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1. Podstawowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko: JOANNA DUDA

1.1. Edukacja i nauka

01 . 1 0. 1 991-3 0.06.1996 Wydział  Zarządzańa Akademii Gómiczo-Hutniczej

wkrakowie

09.1995-ł I.1996 Fachhochschule Nordostniedersachsen

w Liineburgu, Niemcy (studia w ramach programu Tempus)

2000-2001 Studium Doskonalenia Dydaktycznego dla Asystentów

2. Posiadane dyplomyo stopnie naukowe - z podaniem nazwy, miejsca i roku ich

uryskania oraz tytuł u rozprawy doktorskiej

2004 Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu

Akademia Górniczo-Hutri cza w Krakowie, Wydziń Zuządzańa

Tytuł  dysertacji: Strategiefinansowania rozwoju mał ych i ś rednich

przedsiębiorstw (s.2l3).Prucazostał awyróż niona i otrrymńarnnagrodę Rektora

Akademii Gómiczo-Hutni czej w Krakowie.

Promotor: prof. dr hab. inż . Adam Peszko

Recenzenci: prof. dr hń. Mał gorzataBednarczyk i prof. dr hab. Iózef Machaczka

1996 Magister inĘnier zarządzania i marketingu

Akademia Gómiczo-Hutri cza w Krakowie, Wy dziaŁ Zarz@zańa

Kierunek studiów: zaruądzenie i marketing (z wynikiem 5,0 na dyplomie)

Specj alno ś  ó : Zarządzartie fi nansami

Ty,tuł  pracy magisterskiej: Dział alnoś ć marketingowa banku na przyHadzie

niemieckiego banku Die Sparkasse

promotor: dr hab. wiesł aw waszkielewicz
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3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych

1 .10.2010 - nadal pr ac ow nik naukow o - dy dakty c zny, ądiunkt

Wydział  Zarządzania,

Katedra Zarządzaria Or garizacjami, Kadrami i Prawa
Gospodarczego,

Zal<ł ad P odstaw Zar ządzania,

Akademia Gómiczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

1.10.2008-

1.10.2010

0I.02.2007-

1.10.2008

30.09.2004-

01.02.2007

01.10.1996 -
30.09.ż 004

0 1 . 1 0.2006 -30.09.2012

pr ac ow nik naukow o - dydahy c zny ; adiunkt

WydziŃ Zarządzaria,

Katedra Marketingu i Zarządzania Produkcj ą,

Akademia Gómiczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

pr ac ow ni k naukow o -dy daktyc zny ; adiunkt

Wydział  Zarządzanta,

Katedra Zarządzania i Inzynierii Systemów,

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

pr ac ow nik naukow o-dydaktyczny ; adiunkt

Wydział  Zatządzania,

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem,

Zal<ł ad Podstaw Zarządzania,

Akademia Górniczo-Hutniczaim. St. Staszica w Krakowie

pr ac ow nik naukow o -dy dakty c zny ; asy s tent

Wydział  Zarządzania,

Katedra Zar ządzaria Przed siębiorstwem,

Akademia Gómiczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

pr ac ownik naukow o -dydaktyczny ; adiunh

Wyż sza Szkoł a Handlowa w Krakowie
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z ań.16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o

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

U.2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz.U. z2016 r. poz.1311.)

Jako moje osiągnięcie naukowe, w myś l art. t6 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o

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

2016 r. poz.882 zę zm.wDz.U. zż 016 r. poz.1311.), wskazuję monografię:

Duda J., Internacjonalizacja polskich milcro- i mał ych przedsiębiorstw w procesie integracji

europejskiej i globalizac7i, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017 (ISBN 978-83-8085-435-9).

Recenzentami wydawniczymi byli: . prof. dr hab. Wł adysł aw Janasz (Uniwersytet

Szczeciński) oraz dr hab. Barbara Siuta-Tokarska (Uniwersltet Ekonomiczny w Krakowie).

Monografiataw mojej ocenie wnosi znaczny wkł ad w rozwój nauki w dziedzinie nauk o

zaruądzaniu, co pozwala na wskazanie jej jako osiągnięcia naukowego w ramach mojej

dział a|noś ci naukowo-badawczej i dorobku w pracy naukowej,

4.1. Omówienie celu naukowego monografii

Zainteresowanie tematyką mikro-, mał ych i ś rednich przedsiębiorstw towarzyszy mojej

pracy naukowo-badawczej od samego jej początku, gł ównie z tego względu, ż e MMSP

odgrywają istotną rolę w rozwoju gospodarczym krajów o wysoce innowacyjnych

gospodarkach, a takż e krajów o gospodarkach mniej innowacyjnych z Europy Środkowo-

Wschodniej. Procesy globalizacji i integracji europejskiej spowodował y, ź e istotnym tematem

dotyczącymsektora MMSP1 jest jego internacjonalizaĄa.Na temat internacjonalizacjipisał o i

wcię pisze wielu autorów. Z tym, ż e w latach 70. XX wieku w badaniach nad

internacjonalizacją zupeł nie pomijano sektor MSP. Temat ten był  związarty z duż ymi

przedsiębiorstwami. Pierwsze modele internacjonalizaĄi zostŃy przedstawione w 1977 roku

przez J. Johansona i J.E Vahlne (1997, s. 23), które był y tworzone z myś Ią o duż ych

przedsiębiorstwach i w innych uwarunkowaniach rynkolvych. Intensyfikujące się procesy

globa|izacji i integracji europejskiej spowodował y, ż e coraz częś ciej ztym tęmatem zaczęto

utoź samiaó mał e i ś rednie przedsiębiorstwa. Literatura zagraniczna i polska jest bogata, w

tym obszarze został o opublikowanych wiele prac, ńe wcięjest to temat, który pozostawia

wiele niezbadanych obszarów. Jednym z nich jest internacjonaIizacja mikro- i mał ych

l MMsp-mikro-, mał e i ś rednie przedsiębiorstwa. W literaturze stosuje się też  skróĘ MSP lub MŚP
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przedsiębiorstw. Z przeglą&l 80 prac autorów polskich i 80 prac autorów zagrarlicznych

wynika, ż e zdecydowana większoś ć zĄmował a się duzymi i ś rednimi przedsiębiorstwami.

Dotychczas mikroprzedsiębiorstwa był y pomijane z tego względu, ż e nie posiadają

v,rystarczających zasobów (w tym wiedzy) do rozpoczęcia internacj onalizacji. Stąd też

uwńano, ż ę ich docelowym rył rkiem dział aniajest r5mek regionalny lub krajowy. Dlatego

przedstawienie problemaĘki umiędzynarodowienia dzińalnoś ci, z uwzględnieniem cech

specyficznych dla mikro- i mał ych przedsiębiorstw, jest wskazane jako uzupeł nienie i

dopeł nienie tego stanu.

Celem gł ównym monografii jest dobór skutecznych strategii oraz form

internacjonalizacji, dopasowanych do specyfiki polskich mikro- i maĘch

przedsiębiorstw w ś wietle wł asnych badań empirycznych w tych przedsiębiorstwach z

regionu Mał opolski. Okreś lenie tak sformuł owanego celu był o konsekwencją ponizej

wskazanych przyczyn uj awnionych w ramach prowadzony ch przeze mnie badań.

1. Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw wymaga spojrzenia lua zagadnienie

internacjonalizacji szerzej, z lwzględnieniem warunków i zmian zachodzących na

rynku, w tym również  zmian wywoł anych przez procesy globalizacji i integracji,

ponieważ  zjawiska te mają bardzo istotny wpł yw na funkcjonowanie oraz rozwój

podmiotów gospodarczych, szczególnie mikro- i mał ych. Próba holistycznego ujęcia

internacjonalizacji więe się z identyfikacją warunków i czynników wpł ywających

oraz oddział ujących na funkcjonowanie i rozvł ój mikro- i mał ych podmiotów,

zdefiniowanie barier internacjonalizacji i wskazanie czynników motył ł rjących do

podjęcia ekspansji na nowe międzynarodowe rynki. Zidentyfikowanie dotychczas

stosowanych modeli oraz strategii internacjonaltzacji i w konsekwencji Ęchrozwuż ń
wskazanie strategii internacjonalizacji dedykowanych dla MMP2, z lwzględnieniem

cech specyftcznych dla tego sektora przedsiębiorstw oraz uwarunkowań nie tylko

ryŃu macierzystego, ale również  ryŃu docelowego, jest istotne.

2, MMSP nie są jednorodną grupą pomimo przynależ noś ci do jednego sektora, co

wynika z faktu występowania trzech klas wielkoś ci (tj. mikro-, mile, ś rednie), ale

również  przynależ ą do róż nych sekcji PKD. Dlatego bńania i analiza dotycząca

procesów internacjonalizacji w róznych sektorach i dział ach jest niezbędna do ich

naukowego uogólnienia, aprzede wszystkim do podjęcia decyzji odnoszących się do

kierunków ich zmian i tendencji rozwojowych. Uzasadnia to empiryczną weryfikację

'MMP- mikro- i mał e przedsiębiorstwa.
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tego zagadnienia w grupie mikro- i mał ych przedsiębiorstw, z podzińem na rodzaje

prowadzonej dział alnoś ci, ponieważ  dynamika zmian sektorów i dział ów jest

determinowana ewolucj ą pottzeb konsumentów, zmian produktowych (usł ugowych),

innowacyjnoś ci podmiotów gospodarczych, a takż e zmieniających się warunków

gospodarowania w poszczególnych pństwach.

3. W literaturze przedmiotu istnieją liczne publikacje na temat internacjonalizacji MMSP
zpodzińem na klasy ich wielkoś ci, ale bardzo rzadko ich autorzy analizowali i badali

więcej niZ jeden rodzĄ prowadzonej dział alnoś ci, dlatego analiza z podzińem

warstwow;rm na klasy wielkoś ci przedsiębiorstw i rodzĄe prowadzonej dział alnoś ci

jest zasadna i stanowi uzupeł nienie dotychczas prowadzonych badańi analiz.

Gł ówną przesł anką omawianej problematyki badawczej był a chęó uzupeł nienia i

wzbogacenia wiedzy w zakresie strategii internacjonalizacji mikro- i mał ych przedsiębiorstw.

Stąd moja monografia Internacjonalizacja polskich milcro-i mał ych przedsiębiorstw w

procesie integracji europejskiej i globalizac7i stanowi pewien krok w kierunku Eryorzenia

podstaw do systematycznego gromadzenia danych i doskonalenia podejś ć badawczych w

obszarze badń internacj on alizacjipolskich mikro- i mĄch przedsiębiorstw.

Dla potrzeb poznania naukowego - w związku z realizacją pracy - sformuł ował am

siedem, wymienionych poniZej, celów operacyjnych.

1. Wskazanie barier rwiązanych z procesem międzynarodowej dział alnoś ci

przedsiębiorstw i przyczyn sł abego umiędzynarodowienia mikro- i mał ych

przedsiębiorstw (MMP).

2. Przegląd modeli intemacj on alizacji i ich system aĘ zacja.

3. Klasyfikacja i charakterystyka form internacjonalizacji, ze wskazaniem tych, które

mogą znaleź ć zastosowanie w mikro- i mał ych przedsiębiorstwach.

4. Wskazanie zrealizowartych strategii i form internacjona|izacji w mikro- i mał ych

przedsiębiorstwach na podstawie badań wł asnych, przeprowadzonych wś ród 352

podmiotów.

5. Analiza strategii i form internacjonalizacji z podzińem na klasy wielkoś ci

przedsiębiorstw i sekcje PKD.

6. Ocena stopnia internacjonalizacji mał opolskich mikro- i mał ych przedsiębiorstw.

7. Sformuł owanie propozycji w zakresie strategii internacjonalizacji i doboru

skutecznych form internacjonalizacji dla krajowych mikro- i ma§ch przedsiębiorstw.
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Istotnym był o też  okreś lenie hipotezy gł ównej oraz hipotez pomocniczych, których

weryfikacja pozwolił a na zapeł nienie występującej luki teoretycznej i empirycznej w

literaturze przedmiotu, w odniesieniu do obszarów przedstawionych w punkcie 4,2, Gł ówna

hipotezaomawianej pracy brzmi (H.G.): poziom internacjonalizacji mał oPolskich MMP jest

niski, na co wpł yw ma stosunkowo niski stopień wykorzystania ptzez nie moż liwoś ci, jakie

v,rląząsię z procesami integracji i globalizacji gospodarek,

Ponadto przyjęŁarrlpięó hipotez pomocniczych:

H1: Więks zoś c mńopolskich MMp nie potrafi ocenió, jakie moż liwoŚci rozwoju sfrvarza

im rynek Unii Errropejskiej.

H2: Mał opolskie MMP stosują najprostsze formy internacjonalizacji, natomiast nie

wykorzystuj ą strate gii zasobowych i sieciowania,

H3: Mał opolskie MMP postępują zgodnie z modelem etapowej internacjonalizacji,

H4: MMP nie róż nicują swoich strategii w zależ noś ci od ryŃu docelowego,

H5: Istnieje istotna za!ęż noś ć pomiędzy rodzajem prowadzonej dział alnoŚci (wedł ug

klasyfikacji pKD) a skł onnoś cią do intern acjonalizacji przedsiębiorstw.

struktura pracy podyktowanabył a prezentowanymi treś ciami wynikającymi z realizaĄi

celów. praca skł ada się z wprowadzenia siedmtu rczdziaŁów ujętych w dwóch częś ciach oraz

podsumowania. RozdziaĘ t4mają charakter teore§czno_koncepcyjny, arozdziŃy 5_7 mają

wymiar analiqczno_empiryczny. Ich treś ć odzwierciedla proces badawczy i prowadzi do

weryfikacji hipotez orazudzielenia odpowiędzinapostawione w pracy pl,tania badawcze,

W rozdziale pierwszym przedstawił an, ptezentowane w literaturze definicje na temat

intemacjonalizacji, globa\izacji i integracji. Dokonał am ich systematyzacji, poniewa:ż  bardzo

często pojęcia g1oba|izacjr i internacjona\izaĄi są zę sobą niesł usznie utoŻsamiane, Jako

konsekwencję tych rozważ ń sformuł ował am definicję uwzględniającą specyfikę MMsp,

przedstawił am również  bariery umiędzynarodowienia dział alnoŚci Przedsiębiorstw

wskaz}rvan e pTzęzautorów polskich i zagranicznych w licznych publikacjach oraz badaniach

empirycznych. Ich przegląd posł uż ył  mi jako punkt odniesienia do okreŚlenia faktYcznie

występujących ograniczeń internacjonalizacji w polskim sektorze MMSP, który był

przedmiotem prowadzonych przeze mnie badań empirycznych (wyniki zostŃy

zaprezentowane w rozdz.7 monografii). Omówił amtakż e pozytlnvne i negatYwne wPł YwY

tych procesów na dziŃalnoś ó oraz funkcjonowanie mikro_ i mał ych przedsiębiorstw, ze

wskazaniem tych najbardziej odczuwalnych. Sprecyzowilarl szanse i moż liwoś ci, które

analizowana grupa przedsiębiorstw powinna wykorzystać w procesie tworzenia wł asnych

strategii internacjon alizacji. zdęfiniowńam miary i wskaź niki umiędzynarodowienia

'.ry



Autoreferat na temat dorobku i osiągnięó w pracy naukowo-badawczej
dr inż . Joanna Duda

przedsiębiorstw, które w dalszej kolejnoś ci posł uż ył y do pomiaru internacjonalizacji

mał opolskich MMSP.

W rozdziale drugim dokonał am przeglądu prezentowanych w literaturzę modeli

internacjonalizacji, począwszy od tradycyjnych modeli etapowych (Uppsala) ) poptzez modele

oparte na zasobach, jak również  modele sieciowe i wczesnej internacjonalizacji, Rozdziń tęn

stanowi teoretycznąpodwalinę dla identyfikacji modeli internacjonalizacji, którymi posł ugują

się polskie i mał opolskie MMSP orcz bazę wiedzy, którą wykorzystńam w procesie

weryfikacji hipotez.

W rozdziale trzecim zaptezentował am strategie internacjonalizacji. Rozpoczyrając od

przeglądu i klasyfikacji strategii prezentowany chprzezautorów wielu prac naukolvych w §ł rn

obszarze, w dalszej kolejnoś ci wskazał am nĄbardziĄ istotne cechy charakterystyczne dla

poszczególnych strategii zuwzględnieniem zmianzachodzących we współ czesnym otoczeniu

i w konsekwencji zaproponował am autorską definicję strategii, uwzględniającą specyfikę

mikro- i mał ych przedsiębiorstw. Rozdział  tęn stanowi teoretyczne podł oż e dla realizacji celu

gł ównego pracy, jakim jest dobór strategii internacjonalizacji, dopasowanych do specyfiki

mikro- i mał ych przedsiębiorstw.

Rozdziń czwarty stanowi przegląd i klasyfikację form internacjonalizacji orazprezentuje

autorski schemat klasyfikacji form internacjonalizacji dopasowany do specyficznych cech

sektora MMP, który posł uż ył  w dalszej kolejnoś ci jako szkieletbadawczy. Wyniki tej analizy

i oceny stał y się podstawą doboru form internacjonalizacji dla badanej grupy przedsiębiorstw.

RozdziŃ piąty rozpoczyna częś c empiryczną. Dokonał am w nim przeglądu badń
międzynarodowych, publikowanych przęz zagrańcznych autorów i na tej podstawie

przeprowadziŁam analizę i identyfikację strategii internacjonalizaĄi najczęś ciej stosowanych

przez przedsiębiorstwa pochodzące z następujących rynków: Europy Środkowo-Wschodniej

(przyl<ł ad Czech), mał ych, dobrze rozwiniętych rynków wewnętrznych, o wysokim stopniu

innowacyjnoś ci, jak: Holandia, Finlandia i Austria. Przedsiębiorstwa ztych krajów cechuje

wysoki stopień umiędzynarodowienia dzińalnoś ci, dlatego zostaĘ wybrane do analizy, której

przedmiotem był o uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy uwarunkowania ryŃu
macierzystego mają wpł yw na kreowanie strategii internacjonalizacji, a takż e czy strategie

intemacjonalizacji przedsiębiorstw, pochodzących z rynków wschodzących, róż nią się od

strategii realizowanychprzez przedsiębiorstwa pochodzące z rynków innowacyjnych i dobrze

rozwiniętych gospodarczo. Jako przyl<ł ad duż ych, dobrze rozwiniętych ryŃów

wewnętrznych wybrał am przedsiębiorstwa z Niemiec i Wielkiej Brytanii z tego względu, ż e

gospodarka niemiecka znĄdĄe się na pierwsąrm miejscu w rankingu 10 najlepiej
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rozwiniętych gospodarek ś wiata, abrytyjska na drugim miejscu3. Analiza wyników badń
międzynarodowych stanowi benchmark w budowaniu strategii i identyfikacji form
internacjonalizacji dla polskich mikro- i mĄch przedsiębiorstw, z uwzględnieniem

uwarunkowń charakterystycznych zatóvł no dla duzych rynków, jak i ryŃów wschodzących
(Europy Środowo-Wschodniej). Ponadto są to kraje o tzw. mał ym ,,dystansie psychicznym" w
stosuŃu do rynku polskiego, co oznacza, ż e strategie wybrane jako benchmarki powinny być

ł atwiejsze do implementacji na polskim rynku.

W tozdziale szósĘm przedstawił am wyniki badań empirycznych na temat

internacjona|izacji sektora MMSP, prowadzonych przez wybranych autorów polskich.

Wskazał am w nim na uwarunkowania i bariery funkcjonowania polskiego sektora mikro- i
mał ych przedsiębiorstw, Rozdziń tęn został  podzielony na trzy częś ci. Pierwsze dwie

PrezenĘą wyniki bńań na tęmat internacjonalizacji mikro- i mĄch przedsiębiorstw w
Polsce w przekroju cał ego polskiego sektora MMSP, zręalizowane ptzęz Polską Konfederację

Pracodawców Prywatnych ,,Lewiatan", Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczoś ci (PARP)
oraz Ministerstwo Gospodarki Departament Prognozi AnalizRynku (MGDPiA). Wyniki tych
badń i ich analiza dąą obraz polskiego sektora MMSP w ujęciu holistycznyn i stanowią

Punkt odniesienia do wł asnych badń empirycznych przeprowńzanychw Mał opolsce. Częś ć
trzecia to przegląd dotychczasowych badań ztęalizowanych przez wybranych autorów

Polskich. Analiza wyników badań zaprezentowanych w tym rozdziale pozwolił a na

identyfikację luki badawczej i umiejscowienie wł asnych wyników oraz wniosków z badń w
odniesieniu do literatury przedmiotu.

W rozdziale siódmym przedstawił am wyniki wł asnych badń empirycznych

PrzeProwadzonych w mał opolskich mikro- i mał ych przedsiębiorstwach. Badania zostńy

PrzeProwadzone w postaci kwestionariusza ankiety i zrealizowane w trakcie bezpoś rednich

sPotkań z przedsiębiorcami. Przydatne okazał o się również  moje doś wiadczenię praktyczne i
wiedza zdobyta w trakcie współ pracy z przedsiębiorcami jako doradca i trener. Próba
badawcza objęł a 352 podmioty, W rozdziale tym przedstawił am charakterystykę dotychczas

ręalizowartych strategii, modeli internacjonalizacji, atakż ę barier i czynników mo§wujących
do Podjęcia dział ań na rynku mtędzynarodowym. Dokonał am oceny stopnia

internacjonalizacji mał opolskich MMP otaz przeprowadził am analizę trendów zmian
zachodzących w dotychczasowych dział aniach przedsiębiorstw dział ających na ryŃach
zagraniczlych. Zaprezentował am autorską koncepcję tworzenia strategii i doboru form
intemacjonalizacji dla mikro- i mał ych przedsiębiorstw z podział em na klasy ich wielkoś ci

' Globalry Rapclrt Konkurencyjnoś ci 2016-20l6 Świato*-ego Forum Gospodarczego, NBp,2015, s. l8.
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oraz sekcje PKD. Koncepcja ta uwzględnia zarówno specyfikę mikro-, jak i mał ych

Przedsiębiorstw, a takż e uwarunkowania rynku macierzystego i rynku docelowego.

4.2. Omówienie osiągnigtych rvyników wrazz omówieniem ich wykorzystania

Badania zrealizowńanprzyjmując ponizszy model. Zał oż enia metodologicznebadń

oraz chnakł erystykę doboru próby badawczej przedstawił am w rozdziaIe 7 monografii.

Kompleksowe i wielokierunkowe badanie rozrvoju przedsiębiorstw
z sektora MMSP

Przeglądianaliza literafury doĘczącej mikro-, mĄch i ś rednich
przedsiębiorstw w zakresie ich internacj onalizacji

Identyfikacja
hipotez badawczych

Zdefiniowanie strategii
internacjonalizacji
uwzględniającej
specyfikę mikro-

i mał ych
przedsiębiorstw

Opracowanie
schematu klasyfikacji

fbnn
intemacjonalizacji dla
mikroprzedsiębiorstw

Zdefiniowanie pojęcia
internacjonalizacja
uwzględniającego
specyfikę mikro-

i mał ych
przedsiębiorstw

Identyfikacj a i operacjonalizacja zmiennych

Badania empiryczne

W zakresie danych
nie objętych

statystyką pilbliczną

W zakresie danych
objęĘch statystyką

publiczną

Autorska koncepcja tworzenia strategii internacj onalizacji
dla MMP

wnioski zbadań

przv szł e ki erunki badań

Żr ó dł o : opracowanie wł asne.
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Badaniami objęł am grupę mikro- i mał ych przedsiębiorstw z regionu Mał opolski. Ze

względu na bardzo duż ą liczebnoś ó populacji mikro- i mał ych przedsiębiorstw,

zidentyfikował am osiem najbardziej wiodących sekcji PKD dla tych populacji i wybrał am

najbańziej dominujące klasy i podklasy w tych sekcjach (zostńy one dokł adnie

przedstawione w zał ączniku m 3 do monografii). Wł asne badania empiryczne

przeprowadził am w 2015 roku i objęł y one lata 2012-2014 oruz plarry na przysńoś ó. Ze

względu na specyfikę badanej populacji (krótki czas funkcjonowania tych przedsiębiorstw na

rynku) ujęcie dł uż szego horyzontu czasowego nie był o moż liwe.

Pierwszym celem operacyjnym był o wskazanie barier związanych z procesem

umiędzynarodowienia dziaŁalnoś ci przedsiębiorstw i przyczyn sł abego umiędzynarodowienia

mikro- i mał ych przedsiębiorstw. W toku prowadzonych badań i analiz polskiego sektora

MMSP w ujęciu holis§cznym ustalił am, ż e za największe utrudnienia w procesie

internacjonalizacji przedsiębiorcy uznali: brak wystarczającej iloś ci kapitał u (54%) oraz

odpowiedniego wsparcia publicznego (47%o). W dalszej kolejnoś ci uwńali, ż e nie posiadają

odpowiednich informacji (44%), kosź y internacjonalizacji są ńyt wysokie (36%) i
niewystarczająco 71ają prawo oraz regulacje obowiązujące na rynku zagrarticznym (30%).

Natomiast mał opolscy respondenci, jako największe bariery internacjonalizaĄi, wskazali:

zbY wysokie podatki (54%), zatory pł atńcze, które wynikalą z nieskutecznej windykacji

naleź noś ci (42%), ponieważ  bardzo wielu z nich, mając problemy ze sptzedńą swoich dóbr i
usł ug, nadmiernie udziela kredytów kupieckich. W dalszej kolejnoś ci brak odpowiedniej

współ pracy z administraĄą (38%), mał o elastyczne prawo pracy (3S%) i utrudniony dostęp

do kredytów bankowych (prawie 30%). Identyfikacja tych utrudnień w procesie

internacjonalizacji był a niezbędna. Stanowił a punkt wyjś cia w procesie opracowywania

odpowiednich strategii i zaleceń praktycznych dotyczących pokonywania trudnoś ci

zwięany ch z internacj o nalizacj ą.

Drugim celem operacyjnym był  przegląd modeli internacjonalizacji i ich

systematyzacja. W pracy dokonał am obszernego przeglądu modeli internacjonalizacji. Wś ród

nich omówił am modele etapowe, rozpoczynając od tradycyjnego modelu Uppsala (Johanson i

Vńlne, 1977). Dokonał am przeglądu modeli zlviryanych z innowacjątzw. modeli I oraz

poruszył am tematykę wpł ywu innowacji na rozwój przedsiębiorstwa i koncepcję

internacjonalizacji. Następnie omówił am modele wiedzy, itaczej modele oparte na procesie

uczenia się, gdzie kluczowym zasobem decydującym o podjęciu dział alnoś ci na rynku

międzynarodowym jest szeroko rozumiana wiedza (mafketingowa, sieciowa, kulturowa i
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przedsiębiorcza). Omówił am ł vpł yw róż nych rodzĄów wiedzy na proces internacjonalizacji.

W dalszej kolejnoś ci przedstawił am modele oparte na zasobach, w tym zasobach

materialnych i niematerialnych, wskazując, ż e kluczow;rm czynnikiem w procesie

internacjonalizaĘ i szczególnie mikro- i mał ych przedsiębiorstw jest konfigurowanie

unikatowych kompilacji zasobów i kompetencji. To unikatowe kompilacje zasobów i
kompetencji daJą szansę i ptzewagę w konkurowaniu mikro- i mał ym przedsiębiorcom na

rynku międzynarodowym. Następnie skupił am uwagę na modelach sieciowych. Gł ównie z

tego względu, ż e podejś cie sieciowe przeł amńo swego rodzalu barierę, która do tej pory

ograńczńaproces umiędzynarodowienia sektora MMSP. Częś ć autorów zakJńŃa, ż e mikro-

i mał e przedsiębiorstwa mająmŃe szanse na rynku międzynarodowym, gł ównie ze względu

na ograniczonoŚĆ posiadanych zasobów. Podejś cie zaprezentowane w tych modelach

wskazuje, ż e dostęp do zasobów, którymi dysponuje sieć, między innymi dostęp do zasobów

wiedzy (na brak której przedsiębiorcy wskazali jako jedną z gł ównych barier

internacjonalizacji w trakcie ręalizowanych badń), pozwala również  mikro- i mał ym

przedsiębiorstwom na skuteczną ekspansję międzynarodową. Podejś cie sieci to idea, która

bardzo dobrze oddaje cechy charakterystyczne współ czesnego ś wiata i rynku takie, jak

globaIizacja i integracja, z hł ótą kojarzony jest swobodny przepł yw |udz| zasobów,

materiał ów i informacji. Niektórzy bńacze, jak na przykł ad M. Gabrielsson, V. Sasi, J.

Darling (2008, s. 385-401) uwńają, ż ę moż na uznaó ją ,a dominującą formę epoki

modernistycznĄ. Koncepcja sieci wprowadził azmiarty w sposobie myś lenia o organizacjach.

Zmięnlł a v{ręcz pole zainteresowań badaczy na temat procesów w nich zachodzących. Na

równi z samymi orgarizacjami stawia relacje i powipania między nimi. W koncepcji tej

zwrócono również  uwagę na to, ż e o statusie uczestnika nię decydują tylko jego cechy

indywidualne, Iecz w równej mierze z nimi kontakfty, jakie uczestnik ma z inrrymi czł oŃami

w sieci (czyli kooperacja). Jako ostatnią grupę omówił am modele szybkiej internacjonalizacji

(born globaĄ z tego względu, ż ę rozwój nowych technologii daje szansę szybkiej

internacjonalizacji nawet mikro- i mał ym przedsiębiorstwom. Czego przykł adem są start-upy.

Za sprawą badań H. Wagnera (2004, s. 447-463) zwrócono uwagę, ż e w procesie

internacjonalizacji jej szybkoś ć ma kluczowe znaczenie. Przywoł any autor dowiódł , ż e

nadmierna prędkoś ć internacjonalizaqi często powoduje Wż sze kosź y niż  korzyś ci z niej

wynikające i moż ę być zgubna dla internacjolanizacujących się przedsiębiorstw z tzw.

,,ekstremalną" prędko ś cią.
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Trzęcim celem operacyjnym był a klasyfikacja i charakterystyka form

internacjonalizaĄi, zę wskazaniem tych, które mogą znaleź ó za§tosowanie w mikro- i mał ych

przedsiębiorstwach. Dokonał am obszernej analizy i oceny form internacjonalizacji pod kątem

wskazania tych, które mogą być wykorzystane przez mikro- i mał e przedsiębiorstwa, w

procesie ich umiędz;ł rarodowienia. Pod uwagę wzięł arrl cechy specyficzne mikro- i mał ych

przedsiębiorstw, wskazane przez nich utrudnienia związane z intemacjonalizacją oraz

czynniki motywujące przedsiębiorców do podjęcia ekspansji na ryŃi zagraniczne. W

konsekwencji zaproponował am Wkaz form internacjonalizacji dopasowanych do specyfiki

mikroprzedsiębiorców.

CzwarĘm celem operacyjnym był o wskazanie faktycznie realizowanych strategii i

form intemacjonalizacji w mikro- i mał ych przedsiębiorstwach na podstawie badń wł asnych,

przeprowadzonych wś ród 352 podmiotów. W wyniku przeprowadzonychbadańustalił arn, ż e

respondenci najczęś ciej stosują proste formy internacjonalizacji, takiej jak: eksport i import

oraz insourcing. Natomiast w zakresie realizowanych strategii wykazńam, ż e zarówno

mikro , jak i mali przedsiębiorcy konkurują gł ównie ceną. Większoś ć z nich stosuje strategie

niskiej ceny (mikro- 47oń, mał e - 46%). Z otrzymarrych wyników badń moż na zauwazyć, ż e

MMP nie konkurują jakoś cią ani innymi czynnikami, ale koncentrują się przede wszystkim na

cenie jako gł ównym czynniku budowania przewagi nad konkurentami. Przedsiębiorcy nie

róż nicĄą swoich strategii w zalęż noś ci od rynków docelowych, poniewaz te same strategie

cenowe stosują na rynku polskim, jak i na rynku międzynarodowym. Zalęż noś ó ta został a

potwierdzona statystycznie w kuż dej zbadarrych grup. Odnosząc ottzymane wyniki do teorii

na temat strategii internacjonalizacji przedstawionej w trzecim rczdziale pracy, moż na

wyrnmioskowaó, ż e wedł ug klasyfikacji H. J. Ansoffa (1965) mał opolskie mikro- i mał e

przedsiębiorstwa stosują strategię rozwoju rynku, wedł ug klasyfikacji M.E. Portera (1996)

strategię koncentracji, a wedł ug J, Rymarczyka(200Ą strategię etnocentryczną.Identyfikacja

realizowanych dotychczas strategii przęz mał opolskich respondentów stanowił a punkt

wyjś cia do wskazania strategii intemacjonalizacji dedykowanych dla mikro- i mał ych

przedsiębiorców.

W zwipku ztym, ż e strategia nie jest narzędziem uniwersalnym i aby był a skuteczna,

musi być dopasowana nie tylko do klasy wielkoś ci przedsiębiorstwa, ale również  do rodzĄu

prowadzonej dział alnoś ci, to piątym celem operacyjnym stał a się analiza strategii i form

internacjonalizacji z podziŃem na klasy wielkoś ci przedsiębiorstw i sekcje PKD. Z analizy

otrzymanych wyników badń przeprowadzonych z podział em na rodzaje prowadzonej
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dział alnoś ci moż na zauwńyó .uqtrńne zroż nicowanie stosowanych form internacjonalizacji

w poszczególnych sekcjach PKD. W niektórych rodzajach prowadzonĄ dzińalnoś ci takich,

jak: dział alnoś ó zvł iązana z kulturą rozrywka i rekreacją, budownictwo, transport i

gospodarka magazynowa otaz przetwórstwo przemysł owe, wszyscy respondenci prowadzili

dzińalnoś ó eksportową i eksportowali cał y swój asortyment, anaprzyl<ł ad w takich rodzajach

dzińalnoś ci jak: dział alnoś ć zńązana z zakwńerowaniem i usł ugami, pozostał a dział alnoś ó

usł ugowa, informacja i komunikacja oraz handel hurtowy i detaliczny, zdecydowana

większoś ó (prawie 80%) nie prowadził a dział alnoś ci eksportowej w ogóle. Te wyniki został y

również  potwierdzone testami sta§stycznymi, które vł ykazał y statystycznie istotne róż nice

pomiędzy rodzajem prowadzonej dział alnoś ci a tą formą internacjonalizaĄi. W odniesieniu

do importu dokł adnie te same rcdzaje dziŃalnoś ci był y aktyrł me i dokł adnie z Ęch samych

sekcji PKD przedsiębiorcy nie prowadzili dzińalnoś ci importowej ani jej nie planowali. W

tym przypadku równieź  zostńy potwierdzone staĘstycznie istotne róż nicę pomiędzy

r o dzaj em prowadzon ej dzińalnoś ci a korzystani em z imp ortu.

W zakresie realizowanych strategii należ y zauwńyó, ż e bez względu na rodzaj

prowadzonej dziŃalnoś ci stosowana jest tylko i v,rył ącznie strategia niskiej ceny, zarówno na

rynku polskim, jak i na rynku międzynarodowym. Przedsiębiorcy nie dostosowują swoich

strategii do wymagań rynków docelowych. Nie potwierdzono statystycznie istotnych róż nic

pomiędzy sekcjami PKD a stosowaniem strategii niskiej ceny. Oznaczato, ż e przedsiębiorcy

ze wszystkich badanych sekcji PKD stosowali te same strategie niskiej ceny na ryŃu polskim

imiędrynarodowym.

Szós§ł n celem operacyjnym był a ocena stopnia internacjonalizacji mał opolskich

mikro- i mał ych przedsiębiorstw. W wyniku prowadzonych badń i analiz otrzymanych

wyników ustalił am, ż e stopień internacjonalizacji jest niski. Do pomiaru tego wskaź nika

posł uzył am się dwoma miarami. Pierwsza z nich to stosunek przychodów z eksportu do

cał oś ci przychodów ogół em wyrńony w procentach, a druga to wydatki poniesione na zakup

dobt za granicą. W obu przypadkach analiza był a prowadzona z podział em na klasy wielkoś ci

przedsiębiorstw w okresie 4lat, ńy moż liwe był o uchwycenie dynamiki zmian tego procesu.

Otrzymane wyniki nie wykazaĘ statystycznie istotnych róż nic pomiędzy mikro- a mał ymi

przedsiębiorcami. W obu grupach wskaź niki ksź ał towa§ nabardzo niskim poziomie ok. 5Yo

i wykazywńy bardzo du;lą dynamikę zmian szczegóIńe w grupie mikroprzedsiębiorców.

Moż e to ś wiadczyć z jednej strony o duzej elastycznoś ci tych przedsiębiorstw, ale też  z

drugiej strony - o ich niestabilnej pozycji na ryŃu eksporterów.
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Siódmym celem operacyjnym był o sformuł owanie propozycji w zakresie strategii

intemacjonalizacji i doboru skutecznych form internacjonalizacji dla krajowych mikro- i
mał ych przedsiębiorstw. W efekcie prowadzonych badań i analiz, ze względu na to, ż e

mikroprzedsiębiorstwa w zdecydowanej większoś ci realizują strategie o charakterze

nieformalnym, to dla tej grupy podmiotów, zaproponował am formy internacjonalizacji z

podział em na klasy wielkoś ci i sekcje PKD. Przy doborze form internacjonalizacjiwzięł ar.";l

pod uwagę cechy specyficzne tej grupy respondentów, wskazanę przez nich ograrriczęnia i
czynniki, które mogł yby ich zachęció do podjęcia ekspansji międzynarodowej oraz cechy

rynku wewnętrznego i rynku docelowego. Analogicznie dla mał ych przedsiębiorstw

zaproponował am strategie internacjonalizacji uwzgledniające: cechy specyficzne tych

przedsiębiorstw, wskazane ptzez nich ograniczenia i czynniki, które mogł yby ich zachęcić do

podjęcia ekspansji międzynarodowej. Uwzględnił arn takż e cechy rynku wewnętrznego i

docelowego. W realizaqi tego celu bardzo pomocne był y poza wynikami badń wł asnych

takż e badania międzynarodowe w zakresie realizowanych strategii i stosowanych form

internacjonalizacji ptzez MMSP, z podział em na trzy typy rynków: 1) Rynek Europy

Środkowo-Wschodniej (przykJad Czech),2) gospodarki dobtze rozwinięte o mał ych rynkach

wewnętrznych (Finlandia, Austria, Holandia) oraz 3) gospodarki dobrze rozwinięte o duż ych

rynkach wewnętrznych §iemcy, Wielka Brytania). Przykł ady tych krajów posł uż ył y jako

benchmarki w procesie tworzenia strategii i doboru form internacjonalizacji dla polskich

mikro- i mał ych przedsiębiorstw.

Konsekwencjąrealizacji celów operacyjnych był o zręalizowańe celu gł ównego pracy,

który został  wskazany powyż ej.

Efoktem przeprowadzonych badń w niniejszej publikacji był a m. in. weryfikacja

ptzyjętych hipotez badawczych. Weryfikacja ta wskazuje na potwierdzenie badawczo-

empiryczne hipotezy gł ównej HG: poziom intemacj onalizacji mał opolskich MMP jest niski,

na co wpł yw ma stosunkowo niski stopień wykorzystaniaprzez nie moż liwoś ci, jakie wiązą

się z procesami integracji i globalizacji gospodarek oraz czterech hipotez pomocniczych (H1,

H2,H4,H5).

Hl: Większoś ć mał opolskich MMP nie potrafi ocenió, jakie moż liwoś ci rozwoju

s§tatza im rynek Unii Europejskiej;

H2: Mał opolskie MMP stosują najprostsze formy internacjonallzacji, natomiast nie

wykorzysĘ ą strategii zasobowych i sieciowania;

H4: MMP nie róznicują swoich strategii w zależ noś ci od rynku docelowego;

1,6
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H5: Istnieje istotna zależ noś ó pomiędzy rodzĄem prowadzonej dział alnoś ci

(wedł ug klasyfikacji PKD) a skł onnoś cią do internacjonaIizacji przedsiębiorstw.

Weryfikacj abadań nie pozwala na potwierdzenie sł usznoś ci H3: Mał opolskie MMP postępują

z godni e z mo de lem etapowej internacj on alizacji.

Do weryfikacji hipotezposł u;zył am się wynikami przeprowadzonych badań wł asnych,

zastosowaniem testów statystycznych (niezależ noś ci Chi-kwadrat Pearsona G) otaz

istotnoś ci wskaź nika struktury), a tŃż ę analizą ich wyników.

Przeprowadzone i zaptezentowane studia literaturowe oraz wł asne analizy koncepcyjne i
wyniki badń empirycznych pozwalają na wyciągnięcie następujących konkluzji

teoriopoznawczych:

W waruŃach globalizacjl etapowe modele internacjonalizacji ttacą na znaczeniu.

Modele internacjonalizacji mikro- i maĘch przedsiębiorstw §lko częś ciowo są

zbliż onę do modelu intemacjonalizacji etapowej (Modelu U) przedstańonego ptzęz

J. Johanssona i J. E. Vahlne (1977, s.23-32). Co prawda przedsiębiorcy rozpoczynaJą

dziŃalnoś ó na rynku międzynarodowym od najprostszych form, takich jak eksport i
import. Ich stopień umiędzynarodowienia (mierzony wskaź nikiem eksportu i importu)

jest bardzo niski, wchodzą w pierwszej kolejnoś ci na ryŃi o najmniejszym dystansie

psychicznym, ale pomrjają niektóre etapy tego modelu. W rzeczywistoś ci stosują

bardziej ztóż nicowane indyrruidualne modele intemacjona|izacji, które znacznie

odbiegają od tych, które został y opisane w literaturze.

Istnieją zdecydowane róż nicę pomiędzy modelami internacjonalizacji przedsiębiorstw

pochodzących z gospodarek wschodzących (Europy Środkowo-Wschodniej), a z
gospodarek dobrze rozwiniętych i bardziej innowacyjnych (kraje starej UE).

Występują cechy wspólne internacjonalizacji przedsiębiorstw w krajach Europy

Środkowo-Wschodniej: mikro- i mał e przedsiębiorstwa charukteryzują się niskimi

wskź nikami internacj onalizacji, stosowaniem prostych form internacjonalizacji,

brakiem dopasowywania strategii do wymagań rynków docelowych, stosowaniem

niestandardowych strategii i modeli. Natomiast przedsiębiorcy z kł Ąów ,,starej IJE"

swoje strategie intemacjonalizacji opierają przede wszystkim na innowacyjnoś ci

produktów i usł ug oraz ręaltzowaniu B+R we współ pracy zę szkoł ami wyż szyml

Dział ania te są intensywnie wspieranę przez rządy tych krajów. Taka polityka

powoduje, ż emihoptzedsiębiorstwaztychkrajów realizujągł ównie modele wczesnej

intemacjonalizacji.

"M
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Za istotną wartoś ó dodaną, jaką monografia wnosi w rozwój nauk o zarządzaniu,

moż nauznać;

Wykazanie, ż e w gospodarce opartej na wiedzy na szybkoś ó internacj ona|izacji

istotny wpł yw ma wiedza menedzerska. Brak znajomoś ci języków obcych orazbrak

wiedzy wł aś cicieli MMP na temat internacjonalizacji ma kluczowy wpł yw na wybór

strategii internacjonalizacjt, jĄ zakres i tempo oraz niski poziom wskź ników

umiędzynarodowienia.

Potwierdzenie, ż e ryzyko prowadzenia dzińalnoś ci na rynku międzynarodowlmr nie

jest istotnym czynnikiem hamującym proces internacjonalizacji. Rynek

międzynarodowy jest uważ any za bardziej ryzykowny ptzez tych przedsiębiorców,

którzy nie prowadzą dział a|noś ci międzynarodowej, w przeciwieństwie do tych,

ktorzyprowadządział alnoś ćnaareniemiędzynarodowej.

Pokazanie, ż e ,,tozmiar" przedsiębiorstwa nie jest kluczow;rm czynnikiem, od którego

zależ y sukces lub porazka internacjonalizacji, co przeciwstawia się dotychczasowym

wynikom prowadzonych i publikowanych badń, wskazując tym sam).rn, ż e

mikroprzedsiębiorstwa nie są skazane na porazkę w procesie internacjonalizacji ze

względu na swoją klasę wielkoś ci. Wzbogacato wiedzę w zakresie internacjonalizacji

MMP i stanowi krok w kierunku nowego podejś cia do tworzenia strategii

internacj onalizacji dedykowanych dla mikro- i mĄch przedsiębiorstw.

Moż liwie szerokie ujęcie analizy czynników wpł ywających na podjęcie decyzji przez

przedsiębiorców o wyjś ciu na rynek międzynarodowy, z punktu widzenia rynku

wewnętrznego oraz ryŃu docelowego, co w moim odczuciu ma istotny wpł yw na

tempo, zakres oraz formy realizowanej strategii internacjonalizacji. Takie podejś cie

dał o podstawę do uzyskania bardziej peł nego obrazu rzeczywisĘch moż liwoś ci

intemacj on alizacji MMP.

Wskazanie benchmarków i dobrych praktyk dla stworzenia strategii

internacjona|izacji dopasowanych do specyfiki mikro- i mał ych przedsiębiorstw. W

tym celu odniosł am się do badń prowadzonych w takich krajach jak; Czechy,

Holandia, Finlandia, Austria, Niemcy i Wielka Brytania. W konsekwencji

zidentyfikował am strategie internacj onalizacji charakterysty czne dla rynków Europy

Środkowo-Wschodniej, maĘch ryŃów wewnętrznych o duż ym stopniu

innowacyjnoś ci oraz duż ych innowacyjnych rynków wewnętrznych o dobrze

18



Autoreferat na temat dorobku i osiągnięó w pracy naukowo-badawczej
dr inż . Joanna Duda

rozwiniętych gospodarkach, co stanowił o punkt odniesienia w procesie kreowania

strategii dla mał opolskich MMP.

W wyniku prowadzonych badań dowiedzenie, ż e aktywnoś ó mał opolskich MMP na

ryŃu międzynarodowym jest stosuŃowo niska ze względu na sł abą kooperację z

partnerami biznesowymi spoza Polski (z partnerami z rynku UE współ prucuje 36%o

badanych przedsiębiorców, azpartnerurrti spoza UE 10%).

Dokonanie pomiaru stopnia intemacjonalizacji mał opolskich mikroprzedsiębiorstw

i wykazanie, ż e jest on niski, gł ównie z tego względu, ż e przedsiębiorcy nie potrafią

ocenió, jakie moż liwoś ci rozwoju stwarza im rynek UE, nie posiadają wiedzy na ten

temat. Stosują proste formy internacjonaltzacji, czyli export, import, outsourcing,

offshoring, insourcing,

Identyfikacja gł ównych motywatorów podjęcia dział alnoś ci na rynku

międzlł rrarodowym, do których należ y zaliczyó; dostęp do szeroko rozumianej wiedzy

(wiedzy podstawowej, z doś wińczenia, marketingowej, o rynku, o innowacjach),

dostęp do prowadzeniabadai i rozwoju rynku oruz związane zĘm ulgi w podatkach.

Analiza przyl<ł adll fińskich MMSP pokazuje, ż e współ praca mikro- i mał ych

przedsiębiorstw ze szkoł ami wyż szymi moż e przyczynić się do wzrostu

innowacyjnoś ci przedsiębiorstw i pozycji konkurencyjnej tych podmiotów na ryŃu
międzynarodowym.

Wykazanie, ż a dominującą strategią realizowaną na ryŃu polskim i
międzynarodowym przez MMSP jest strategia niskiej ceny. Przedsiębiorcy nie

róż nicĄą strategii w zalęż noś ci od ryŃu docelowego, na każ dym z nich konkurują

przede wszystkim niską ceną.

W wyniku przeprowadzonych badafi potwierdzenie, ż e zdecydowana większoś ó

mał opolskich przedsiębiorstw pozyskuje zasoby tylko z rynku wewnętrznego, nie

prowadząc dział alnoś ci importowej. Skutkiem tego moż ę być niski stopień

innowacyjnoś ci oferowanych przęz nich dóbr i usł ug na rynkach międzynarodowych.

Stwierdzenie w toku badań, ż e przedsiębiorcy są ś wiadomi braku posiadanych

zasobów i umiejętnoś ci, jako gł ówne motywatory internacjonalizacji wskazali dostęp

do szeroko rozumianej ńedzy, w tym wiedzy podstawowej, internacjonalizacyjnej i

przedsiębiorczej, moż liwoś ci pozyskania partnerów biznesowych oraz posiadanie

bardziej rozpoznawaInej marki. Respondenci często wskazywali, ż ebrak dostępu do
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wiedzy jest jednym z gł ównych czynników ograniczĄących ich dział alnoś ć na rynku

międzynarodowym.

Przedstawienie autorskiej koncepcji strategii oraz form internacjonalizacji,

uwzględniającej niejednorodnoś ć badanej populacji i dopasowanej do specyfiki

mikro- i mał ych przedsiębiorstw oraz rodzĄów prowadzonej przeznichdział alnoś ci.

O oryginalnoś ci monografii ś wiadczą w;rpeł nione luki o charaktęrze poznawczym (luka

teoretyczna orazllska empiryczna), metodolo gicznym otaz normat5ł vno-aplikacyjnym.

Wymiar teoriopozn aw czy (luka teore ty czna) :

Przedstawienie obszernego studium teoretyczno-empirycznego na temat

internacjonalizacji dział alnoś ci polskich mikro- i mał ych przedsiębiorstw w

pro ce si e inte gracj i europ ej ski ej i glob alizacji.

W miarę kompleksowe opisanie i poszukiwanie strategii intemacjonalizaĄi. W

pracy przeprowadzono szerokie studia literaturowe (662 pozycje), gł ównie

obcojęzyczne. W konsekwencji przyjęcie wł asnej autorskiej definicji strategii

intemacjonalizacji uwzględniającej specyfikę mikro- i mał ych przedsiębiorstw.

Relatywnie szczegół owy przegląd i systematyzacja pojęć związanych z

internacjonalizacją i w konsekwencji przyjęcie autorskiej definicji

internacjonalizacji uwzględniającej specyfikę mikro- i mał ych przedsiębiorstw.

Dokonanie obszernego przeglądu modeli internacjonalizaĄi i ich ocena pod kątem

zastosowani a przez mikro- i mał e przedsiębiorstwa.

Ustalenie istotnych uwarunkowń procesów generowania i wdraimnia

internacj on alizacji MM S P.

Identyfikacja uwarunkowń, czynników, przemian występujących w roż nych

typach sektorów i dział ow, która jest niezbędna do naukowego uogólnienia i

podejmowania decyzji odnoszących się do kierunków zmian i tendencji

rozwoj owych przedsiębiorstw.

Opracowanie autorskiego schematu klasyfikacji form internacjonalizacji dla

mikroprzedsiębiorstw, który stanowił  szkieletbadawczy w trakcie realizacji częś ci

empirycznej i aplikacyjnej.

Wymiar empiryczny (luka empiryczna):

Objęcie wielowątkolyymi i wielopł aszy7norymi badaniami empirycznymi szerokiej

grupy mikro- i mał ych przedsiębiorstw, które bardzo często są pomijane w badaniach
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na temat internacjonalizaqi. Dotychczasowe badania ogniskują się najczęś ciej wokół

przedsiębiorstw ś rednich i duzych.

Identyfikacj a ograniczeń i czynników motpr.tljących do podjęcia internacj onalizacji

przez mikro- i mał e przedsiębiorstwa.

Okreś lenie stopnia internacjonalizacji mał opolskich MMP z podzińem na klasy ich

wielkoś ci oraz analiza dynamiki zmian wskaź ników internacj onalizacji wTaz z analizą

przy czyn tego zj awiska.

Ocena stanu wiedzy mał opolskich MMP na temat moż liwoś ci rozwoju jakie stwarza

im rynek UE i wskazanie, ż e jest to gł ówna przyczyna niskiego stopnia

internacj on alizacji MMP.

IdenĘfikacja, analiza i ocena stosowanych dotychczas modeli, form i strategii

internacjonalizaĄi orazich klasyfrkacjazgodnie zWyteriarrti przyję§ł ni w literaturze

przedmiotu.

Budowa strategii internacjonalizacji w autorskim ujęciu, tj. z uwzględnieniem nie

Ęlko walorów rynku docelowego, lecz takż e cech rynku wewnętrznęgo, z którego

badane podmioty pochodzą, biorąc pod uwagę zał oż enie, ż e uwarunkowania rynku

wewnętrznego, są istotnymi czynnikami motywującymi lub hamującymi do podjęcia

internacjonalizacji.

Wlł niar metodyczny (luka metodologiczna)

Opracowanie metodyki badania dostosowanego do wielowątko!\ych i

wielowarstwowych badań mikro- i mał ych przedsiębiorstw, z podział em na ich klasy

wielkoś ci otazrodzĄ prowadzonĄ dzińalnoś ci (wedł ug sekcji PKD)4.

Przygotowanie autorskiego modelu badania umiędzynarodowienia mikro- i mał ych

przedsiębiorstw z podział em warstwowym badanej populacji, ze szczegóInym

uwzględnieniem form i strategii internacj ona lizacji.

Stworzenie naruędzia badawczego dostosowanego do analizy procesu

internacj on alizacji MMP.

o Do te; pory większoś ć autorów koncentrował a swoje badania i analizy raczej na klasach wielkoś ci oraz jednej
wybranej branż y.
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Wymiar aplikacyjny (luka normatywna)

Opracowanie benchmarków dla tworzenia strategii internacjona\izacji

mikroprzedsiębiorstw wedł ug autorskiej koncepcji uwzgledniającej cechy rynków

macierzystych i rynków docelowych w procesie internacj onalizacji.

Rekomendacja form internacjonalizaĄi dla mikroprzedsiębiorstw. Zalecaną formą

internacjonalizacji dla mikroprzedsiębiorstw jest współ praca w ramach BIZ

pasywnych. Podczas takiej współ pracy przedsiębiorcy pozyskują wiedzę od swoich

partnerów i ta wiedza staje się dla nich ,,pomostem" do wyjś cia na arenę

międzynarodową. Korzystną formą internacjonaIizacji dla mikroprzedsiębiorstw jest

takż e współ praca w ramach spół ek joint venfure, zaMadanych z partnerem z rynku

docelowego. Dowiedziono w toku zrealtzowartych badań, ż e przy tej formie

współ pracy ,,tfińy rozmia!' przedsiębiorstwa nie jest przeszkodą w procesie

internacjonalizacji, ponieważ  gł ównym czynnikiem sukcesu jest pozyskanie

wł aś ciwego partnera, który posiada odpowiednie kompilacje zasobów i umiejętnoś ci.

Zalecaną formom internacjonalizaĄi w przypadku mikro- i mał ych przedsiębiorstw

powinna byó takż e współ praca (kooperacja) i integracj a z innymi podmiotami,

instytucjami otoczenia biznesu, stowarzyszeniami, klubami absolwentów, szkoł ami

vł yż szymi w ramach prowadzenia badń nad now)rmi produktami i badań rynku.

Współ praca ta daje mozliwoś ć uzupeł nienia brakujących zasobów, jak np.

wskazywane już  przez przedsiębiorców więdza i kooperacja z partnerami

biznesowymi. Stąd współ praca w ramach sieci jest jednym zkluczov,rych elementów

wzrostu internacjonalizacji w polskim sektorze mikro- i mał ych przedsiębiorstw.

Mozliwoś ć implementacji wyników badń oraz wniosków w postaci

zaproponowanych form i strategii internacjonalizacji w praktyce. Strategie zostńy

opracowane z podział em warstwowym uwzględniającym klasy wielkoś ci

przedsiębiorstw (mikro- i mał e) oraz z podział em na rodzaje prowadzonej dział alnoś ci

(8 najczęś ciej występujących sekcji PKD w sektorze MMP). Praktyczne wskazówki

dla przedsiębiorców zostńy przedstawione w rozdzialę 7,5. monografii.
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5. Omówienie pozo§tał ych osiągnięć naukowo-badawczych

5. 1. Ogólna charaktery§tyka zainteresowań i obszarów badawczych

Obszarem moich zainteresowań naukowo-badawczychjest funkcjonowanie i rozwój

mikro-, mał ych i ś rednich przedsiębiorstw na rynku polskim i międzynarodowlł n oraz

czynniki waruŃujące otaz ograniczĄące rozwój i funkcjonowanie tych podmiotów.

Wybór Wydział u Zarządzaria Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jako

kierunku studiów był  wynikiem moich zainteresowń z zakresu nauk o zatządzaniu. Już  w

trakcie trwania studiów przedmiotem moich zainteresowań stał o się finansowanie

przedsiębiorstw polskich. Swoje zainteresowania rozwij ał am na specjalnoś ci zarządzarie

finansami oraz w trakcie praktyki w banku PKO BP. Pasje naukowe pogł ębiŃam poprzez

podjęcie studiów (w ramach programu Tempus) w Niemczech na Fachhochschule

Nordostniedersachsen w Liineburgu i odbycie stazu w banku Die Sparkasse (w Li.ineburgu

k/Flamburga). Wyniki prowadzonych wówczas badań i analiz znalańy swoje

odzwierciedlenie w mojej pracy magisterskiej, pod wymienionym wcześ niej tytuł em. Obrona

pracy magisterskiej miał a miejsce w czerwcu 1996 roku.

W pńdzierniku 1996 roku zostilan przyjęta na stanowisko asystenta w Katedrze

Zarządzańa Przedsiębiorstwem Wydział u Zarządzańa AGH w Krakowie, gdzie

kontynuował arrl i rozszerzŃam moje zainteresowania naukowe z zalł esł t funkcjonowania

i rozwoju mikro-, mał ych i ś rednich przedsiębiorstw. Stąd też  moje pierwsze publikacje

naukowe w latach 1997-2004 dotyczył y gł ównie ź ródeł  finansowania przedsiębiorstw

z sektora MMSPs. Poprzez uczestnictwo w badaniach statutowych ZakJadu Podstaw

Zarządzania otaz realizowanie badań wł asnych w mikro-, mĄch i ś rednich

przedsiębiorstwach, w tym badń międzynarodowych, moja pasja naukowa oprócz aspektów

finansowych zostńa poszerzona o tematykę strategicznych uwaruŃowań rozwoju

przedsiębiorstw z tego sektora w Polsce i innych krajach. Celem realizowanych przeze mnie

badań międzynarodowych był o uchwycenie róż nic i podobieństw pomiędzy

uwarunkowaniami funkcjonowania i rozwoju MMSP w krajach po transformacji rynkowej,
jak Polska i Niemcy wschodni (rejon Chemnic) orazWajach gospodarki rynkowej, takich jak

Finlandia i Niemcy zachodni (pół nocna Saksonia). Wyniki tych badań znalazł y

odzwierciedlenie w 29 zręcenzowanych publikacjach, których szczegół owy lvykaz

u Mikro, mał e i ś rednie przedsiębiorstwa często w literaturze okreś lane są jako MSP lub MŚP.

"W
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przedstawił am w pkt. 5.3 pt. ,,Charakterys§ka dorobku naukowo-badawczego przed

uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o

zatządzaniu". Ponadto uzyskane wyniki badań i ich analiza orM doś wiadczenia zdobyte

wtrakcie staż y naukowych we wskazanych uczelniach niemieckich starrowił y bazę wiedzy,

którą wykorzystał am do tworzęnia strategii finansowania badanych podmiotów

i przedstawił am je w pracy doktorskiej. Obrona odbył a się w czerwcu 2004 roku.

PrzysĘpienie Polski do Unii Europejskiej cał kowicie zmienił o waruŃi funkcjonowania i
rozwoju przedsiębiorstw. GlobalizĄa i integracja staĘ się procesami dominującymi i silnie

oddzińującym na przedsiębiorstwą szczególnie mikro- i mał e. Dlatego pozostając ciągle w

obszarzę funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw z sektora MMSP, rozszerzał arn moje

zainteresowania naukowo-bńawcze o wszechstronne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw.

AspeĘ finansowe nie był y juz wystarczającą determinanĘ rozwoju przedsiębiorstw. Strategie

przedsiębiorstw powinny zmieńaó się wraz ze zmianarrli i trendami zachodzącymi na rył rku, sĘd

koniecmoś ó uwzględnienia problematyki innowacji i konkurencyjnoś ci.

Staż e odblte w przedsiębiorstwach dał y mi moż liwoś ć weryfikacji i poszerzenia mojej

doĘchczasowej wiedzy. Moje zadańaw trakcie ich trwania polegĄ na:

l) opracowaniu i wdroż ęniu strategii wprowadzania nowych, specyficmych produktów

tego przedsiębiorstwa na r5mek oraz

2) opracowaniu raportu zańerającego analizę pop}ł u na automaĘzację i cyfiyzasję

procesów informacyjnych w kraju.

Doś wiadczenia praktyczne daĘ mi nowe spojrzenie na problematykę innowacji (wypracował am

innowacyjne ronńryańe narzęcz przedsiębiorstwą potwierdzone ceĘfikatem) i strategii juz nie

Ęlko w aspekcie finansowania, ale porwolrł y na zgŁębiańe tematu tworzenia strategii rozwoju

przedsiębiorstw. W zńązklLl z povł yż srym mój obszar zaintęresowń naŃowych poszerzył  się o

tematykę iden§ńkacji barier rozwoju przedsiębiorstw MMSP iwdtaź nńainnowacji, które bardzo

często są podstawą frvorzeńa przewagi konkurencyjnej na rynku. SĘd w mojej dńał alnoś ci

naŃowo-badawczej widocme są następujące tematy: ź rodł a i strategie finansowania (15

publikacji), dział alnoś ć inwestycyjna (5 publikacji), konkurencyjnoś ó (19 publikacji),rozwój

(5 publikacji), innowacyjnoś ć (18 publikacji w tym 2 na liś cie Web of Science).

Tematyka innowacji towwzysĄa m iż  wcześ niej w trakcie bńń realizowanych

wNiemczech i Finlandii. Wysoki stopień innowacyjnoś ci ł ch krajów (w rankingu
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lnnowacyjnoś ci Scoreboard trzecie miejsce zajmuje Finlandia a czwarte miejsce Niemcy6) był

gł ówną powodem podjęcia tam badń w MMSP, które stanowił y benchmarki dla ich polskich

odpowiedników.

Te spostrzeż enia poł ączone z doś wiadczeniami praktycznymi, które po uzyskaniu

stopnia naŃowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzańu znacmie się

zintensyfikowaĘ, dał y mi moż liwoś ć prowadzenia kolejnych badń empĘcmych w sektorze

MMSP. W sumie badaniami objęł am ponad 2600 przedsiębiontw7. W fakcie prowadzenia

szkolen8 dla przedsiębiorstw z sektora MMSP i wspóĘracy z nimi jako ich doradca orazw czasię

prowadzenia badń empĘcznych dostzegł am kolejny problem badawczy, jakim jest

intemacjonalizacja przedsiębiorstw (14 publikacji naukowych). Poszerzenie moich zainteresowń

naukowo-badawczych o problematykę intemacjonalizacjibył o dla mnie naturalną konsekwencją

zmianzachodzryych na rył rką takich jak globalizacja i integracja gospodarek. Tema§katabył a

już  widoczna w takcie prowadzonyc}tptzeze mnie badń porównawczych w przedsiębiorstwach

polskich, fińskich i niemieckich. W trakcie analizy ich wyników zauwuir7ĄanTt, ż e istnieje

istotna roż nica pomiędzy stopniem umiędzynarodowienia badanych MMSP w tych krajach i
ż ę mato istotne przeł oż enie na funkcjonowanie i rozwój badanych podmiotów.

Wyniki wyż ęj wymienionych badań i doś wiadczeń naukowo-praktycznych, współ pracy z

biznesem i innymi oś rodkami naukowymi w Polsce i zagranicąg znalazĘ odzwierciedlenie w

licznych pńlikacjach artykuł ów naŃowych (53), monografiach (4), tozdziŃach w monografiach

(a3) wydawnictw krajowych i zagrańcznych. Syntezą Ęch dociekń, arnliz i opisanej powyż ej

wspÓĘracy jest monografia mojego autorstwa Internacjonalizacja polskich milł o- i mał ych

przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej i globalizacji.

Reasumując, ząadńeńe funkcjonowania i rozwoju mikro-, mĄch i ś rednich

przedsiębiorstw, w tym również  ich dział alnoś ó na ryŃach mięĘmarodowych są widocme

wmojej pracy naŃowej w caĘł n okresie. Moja dziŃalnoś ć naukowo-badawcza, publikacyjna,

u Wedł ug raportu: Inrrovation Union Scoreboard 2015, s. 6.

' Wyka, nealizawanych przeze mnie samodzielnych badń empĘcmych w MSP, majduje się w częś ci 5.3. (pned
uryskarriem stopnia doktora) i 5.4 (po uryskaniu stopnia doktorĄ tego Autoreferatu.
8 Szczegół owy Wkaz przeprowadzonych szkoleń wraz z ich tematami zrrajduje się w zał ączniku nr 4. do

wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego: Autoreferat nt.: Informacje o osiągnięciach dydaktyczrych,
wspóĘracy z ins§ftucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą oraz o dzińalnoś ci
p opulary zlljącej naukę.
9 Szczegół owy wykaz oś rodków naukowych, z którymi wspóĘracuję, zostŃ zamieszczony i opisany w
zńączniku nr 4. do wniosku o wszczęcie postepowania habilitacyjnego: Autoreferat nt.: Informacje o

osiągnięciach dydakĘcznych, wspóĘracy z insĘ.tucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i
zagranicą oraz o dział alnoś ci popularyzującej naukę.
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dydaktyczna i praktyczna od początku jest związarta z przędsiębiorstwami sektora MMSP,

ajej wuż ną cechą jest ł ączenie dzińalnoś ci naukowej z praktycznąIo. Łączenie naŃi

zpraktyką był o ś wiadomym wyborem, którego konsekwencją jest wzajemne inspirowanie się

tych dwóch sfer mojej aktyv,noś ci. Pruca z przedsiębiorcami wymaga transferu wiedzy

i sposobów rozumienia rzeczywistoś ci, wynikających z rozwoju teorii zarządzania. Stńy

kontakt zpral<tyką daje mi mozliwoś ć prowadzenia ciągł ych badail,, pozyskiwania informacji,

które pozwalają lepiej konstruować teorie, budować strategie i narzędzia oraz testować je ,,na

ż yvlych organizmach", co w konsekwencji pozwala mi tworzyć koncepcje teoretyczne, które

są bardziej dopasowane do rzeczywistych potrzeb rynku.

Obszar rcalizowanych przeze mnie badń, podjętych analiz oraz ocęn w powipaniu

zanalityczno-syntetycznym wnioskowaniem stanowi z jednej strony przejaw poszerzenia

badań w tematyce funkcjonowania, rozwoju i internacjonalizacji mikro-, mał ych i ś rednich

przedsiębiorstw, a z drugiej strony jest wyrazem pogł ębienia dotychczasowego stanu wiedzy

ijej ciągł ego weryfikowania na podstawie badń wł asnych, wtórnych, praktycznych

doś wiadczeń w trakcie pracy zprzedsiębiorcami jako doradca.

S.2.Rozwój zainteresowań naukowo-badawczych

W dotychczasowej pracy naukowo-badawczej wiodącym tematem przewodnim jest

funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw z sektora MMSP na rynku polskim

i międzynarodowym. W rozwoju naukowym mogę wskazaó na cńery charakterystyczne

okresy w procesie kształ towania się moich zainteresowń.

Okres I to czas, w którym tematem dominującym był y zagadńenia związane z finansami.

Jest to wyrrikiem moich zainteresowń realizowanych w trakcie studiów w Polsce na

specjalnoś ci zarządzartie finansami i w Niemczech orazw trakcie staż y odbytych w bankach:

PKO BP i Die Sparkasse §iemcy). Wyniki tych prac naukowo-badawczych przedstawił am

10 Ten rodzaj mojej aktywnoś ci został  szerzej opisany w zał ączliklnr 4. do wniosku o wszczęcie postepowania
habilitacyjnego: Autoreferat nt.: Informacje o osiągrrięciach dydaktycznych, współ pracy z instytucjami,
organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą oraz o dział alnoś ci popularyrującej naŃę.
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w pracy magisterskiej pod wskazanym juz tYuł em Dział alnoś ć marketingowa bąnku na

przyHadzie niemieckiego banku Die Sparkasse.

Okres II obejmuje tematykę dotyczącą strategicznych uwarunkowań rozwoju

przedsiębiorstw. Już  w trakcie badń nad zatządzaniem finansami stwierdził am, ż e istnieją

wielorakie sposoby finansowania dział alnoś ci inwestycyjnej przedsiębiorstw, które

ś ńadczył y o realizowaniu precyzyjnie przemyś lanych strategii. Zagadnieniate zgł ębiał am w

trakcie realizowania badań statutowych Katedry oraz wł asnych badań empirycznych i staż y

naukowych w uczelniach zagrańcznych: Fachhochschule Nordostniedersachsen w Ltineburgu

i Fachhochschule w Mittweidaotaz współ pracy z Uniwersytetem w Yoensu.

W tym okresie moż na wyodrębnić 3 tematy związane z MSP: finansowanie

dzińalnoś ci, rozwój i konkurencyjnoś ć. Efektem prowadzonych badń międzynarodowych

ztealizowanych w trakcie odbytych stazy we wskazanych uczelniach oraz analiz otrz5rmanych

wyników był a praca doktorska pod podanym już  tytuł em Strategie Jinansowania rozwoju

mał ych i ś rednich przedsiębiorstw.

Okres III obejmuje badania nad wszechstronnlł ni uwaruŃowaniami rozwoju i funkcjonowania

MMSP, które kon§muował am i rozszerzŃam po obronie pracy doktorskiej. Wryrn obszarze

moż nawyrózdó pięó zagadńeń teamaĘczrtych I) ź ródł ai strategie finansowania przedsiębiorstw,

2) dziŃanoś ó inwestycyjną 3) konkurencyjnoś ć, 4) innowacyjnoś ć i 5) rorwój. CecĘ
charakterystycnątego okresu był a konfrontacjawyników prac naukowo -badawcrych z prakryką.

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicmych w zalresie nauk o zarządzańu moje

zainteresowania przeniosĘ się takż e na obszar nauki i praktyki gospodarczej. Nawiązał am

bezpoś rednią współ pracę z ptzedsiębiorcami, roryoczęł arrl dziaŁalnoś ć doradczo-szkoleniową

tozpoczęł am współ pracę z MARRll oraz Stowarzyszeniem MĄch i Średnich Przedsiębiorstw

,,Krak-Business" w Krakowie. Odbył am dwa stż e (3 i 4 miesięcme) w przedsiębiorstwie, gdzie

miał am moż liwoś ć wprowadzania innowacyjnych rozllł iązń, które zostaĘ potwierdzone

" Mał opolska Agencja Ronvoju Regionalnego. Ten rodzaj mojej aktywnoś ci został  szerzej opisany
w zał ączniku nr 4. do wniosku o wszczęcie postepowania habilitacyjnego: Autoreferat nt.: Informacje
o osiągnięciach dydaĘcznych, wspóĘracy z ins§ł ucjami, organizacjami i towarzystwami naŃowymi w kraju
i zagranicą oraz o dzińalnoś ci popularyrującej naukę.
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ceĄńkatem". Doś wiadczenia praktyczrrc zrtaczńe poszerryĘ obszar moich doś wiadczeń i
horyzontów bńawcrych.

Okres IV jest związarry z irltemacjonalizacją mikro- i mał ych przedsiębiorstw. WspóŁpraca

zinnymi uczelniami polskimi i zagranicznymi (w efekcie tej współ pracy opublikowńam Iż

publikacji), realizowanie grantów badawczych i wdroż eniowych (brał am czynny udział  w 5

grantach), dalsza współ praca z biznesem, prowadzona przeze mnię dział anoś ć doradczo-

szkoleniowa pozwolił y mi na testowanie i wdtaż anie do praktyki efektów moich badń.

Wszystkie te kwestie ujawnił y, ze ciekawym i nie do końca zbadanym problemem, o duzym

znaczeniu dla rozwoju i funkcjonowania mikro- i mał ych przedsiębiorstw, w procesie

zachodzących zalrian rwiaganych z globalizacją i integracją europejską, jest proces ich

umiędzynarodowienia. Tematyka internacjonalizaqi był a już  widoczna w .vqriż ej

przedstawionych okresach, a szczególnie w trakcie badafi prowadzonych w Niemczech i

Finlandii. Syntezą prowadzonych przeze mnie badń oraz pralł ycznych doś wiadczeń w tym

zakresie jest monografta mojego autorstwa Internacjonalizacja polskich mikro-i mał ych

przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej i globalizacji.

Bezpoś rednim rezultatem mojego rozwoju naukowo-badawczego i osiągnięó we wskazanych

okresach jest mój dorobek naukowy, który obejmuje ł ącznie 110 publikacji, zestawionych

w tabeli 1.

12 Certyfikat potwierdzający wypracowanie innowacyjnego
zarclięszczony w zńączniku nr 6. do wniosku o wszczęcie
współ autorów opublikowanych prac naukowych".

rozwiązania na rzecz przedsiębiorcy został
postępowania habilitacyjnego,,Oś wiadczenia
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Publikacje mojego autorstwa i współ autorstwa są zmieszczone w bazachwskazanych w tabęli

nr 2.

Tab. 2. Wykaz baz, w których są zarrńeszczone moje publikacje vł raz z podanąIiczbą

opracowanie wł asne na podstawie danych zposzczęgólnych baz.

" Jedna publikacja uzyskał apozytywne recenzje i znajduje się w druku. Oś wiadczenie potwierdzaj ące prryjęcie
do drŃu został o zamieszczone w zał ączrtiku nr 6 do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
,,Oś wiadczenia współ autorów opublikowanych prac naukowych".
la Nie zawiera publikacji, która uzyskał a poz}tywne receĘe i majduje się w drŃu.
15 Nie zawiera publikacji, która uzyskał a pozytywne recenĄe i zrajduje się w druku,

Tab.1. Zestawięnie mojego dorobku naukowo-badawczego przed i po uzyskaniu stopnia
doktora nauk ekonomlczn w zakresie nauk o nlu
Wyszczególnienie Przed uzyskaniem

stopnia doktora nauk
ekonomicznych w
zakresie nauk o

Zarządzariu zalata
I996-2004

Po uzyskaniu stopnia
doktora nauk

ekonomicznych w
zakresie nauk o

zarządzaniu zalata
2005-2017

Razem

bez
współ -

autorstwa

we współ -
autorstwie

bez
współ -

autorstwa

we współ -
autorstwie

A. Publikacje naukowe ogół emo
w tym:

25 4 54 17 101

A.1. Publikacje w czasopismach
indeksowanych na Web of
Science

213 2

A.2. Artykuł y naukowe 15 2 ż 5 11 53
A.3. Monografie 1

a
J 4

A,.4. Rozdział y w mono grafiach 10 2 28 2 42
B. PozostaĘ dorobek

naukowo-badawczy 9 9

B.1. Podręczniki 4 4
B.2. Proj ekty badawczo-
wdroż eniowe 4 4

83. Proiekty wdrozeniowe 1 1

Ogół em (A+B) 25 4 54 26 ll0

ikacii na dzień 07.09.20
Nazwa bazy Liczba zamieszczonych pu blikac i i

Scopus 1'o
web of science 1

Google Scholar 45
RePEc (EconPapers) 1

BazHum I7
Biblioteka Narodowa ż I

ie wł asne
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Są one cytowane przez pracowników róż nych oś rodków badawczych. Na dzień

12.08.2017 liczba cytowń moich publikacji wyniosł a: 10 clowań wedł ug bazy Web of
Science i Scopus (H-indeks:l) oraz 44 cytowania wedł ug bazy Publish or Perisch (H-

indeks:3) i I22 cytowania wedł ug Gogle Scholar (H-indeks: 6 oraz i1O-indeks:3.).

5.3 Charakterystyka dorobku naukowo-badawczego przed uryskaniem stopnia

naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu

V/ latach 1997-2004liczba moich publikacji wpiosł a 29, w tym:25 bez współ autorstwa

i 4 we współ autorstwie. 15 pozycji stanowił y artykuł y naukowe, I0 rozdział y w monografiach

mojego autorstwa orazL artykuł y naukowe i2 rozdziaĘ w monografiachze współ autorstwem

(tab. 1).

Od początku mojej dział alnoś ci naukowo-badawczej problematyka badawcza

dotyczył a przedsiębiorstw z sektora MMSP. W pierwszym okresie (1997-2000) szczególnie

bliska mi był a tematyka bankowoś ci, co wynikał o z wcześ niejszych zainteresowń

badawczych zńęanych z realizowaniem pracy magisterskiej i odbl.tych stazy. Dzięki tym

doś wiadczeniom miał am moż liwoś ó spojrzenia na problematykę finansowania

przedsiębiorstw nie tylko z punktu widzenia przedsiębiorców, ale również  z punktu widzenia

insty,tucji finansujących, co dał o mi szęrsząperspektywę w trakcie realizacji wł asnych badń
empirycznych. Wyniki prowadzonych badań i analiz znalazł y odzwierciedlenie w ponizszych

publikacjach:

1. Kozł owska J.16, Benchmarking in Conversion of Bank Products (On the Example of
Polska Kasa Oszczędnoś ci Bank Państwowy in Warsaw), l't International Conference
of PhD Students, University of Miskolc, Miskolc 1997.

2. Kozł owska J., Wąchol J., Usł ugi bankowe w procesie zarzqdzania finansami
przedsiębiorstwa na przylcł adzie niemieckiego banku Die Sparkasse,I9
Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Mł odych Pracowników Nauki,
Politechnika Zielonogórska, Zięlona Góra 1997 .

Ze względu na zachodzące wówczas w Polscę procesy restrukturyzacji i zmiany

w gospodarce istotnym tematem był o tworzenie się spół ek parterowych NFI. Dlatego też

16 Kozł owska to moje panieńskie nazwisko (obecnie Duda).
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prowadził am w latach 1998-2000 badania empiryczne w tych spół kach, a wyniki
przeprowadzonych badańi analizzostał y zamieszczone w nizej wskazanych publikacjach:

1. Duda J., Management of Financial Resources in the Companies Participating in
National Investments Founds Programme in Poland, section proceedings: economics
(eds. Lehoczky L., Kalmór L), 2"o International Conference of PhD Students,
University of Miskolc Innovation and Technology Transfer Centre, Miskolc 1999.

2. Duda I., Ocena sytuacji finansowej spół ek parterowych NFI, [w:] Wybrane
uwarunkowania dział alnoŚci ekonomicznej (red. nauk. Pajda R.), AGH Wydział
Zarządzania, Kraków 2000.

3. Peszko A, Duda J., Finansowanie ronł oju spół ek parterowych NFI oraz mał ych i
Średnich przedsiębiorstw w pół nocnej Salaonii studium porównawcze, [-:]
Przedsiębiorstwo na rynku kapitał owym (red. nauk. Duraj J.), Uniwersytet Łodzki,
Łódź 2000.

Ze względu na zgł ębiante zagadniefi związanych z v,rykorzystywaniem metod

statystycmych w opracowywaniu wyników badań empirycznych widoczna jest w moim

dorobku poniż sza publikacj a.

1. Wąchol J., Kozł owskal7 J., Stach-Janas I.: ,Srarlsfical Quality Control Using
Computers, [w:] Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i
pr oj e kt ow aniu inĄni er s kim, Wydawnictwa AGH, Kraków 1 9 9 7.

Od roku 2000 tematyka moich prac odnosi się wył ąc znię do zagadnień zwięarrych

z sektorem MMSP. Pozostał e 22 publikacje naukowe, w tym okresie, dotyczył y trzech

zagadnień związany ch z mikł  o -, mał ymi i ś rednimi przeds i ęb i orstwami :

I. Aspektów finansowania dział alnoś ci. W §m zakresie prace związane był y

zzagadnieńami: poszukiwania optymalnych ź ródęŁ finansowania dział alnoś ci,

franczyzy, aliansów i fvzji, programów pomocowych UE. Przykł adowe publikacje ztego

zakresu to m.in.:

1. Duda J., Znaczenie programów pomocowych w finansowaniu ronł oju sektora
MSP w wybranych regionach Unii Europejskiej, fw:] Nowoczesnoś ć przemysł u i
usł ug. Nowe wynł ania (red Pyka J.), TNOIK, AE w Katowicach, Katowice2004.

2. Duda J., Kędzia W., Obce ź ródł a finansowania przedsiębiorstw polskich,
niemieckich i fińskich w ś wietle badań porównawczych ich rozwoju, Zarządzartie
finansami: finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, t. 1 (red. nauk.
Zarzęcki D.), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
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3. Duda J., Alianse i fuzje w gospodarce polskiej i niemieckiej - na podstawie
przeprowadzonych badań, [w:] Zarzqdzanie finansami: mierzenie wyników
i wycena przedsiębiorstlv, t. 1 (red. nauk. Zaruecki D.), Uniwersytet Szczeciński,
Szczecin2003.

Duda J., Alianse w praktyce funkcjonowania mał ych i ś rednich przedsiębiorstw w
Polsce i w Niemczech - analiza porównawcza, |w:f Pracę Naukowe AE we
Wrocł awiu pt. ,,Zarządzanie ftnartsami firm - teoria i praktyka", Wrocł aw 2003.

Duda J., Kapitał y obce jako ź ródł a finansowania ronł oju przedsiębiorstw
mał opolskich, fw] Zarzqdzanie wartoś ciq przedsiębiorstwa a alokacja kapitał u,
Uniwersytet Gdański, Gdńsk 2003.

6. Duda J., Venture capital jako sposób finansowania roał oju mał ych i ś rednich
przedsiębiorstw, Zeszyty NaŃowe AGH pt. ,,Zagadńenia Tęchniczno-
Ekonomiczne", Kraków 2003.

7. Duda J., Franchising jako forma wspierania ronł oju mał ych i ś rednich
przedsiębiorstw, fw] Ekonomia - Informatyka - Zarzqdzanie", t.3, Wydawnictwa
AGH, Wydziń Zarządzania, Kraków 200ż .

Rozwoju. W tym obszarze poruszał am zagadnienia związane ze wspieraniem rozwoju

przedsiębiorstw polskich, niemieckich i fińskich. W latach 1998-2000 prowadził am

wł asne badania empiryczne w sektorze przedsiębiorstw MMSP w Nięmczech i w

Finlandii, które miał y za cęl poszukiwanie benchmarków dla rozwoju przedsiębiorstw,

dobór odpowiednich ź ródeł  finasowania i czynników konkurowania polskich MMSP,

dlatego też  w moich publikacjach zawartę są wyniki Ęch analiz. Przykł adowe publikacje

ztego zakresu to m. in.:

1. Duda l., Wspieranie rozwoju sektora MSP w Polsce, Niemczech i Finlandii *
badania porównąwcze, [w:] Formy wspierania przedsiębiorczoś ci we współ czesnej
gospodarce (red. Janowicz E., Giętkowska D.), Politechnika Koszalińska,
Koszalin ż 004.

Duda J., Finansowanie ronł oju mał ych i ś rednich przedsiębiorstw w Polsce na tle
wybranych krajów Unii Europejskiej w ś wietle przeprowadzonych badań
ankietowych, Zeszyty NaŃowe PŚ pt. ,,Ekonomia, Technika, Zatządzanie",
Politechnika Świętokrzyska, Kielc e 2002.

Duda I.: Zródł a finansowania raał oju sehora MSP w Polsce i w Niemczech - na
podstawie przeprowądzonych badań ankietowych, Zeszyty Naukowe PŚ pt.

,,Ekonomia, Technika, Zarządzarie", Politechnika Świętokrzyska, Kielce2O0t.

4.

5.

2.

_).
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4. Duda J,: Zarzqdzanie ronł ojem mał ych i ś rednich przedsiębiorstw w Polsce w
olł esie transformacji rynkowej, Zeszyty Naukowe PŚ ,§auki Ekonomiczne",
Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2000.

5. Duda J., Finansowanie ronł oju mał ych i ś rednich przedsiębiorstw w Polsce w
aspekcie wejŚcia do Unii Europejskiej, |w:f Zmieniajqce się przedsiębiorstwo
w zmieniajqcej się politycznie Europie (red, nauk. Wawak T.) Uniwersytet
Jagielloński, Kraków 2000.

Konkurencyjnoś ci. To kolejne zagadnienie temaĘczne, które podjęł am w ramach moich

rczwazań teoretyczno-empirycznych w kontekś cie MMSP. Badania, analizy i wnioski

dotyczące tego zagńnienia objęł y swym zasięgiem takie zagadnienia, jak: czynniki

konkurowania i ź ródł a finansowania. Temat ten kontynuował am i rozwijam również  w
póź niejszym okresie.

1. Duda J., PerspekĘwy poprawy konkurencyjnoś ci przedsiębiorstw polskich w
Świetle przeprowadzonych badań ankietowych, |w:] Zarzqdzanie finansami: cele -organizacja narzędzia (red. nauk. Zarzecki D.), Wyd. Uniwersytetu
Szczecińskiego, Koł obrzeg 200I .

2. Duda J., Perspek|,wy poprffi/vy konkurencyjnoś ci przedsiębiorstw polskich i
fińskich w ś wietle badań porównawczych finansowania ich rozwoju, [w:]
Zarzqdzanie firmq teoria i praktyka: wybrane zagadnienia (red. nauk.
Waszkielewicz W.), Wydawnictwa AGH, Kraków 2001.

W ramach pozostał ego dorobku naukowo-badawczego mogę wskazać na następujące

pozycje:

peł nienie funkcji wykonawcy w projektach naukowo-badawczych w Akademii

Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Wydział u Zarządzania) w ramach badań

statutowych Katedry w latach I9g7-2004I8.

realizowanie badań wł asnych w wymienionych ponizej latach, których wyniki

zostĘ zarięszczone w wyż ej wskazanych publikacjach:

1998 - wł asne badania aŃietowe mał ych i ś rednich przedsiębiorstw w pół nocnej

Saksonii (Liineburg) (próba badaw cza wyniosł a n:200)

1998 - wł asne badania ankietowe spół ek parterowych NFI (próba badawczawyniosł a

n:500)

18 Szczegół o}vy lvykaz realizowanych tęmatów badń został  przedstawiony w zaĘczniku nr 4 do wniosku o
wszczęcie postępowania habilitacyjnego: Autoreferat nt.: Informacje o osiągnięciach dydaktycznych,
wspóĘracy z insĘtucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i zagranicą oraz o dział alnoś ci
popularyzującej naukę.
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2000 - wł asne badania ankietowe spół ek parterowych NFI (próba badawczaw;ł riosł a

n:500)

2000 - wł asne badania ankietowe mał ych i ś rednich przedsiębiorstw w regionie

mał opolskim (próba badawcza wyniosł a n:300)

2000 - wł asne badania ankietowe mał ych i ś rednich przedsiębiorstw w Finlandii

(próba badaw cza wynio sł a n:2 0 0)

2000 - wł asne badania ankietowe mał ych i ś rednich przedsiębiorstw w Niemczech

(landy wscho,dnie) - region Chemnitz(próba badawczawyniosł a n:200)

Za swoją dział alnoś ó naŃowo-badawczą otrzymaŁam w 2005 roku nagrodę

indywidualną Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

5.4. Charakterystyka dorobku naukowo-badawczego po uryskaniu stopnia naukowego

doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu

W latach 2005-2017 liczbapublikacji mojego autorstwa (54 pozycje) i współ autorstwa

(18) wyniosŁa ł ącznie 72, w Ęm: l publikacja w formie monografii naukowej (bez

współ autorstwa), 3 monografie we współ autorstwie, 30 tozdziŃow w monografiach

krajowych i zagraricznych (28 bez współ autorstwa), 38 artykuł ów naukowych

wczasopismach ogólnopolskich i zagrarlicznych, w tym 18 anglojęzycznych. Wramach

pozostał ego dorobku naukowo-badawczego wymieniam 9 pozycji: 4 podręczniki (w tym

jeden międzynarodoł vy w j. angielskim) oraz 4 projekty naukowo-badawcze i 1 projekt

wdroż eniowy19.
'W okresie 2005-2017 po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych

w zakresie nauk o zarządzariu, w realizowanych przęze mnie pracach badawczo-naukowych

kontynuował am tematykę dotyczącą sektora MMSP w zakresie ź ródeł  finansowania

dział alnoś cibież ącej i inwestycyjnej, koŃurencyjnoś ci i rozwoju tej grupy przedsiębiorstw.

Jak już  wspomniał am, zmiany zachodzące na rynku oraz moje doś wiadczenia praktyczne

spowodował y, ż e przedmiot moich zainteresowań zostńrozszerzony o zagadnieniazwiązane

z wdrńaniem strategii i innowacji. Natomiast intensywny wpł yw globalizacji i integracji na

funkcjonowanie i rozwój MMSP spowodował , ż e badaniami i analizą objęł am dział alnoś ć

'9 Szczegół owy Wkazpublikacji mojego autorstwa zlata2005-20l7 zostńzestawiony w zał ącmikunr 5 do
wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego.
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mikro- i maĘch przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym. We wskazanym okresie moż na

v,ryróż nić sześ ć następuj ących kierunków podejmowany ch przeze mnie badń:

Żródł ai strategie finansowania mikro-, maĘch i ś rednich przedsiębiorstw

W tym obszarze tematycznym, wytuż Ąącym próbę holis§cznego spojrzenia na

moż liwoś ci pozyskiwariakapitał u na prowadzęnię dział alnoś ci inwestycyjnej przedsiębiorstw

z sektora MMSP, wykorzystując wyniki badań wł asnych i wómych oraz studia literaturowe,

prowadził am analizy w zakresie dostępnoś ci kapitał ów wł asnych i obcych, wskazując bariery

i moż liwoś ci ich pozyskania dla analizowanej grupy przedsiębiorstw. Uwzględniał am

również  wpł yw funduszy poręczefi kredytowych, moż liwoś ci wsparcia ze ś rodków UE oraz

odnosił am się do teorii w §ł n zakresie, jak np. wyboru kolejnoś ci ź ródeł  finansowania i teorii

finansowania cyklu wzrosfu. Wykazał amzalęż noś c pomiędzy formą prawną a moż liwoś ciami

pozyskania kapitał u, poszukując przyczyn ograniczonego dostępu do zewnętrznych ź ródęł

finasowania polskich MMSP. Efektem tych prac jest szereg moich publikacji, wybrane z nich

przedstawił am ponizej . Ukł ad publikacj i j est chronolo giczny.

1. Duda J., Finansowanie dział alnoś ci innowacyinych MMSP - w kontelacie teorii
wyboru kolejnoś ci ź ródeł  finansowania i teorii finansowania cyklu wzrostu, fw:] Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocł awiu nr 1, Wrocł aw 2016.

2. Duda J., Wolak=Tuzimek A, Commitment of Banks to Financing of Small and
Medium-Sized Enterprise Sector, [w:] Sbornfk piispćvki z mezinórodnf vćdeckć
conference, Hradec Królovć, Ćeskó Republika 2014.

3. Duda J., The Role of Bank Credits in Investment Financing of the Polish Small and
Medium-Sized Enterprise Sector in Poland, Ekonomia Menedż erska, nt I3l2013.

4. Duda J., Role and Importance of Technological Credits in Financin7 of Innovative
Investments by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland and Lesser Poland,
Ekonomia Menedż erska, nt I2l20I2.

5. Duda J., Znaczenie funduszy poręczeń kredytowylch wfinansowaniu dział alnoś ci
inwestycyjnej polskich i mał opolskicł , Ekonomia Menedzerska, nr lIl20I2.

6. Duda I., Wpb, funduszy strukturalnych na dział alnoś ć mał ych i ś rednich
przedsiębiorstw województwa mał opolskiego, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicmego we Wrocł awiu nr 158 pt. ,,Zarządzanie finansami firm - teoria i
praktyka", (red. Bernaś  B., Kopiński A.), Wrocł aw 20IL

7. Duda J., Strategie finansowania dział alnoś ci inwestycyjnej polskich MSP na rynku
Unii Europejskiej, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 685, Finanse,
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ryŃi finansowe, ubezpieczenie nr 46, pt.,,Strategie i determinanty wzrostu wartoś ci
przedsiębiorstwa", Szczecin 201 1.

8. Duda J., Finansowanie dział alnoś ci polskiego sektora MSP w latach 2004-2009, [w:]
,,KieruŃi zmian w finansach przedsiębiorstwa" (red. Sobiech J.) Zeszfi Naukowe
Uniwersytetu Ekonomtcznego w Poznaniu nr l 4ż , P oznań 201 0.

9. Duda I.: Struktura finansowania dział alnoś ci inwesĘcyjnej mał opolskich UŚP w
aspekcie integracji z Uniq Europejskq, [w:] Prace Naukowe Uniwersy.tetu
Ekonomicznego we Wrocł awiu pt. ,,Finanse publiczne i międzyrarodowe", nr 99,
Wrocł aw 2010.

10. Duda J., Wolak-Tuzimiek A., Venture capital jako ź ródł o finansowąnia inwestycji
maĘch i ś rednich przedsiębiorstw w Polsce, Ekonomia Menedź erska, nr 312008.

1 1. Duda J., Finansowanie dział alnoś ci przedsiębiorstw polskich z sehora MSP w olł esie
integracji z Uniq Europejskq, [w:] Prace naukowe AE we Wrocł awiu nr1109 pt.

,,Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka" (zeszyt nr l15ż ), (red. nauk. Pluta
W.), Wyd. AE Wrocł aw, Wrocł aw ż 007.

tż .Duda J., Venture capital a wzrost knnkurencyjnoś ci polskiego sektora MSP, fw:)
,,Strategia Lizbońska a zarzqdzanie wartoś ciq" (red. Pawł owicz L.), CeDeWu
Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2006.

13. Duda J., Mikulik J., Possibilities of financing intelligent buildings,lnBuS, Oficyna
Wydawnicza,,TEXT", Polish Academy of Sciences, Cracow 2006.

14. Duda J., Fundusze europejskie a finansowanie rozwoju sektora MSP w Polsce,
Niemczech i Finlandii, [w:] ,J{owoczesnoś ć przemysł u i usł u§' (red. Pyka J.), Wyd.
TNOiK Katowice, Katowice 2005.

15. Duda J., Forma prawną spół ki a ź ródł a finansowania sektora MSP w ś wietle
przeprowadzonych badań ankietowych, [w:],,Zarzqdzanie finansami: biznes,
bankowoś ć ifinanse na rynkach wschodzqcych", t.l (red. nauk. Zaruecki D.),
Uniwersytet Szczeciński, Wydział  Nauk Ekonomicznych, Szczecin 2005 .

il. Dział alnoś ć inwestyryjna przedsiębiorstw z sektora MMSP

Tematyka ź ródęł  finasowania jest powiązana nie tylko z dzińalnoś cią operacyjną, a|e

takż e z dział alnoś cią inwestycyjną. Stąd naturalną koleją rzeczy byŁy analizy związane

z dział alnoś cią inwes§cyjną MMSP. Analiza ź ródęł  i strategii finansowania nie jest

wystarczającą determinantą w kontekś cie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw,

dlatego rozszerzył am moje zainteresowania naukowo-badawcze o zagadnieńa związane

zanalizą dział alnoś ci inwestycyjnej (strukturą, nakł adami na inwestycje, czynnikami

ograniczającymi i deterńinującymi te dzińania). Publikacje zawierające wyniki badń

wł asnych zostŃy przedstawione poniZej w ukł adzie chronologicznym.
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Duda J., Wpł yw zmian systemowych na strukturę inwesĘcji w polskim sektorze
MSP, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu w Katowicach, nr 70 pt. ,,Społ eczno-
kulturowe uwarunkowania funkcjonowania rynków i przedsiębiorstw" (red. Ostoj
I., Swadź ba S.), Katowice 2011.

Duda J., Peszko A., Dział ąlnoś ć inwestycyjna sektora mał ych i ś rednich
przedsiębiorstw w Mał opolsce na tle lcraju, [w:] Wybrane zagadnienia procesów
gospodarowania w warunkach globalizacji (red. Księż yk M.), Uczelniane
Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 20 1 0.

Duda J., Decyzje inwesĘcyjne przedsiębiorstw polskich z sektora MSP, [w:] Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 48 pt. ,,Zarządzanie finansami firm -
teoria i prŃtyka" (red. nauk. Bernaś  B.), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego,
Wrocł aw 2009.

Duda I.,InwesĘcje w przedsiębiorstwach sektora MSP po przystqpieniu Polski do
Unii Europejskiej, Ekonomia Menedż erska, nt Ilż 007.

5. Duda J., Dział alnoś ć inwesĘcyjna polskiego sehora MSP po przystqpieniu do
Unii Europejskiej, [w:] Prace Naukowe AE we Wrocł awiu (zeszyl nr 1159) pt.
,,Zatządzartie finansami firm - teoria i praktyka" (red. Nauk. Bernaś  B., Pluta W.),
Wyd. AE we Wrocł awiu, Wrocł aw 2007.

Konkurencyjnoś ó mikro, maĘch i ś rednich przedsiębiorstw

Kolejny objęty ptzeze mnie badarriami wątek, który w literaturze przedmiotu bardzo

często jest powiązany z inwestycjami, to konkurencyjnoś ć. Moje zainteresowania

naukowo-poznawcze koncentrował y się na badaniu i analizowaniu wpł ywu czynników i

barier, które mają wpł yw na konkurencyjnoś ó przedsiębiorstw z sektora MMSP.

Publikacj e przedstawiam w ukł adzie chronologi cznym.

1. Duda J., Molenda M., Rola jakoś ci w budowaniu pozycji konkurencyjnej
przedsiębiorstw polskich z sektora MSP, Ekonomia Menedż erska, nr 712010.

Duda J., Czynniki konkurencyjnoś ci mał opolskich MSP na tle pozostał ych
województw, [w:] Uwarunkowania rozwoju systemów zarzqdzania (red. nauk.
Howaniec H., Waszkielewicz W.), Wyd. Akademii Techniczno-Humanistycznej w
Bielsku Biał ej, Bielsko-Bi ńa 2009.

Duda J., Czynniki konkurencyjnoś ci polskiego sehora MSP w latach 2001-2007, [w:]
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocł awiu nr 1200 pt. ,,Zarządzanie
finansami firm - teoria i praktyka" (red. nauk. Bernaś  B.), Wyd. UE we Wrocł awiu,
Wrocł aw 2008.

1.

a
J.

4.

III.

2.

a
J.

7

W



Autoreferat na temat dorobku i osiągnięó w pracy naukowo-badawczej
dr inż . Joanna Duda

Duda J., PerspekĘnł y wzrostu konkurencyjnoś ci polskieqo sektora MSP w ś wietle
Narodowego Planu Rozwoju i Narodowej Strategii Spójnoś ci, fw:] Trans'}7: wspólna
Europa: tworzenie wartoś ci przedsiębiorstyva na rynku Unii Europejskiej (red.
Brdulak H., Duliniec E., Goł ębiowski T.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
2007.

Duda J., Bariery ograniczajqce wzrost konkurencyjnoś ci polskiego sektora iĄSP, [w:]
Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkąch integracji europejskiej (red. nauk.
Księż yk M.), Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydakty czne AGH, Kraków 2006.

Duda J., Czynniki wzrostu konkurencyjnoś ci polskiego sektora MSP na wspólnym

rynku Unii Europejskiej, fw] Nowoczesnoś ć przemysł u i usł ug: nowe wyzwania
i uwarunkowania ronł oju przemysł u i usł ug (red Pyka J.), Wyd. TNOiK Katowice,
Katowice 2006.

7. Duda J., Wpł yw bezpoś rednich inwestycji zagranicznych na ronł ój sektora MSP w
Polsce, [w:] Prace Naukowe Instytutu Organizacji iZarządzania Politechniki
Wrocł awskiej nr 76, Seria: Studia i Materiał y nr 18 pt. ,,'Współ czesna konkurencja i
wielopł aszczyznowe przewagi strategiczne - problemy i polskie wyzwanił ', tom 2
(red. nauk. Moszkowicz M.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocł awskiej,
Wrocł aw 2005.

8. Duda J., Konkurencyjnoś ć polskiego sektora MSP na tle wybranych lł ajów Unii
Europejskiej, |w:f Przedsiębiorstwo na rynku kapitał owym, (red. nauk. Duraj J.),
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź  ż 005 .

Tematy konkurencyjnoś ci i moż liwoś ci pozyskania kapitał u, doboru odpowiednich

ź ródęł  finansowania są ze sobą powiryano wyniki badń i analiz w tym zakresie

zawarł arn w poniż szej publikacji.

1. Duda J., Venture capital a wzrost konkurencyjnoś ci polskiego sektora MSP, |w:f
Strategia Lizbońska a zarzqdzanie wartoś ciq (red. Pawł owicz L.), Wydawnictwa
fachowę CeDeWu, Warszawa 2006.

IV. Innowaryjnoś ć mikro-o maĘch i ś rednich przedsiębiorstw

Tematyka innowacyjnoś ci jest kwestią bezpoś rednio nawiązĄącą do ź ródeł

finansowania, struktury inwestycji, konkurencyjnoś ci i rozwoju przedsiębiorstw. Szersze

przedstawienie tego zagadnienia w kontekś cie czynników wpł ywających

i ograniczających realizowartie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach MMSP, ze

szczególnym uwzględnieniem mikro- i mał ych podmiotów, które stanowią nĄIiczńejszą

grupę przedsiębiorstw w polskiej gospodarce, zawarł alrt w poniZej wskazanych

publikacjach. Poszukuj ąc przyczyn niskiego stopnia innowacyjnoś ci polskich MMSP,
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badńarrt również  wpł yw czynników ś rodowiskoł vych i tych wynikającychze sposobów

zarządzania kapitał em ludzkim. W moich badaniach i analizachnie ograniczŃarn się tylko

do rlmku polskiego, ale uwzględniał am aspekty rynku międzynarodowego, co w
konsekwencji ukierunkował o dalsze moje badania i zainteresowania na dzińalnoś ć

międzynarodową po lskich MMSP, Ukł ad publikacj i j est chronolo giczny.

1. Duda J., Gąsior A., Alebaite l., Innovation of Polish Micro and Small Enterprises
and Trade Credit, Transformations in Business & Economlcs, Transformations in
Business & Economics,}}L7 (publikacja w druku20).

Duda J., Gasior A., Innovation of Polish Enterprises in the Internątional Arena,
Transformations in Business & Economics, vol. 13 no. 2B,2074.

Duda J., Uwarunkowania dział alnoś ci innowacyjnej polskich MSP na rynku, fw:]ooManagement of Organizations in Real and Virtual Environment: Opportunities
and Challenges" (red. nauk. Markova V.), Politechnika Opolska. Wydział
Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014.

Wolak-Tuzimek A., Duda J., Innovation Activities of Polish Enterprises, News of
Science and Education, no. 2,2014.

Wolak-Tuzimek A, Duda., I., Innovation as a Factar of Competitiveness of Small
and Medium Enterprlses, AD Alta: Journal of Interdisciplinary Research Vo1.4,
Issue 2, 2014.

Duda J., Wolak-Tuzimek A., Determinants of Innovative Activities of Polish
S MEs, _fw :] " Management : Bus ine s s, Management and So cial Scienc e s Re s e ar ch"
(eds. Stefko R., Frankovsk} M., Vravec J.), Bookman S,R.o. for Faculty of
Management, University of Preś ov, Preś ov 2014.

Duda J., Beck-Krala E., Zarzqdzanie kapitał em ludzkim a innowacyjnoś ć
p r z e d s i ę b i o r s tw, P rze gląd Oryartizacji, tlt 5 l 20 1 4 .

Duda I., Innovation of Polish SMEs and Growth of the National Economy, fw)
The EU Budget, Innovation and Economic Growth (red. HiadlovsĘf V., Orviskó
M., Pisó P.), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banskó Bystrica 2013.

9. Duda J., Bariery innowacyjnoś ci polskich MSP, [w:] Management of
Organizations in Real and Virtual Environment: Opportunities and Chąllenges IV
(ed. Lesókovź  L.), Politechnika Opolska. - Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici, Banskó Bystrica 2012.

'o Zaś wiadczenie potwierdzające, ż e arĘ lr:':ł  otrzymń dwie pozytywne recenzje i Ńaż e się drŃiem w 20l7 roku
został o zamięszczone w zał ącznku nr 6 ,,Oś wiadczenia współ autorów opublikowanych prac naukowych".
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10. Duda J., Innowacyjnoś ć polskiego i mał opolskiego sektora MSP na wspólnym
rynku Unii Europejskiej, [w:] Zeszyty Naukowe nr 736, Finanse, Rynki
Finansowe, Ubezpieczęnia nt 55 pt. ,,Nowe tendencje w zarządzaniu wartoś cią
przedsiębiorstwa" (red. UrbńczykE., Gąsior A., Mioduchowska-JaroszewiczE.,
Romanowska M.), Uniwersytet Szczeciński, Szczeci n 2012.

1 1. Duda J., Innovations of Polish SMEs in the Context of Europa 2020 Strategl, [w:]
The EU Budget for the Period 2014-2020 in the Context of the Europe 2020
Strateg1,1 (eds. HiadlovsĘ i V., OrviskŁ M., Pisar P.), Matej Bel UniversĘ in
Banskó Bystrica, Banskó Bystrica 2012.

IZ.Duda J., Kudeł ko M., Znaczenie aspektów ś rodowiskowych a innowacyjnoś ć
polskiego sehora MSP, Ekonomia Menedż erska, nr 8l20I0.

13. Duda J., InnowaĘnoś ć przedsiębiorstw milcro w Mał opolsce, [w:] Wybrane
zagadnienia podsystemów gospodarki polskiej (red. nauk. Księzyk M.),
Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydakty czne AGH, Kraków 20a9.

14. Duda J., Bariery i moż liwoś ci rozwoju innowacyjnoś ci polskiego sehora MSP,
|w:] Innowacyjnoś ć mikroprzedsiębiorców w Mał opolsce - dobre praktyki, (red.
Koneczna R.), Wyd. IGSMIE PAN w Krakowie, Kraków 2008.

15. Wolak-Tuzimek A., Duda J., Innowacyjnoś ć polskiego sektora M,SĄ Ekonomia
Menedzerska, nr 21 2007.

16. Duda J., Finansowąnie przedsięwzięć innowacyjnych w polskim sektorze MSP,
|w:f Przedsiębiorczoś ć i innowacje: uwarunkowania i czynniki ronł oju (red. Pyka
J.), TNOiK, Katowice 2007.

17. Duda J., Bariery roał oju innowacyjnoś ci polskiego sektora MSP, [w:]
Uwarunkowanią i realia funkcjonowania gospodarki polskiej w Unii Europejskiej
(red. nauk. Księż yk M.), Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH,
Kraków 2007.

18. Duda J., Innowacyjnoś ć polskiego sehora MSP na wspólnym rynku EU, |w:]
Konkurencyjnoś ć i innowacyjnoś ć regionów w warunkach globalizacji i
metropolizacji przestrzeni (red. nauk. Kot J.), Projekt realizowany w ramach
Dział ania 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy, Kielce 2007.

V. Rozwój przedsiębiorstw MMSP

Zjawisko rozwoju występuje w otaczającej nas tzeczywistoś ci i należ y do najbardziej

oczywistych elementów fuŃcjonowania przedsiębiorstwa, ale jak przedstańają wyniki

badan publikowanych w literaturze, nie zawsze przedsiębiorcy potrafią je wł aś ciwie i w porę
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zinterpretować. Tematyka rozwoju przedsiębiorstw jest bezpoś rednio pońązana

z innowacj an| ź todł atni finansowania i konkurencyjnoś cią przedsiębiorstw. Towarzyszy ona

moim pracom badawczo-naukowym od samego początku dział alnoś ci naukowej, na co

wskazują poniż sze publikacje. Moje prace prezentują przede wszystkim zagadnieniazwiagane

z identyfikacją bartet utrudniających i czynników stymulujących rozwój mikro-, mał ych i
ś rednich przedsiębiorstw. Wykaz publikacji zawieralących efekty moich badń i analiz został

przedstawiony poniż ej, w ukł adzie chronologicmym.

Duda I., Development Potential of Polish SMEs - Problems and Barriers, Journal on
Legal and Economic Issues of Central Europe, Vol. 4, no.21 2013.

Duda J., Bariery razwoju milcroprzedsiębiorstw w regionie Mał opolski, [w:] Zeszfiy
NaŃowe Wyż szĄ SzkoĘ Handlowej pt. ,,Polityka międzynarodowa, prawo,
zarządzanie" (red. Biał kiewiczI.M.), WSH, Kraków 2010.

Duda J., Czynniki ronł oju polskiego i mał opolskiego sektora MSP w zmieniajqcym się
otoczeniu, fw:l Współ czesne wy^,uania i uwarunkowania rozwoju przemysł u i usł ug
(red. Pyka J.), TNOiK, Katowice 2010.

Duda J., Bariery finansowania rozwoju polskiego sektora MSP na tle wybranych
Ił ajów Unii Europejskiej, [w:] Prace Naukowe AE we Wrocł awiu nr1109 pt.

,,Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka" (red. Nauk. Pluta W.), Wyd. AE
Wrocł aw, Wrocł aw 2006.

Duda J., Zagroż enia ronł oju mał opolskiego sektora MSP po integracji z Uniq
Europejskq, [w:] Współ czesne czynniki ronł oju przedsiębiorstwa (red. nauk. Peszko
A.), Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2005-

VI. Internacjonalizacja i globalizacja MMSP

Zmiany zachodzące na ryŃu, w tym dynamicznie postępująca globalizacja, która jest

procesem nadrzędnym w stosuŃu do pozostĄch zmian zachodzących na rynku, wywiera

istotny wpł yw na funkcjonowanie i rozwoj przedsiębiorstw. Problematyka internacjonalizaqi

dział alnoś ci przedsiębiorstw mabardzo duż ę znaczenie zarówno w wymiarze globalnym, jak i

poszczegóInych państw oraz podmiotów gospodarczych. Tempo i zakres internacjonalizacji

to nowoczesny i jeden z istotniejszych czynników rozwoju przedsiębiorstw. W trakcie

realizowanych przeze mnie badań i analiz wskazał am, ż e jednym z powa:ż niejszych

ograniczeń rozwoju przedsiębiorstw jest brak popytu na oferowanę ptzęz przedsiębiorców

dobra na rynku wewnętrznym, dlatego naturalne był o dla mnie zbadanie zjawiska poszerzenia

rynków zbYu z uwzględnieniem moż liwoś ci, jakie stwarza globalizacja i integracja rynków.

1.
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Tematyka internacjonalizaĄijest syntezą i naturalną konsekwencją moich obserwacji,bńń

i arlaliz naukowo-badawczych, co wskazał am w poniż szych publikacjach.

1. Duda J., Development of Polish SMEs in the Context of Their Internątionalization,
|w:) Management of Organizations in Real and Virtual Environment: Opportunities
and Challenges VI (eds. Hiadlovsk} V., Foltys J., Lesókova L.), Univerzita Mateja
Bela v Banskej Bystrici, Banska Bystrica: Belianum, Univerzity Mateja Bęla,20I4.

2. Duda J., Dział alnoś ć finansowa i inwestycyjna polskich MSP w kontehś cie
międzynarodowym, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocł awiu
nr 326 pt. ,,Zarządzarie ftnansami firm - teoria i praktyka" (red. nauk. Kopiński A.,
Bem A.), Wrocł aw 2014.

3. Duda J., International Operations of Polish SMEs in the Light of Globalization
Processes, |w:] Enterprise - New Challenges. Theory and Practice, (red. Weis E.)
Mobile, Alabama State, USA, York University 2013.

4. Duda J., Próba oceny umiędzynarodowienia dział alnoś ci polskich i mał opolskich
MSP, Ekonomia Menedzerska, nr 10l201I.

5. Duda l., Internationalisation of Polish SME's Activities in the Face of Globalisation
of Markets, [w:] Enterprise Facing the Challenges of the Globąl Economy (red. A.
Wolak-Tuzimek, K. Sieradzka), Politechnika Radomska, Radom 2011.

6. Duda J., Wpł yw globalizacji na dział alnoś ć finansowq i irnuestyĘnq polskich MSP,
Zeszy,ty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 640, Finanse, Rynki Finansowe,
Ubezpieczenia nr 38: pt, ,,Zarządzanie finansami: współ czesne wyzwania teorii i
praktyki", Uniwersl.tet Szczeciński, Szczecin 20 I 1 .

7. Duda I., Bariery i korzyś ci wynikajqce ze współ pracy przedsiębiorstw z oś rodkami
naukowymi, Ekonomia Menedż erska, nr 512009.

Moja monografia naukowa pt.: Internacjonalizacja polskich milcro- i mał ych

przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej i globalizacji jestv,ryrazem pogł ębionych

badń i analiz w zakresie poszukiwania strategii internacjonalizacji przedsiębiorstw MMP w

procesie integracji europejskiej i g|obalizacji, z uwzględnieniem specyfiki mikro- i mał ych

przedsiębiorstw. W badaniach zaptezentowanych w tej publikacji, stanowiącej przedmiot

oceny w niniejszym postępowaniu habilitacyjnym, odniosł am się do dztńalnoś ci

międzynarodowej przedsiębiorstw z podział em na klasy ich wielkoś ci otaz rodzaj

prowadzonej dział alnoś ci. Szczegół owy opis niniejszej publikacji, vł raz ze wskazaniem

i omówieniem osiągnięcia naukowego w tym zakresie, przedstawił am w częś ci 4

Autoreferatu.
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Jak itz wspomniał am realizowane przeze mnie kieruŃi badań są ze sobą ś cisł e

powiązate i wzajemnie się przenikają. Zjawisko konkurencyjnoś ci jest ł ączone

z moż liwoś ciami finansowania dzińalnoś ci przedsiębiorstw, na co wskazał am w ponizszej

publikacji:

1. Duda J., Venture capital a wzrost konkurencyjnoś ci polskiego sektora MSP, |w:]
Strategia Lizbońską a zarzqdzanie wartoś ciq, (red. Pawł owicz L.), Wydawnictwa
fachowe CeDeWu, W arszawa 2006

Podobnie tematyka innowacji konsoliduje z koŃurencyjnoś cią i rozwojem przedsiębiorstw,

na co wskazał am w poniź szych publikacjach:

1. Duda J., Innowacje w budowaniu pozycji konkurencyjnej polskich MSP, [w:]
Innowacje, przedsiębiorczoś ć, rozwój (red. Francik A., Lesakova L., Szczepńska-
Woszcz5na K.), Wyd. Wyż sza Szkoł a Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa
Gómicza2015.

2. Duda J., Wpł yw innowacji na ronvój milcroprzedsiębiorstw w regionie Mał opolski,
fw:] Nowoczesnoś ć przemysł u i usł ug (red. Pyka J.), TNOiK, Katowice 2009.

3. Duda J., Innowacje a konkurencyjnoś ć polskiego sektara MSP, fw:] Uwarunkowania
w zr o s tu w ar t o ś  c i pr z e ds i ę b i or s rwa, Wydawnictwo Kreo s, Szczecin 2007 .

Monografie (powstał e we współ autorstwie), które ł ączą realizowane przeze mnie kierunki

badań, zostńy przedstawione poniż ej.

1. Codogni M., Duda J., Kudeł ko M., Kusa R., Peszko A., Teczke M., Wacł awik Ł.,
Przedsiębiorczoś ć w warunkach gospodarki globalnej wybrane aspekty,
Wydawnictwa AGH, Kraków 2014.

2. Codogni M., Duda J., Kudeł ko K., Kusa R., Teczke M., Wacł awik Ł, Wąchol J.,
Wybrane aspekty innowaĘnoś ci przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej,
Uczelniane Wydawnictwa AGH, Kraków 2013.

Publikacją, która ł ącąr moje zainteresowania naukowe z dydaktycznymi, jest poniż sza

monografi a wspólnego autorstwa.

1. Wolak-Tuzimek A., Duda J., Soł oma A., Lamen M., Zarzqdzanie mał ym i ś rednim
przedsiębiorstwem: wybrane problemy, Instltut Naukowo-Wydawniczy ,,Spatium",
Radom 2015.

Wskazane poniż ej publikacje powstał y w wyniku obserwacji empirycznych i zawierĄą

przygotowane na tej podstawie opisy case study z ptzęznaczeniem dla studentów polskich

i zagranicznych:
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1. Codogni M., Duda J., Kusa R., Teczke M., Wąchol J., Proces zarzqdzania w praktyce,
Wydawnictwa AGH, Kraków 2014.

2. Ćwiczenia z podstaw zarzqdzania organizacjami, (red. Peszko A.), [aut.]: Duda J.,
Codogni M., Kusa R., Teczke M., Wąchol J., Uczelniarre Wydawnictwa Naukowo-
Dydaktyczne AGH, Kraków 2006.

Poniż sza publikacja powstał a w zespole międzynarodowym i jest efektem realizacji

międzyuczelnianego projektu przy wsparciu Ministerstwa Oś wiaty i Nauki Ukrainy. Autorzy

reprezentują Szkoł y wyż sze z Polski21 i Ukrainy2', drięlro temu opracowane case study

pokazują problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-

Wschodniej,

1. Business strategies - cases (ed. Mykhailenko O), Wyd. Pństwowy Uniwersytet

Ekonomiczny w Kijowie, Kijów ż 016.

W ramach pozostał ego dorobku naukowo-badawczego mogę wskazaó na następujące

osiągnięcia23:

ldział  w badaniach statutowychZal<ł adu Podstaw Zarządzania w Katedrze Zarządzania

Przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzartia AGH w Krakowie w latach 2005-ż 0l72a;

udziń w opracowył vaniu zńafi w ramach projeklu badawczego: Fokus-Sknncentrowany Na

Celu (Dział ańe 2.4 Zpon).Moje zadanie polegał o na zebraniu danych i przygotowaniu

opracowania natemat: barier i moż liwoś ci rozwoju innowacyjnoś ci polskiego sektora MSP.

udział  w realizĄi zńań w ramach projektu badawczego: Difass - Development Of
Interregional Financial Assistance To SMEs and of Non-Grant Instruments - Interreg Iv C;

Moje zadanie w ramach tego pĄektu polegał o na zgromadzsńu danych i opracowaniu raportu

na temat: warunlów zaldadanią i prowadzenia dział alnoś ci gospodarczej w Mał opolsce

w latach 2009-2013;

udział  w opracowywaniu zadń w ramach projektu badawczego: E-Mob E-Mobility

Interreg 1v. W ramach tego projektu moje zadartie polegał o na opracowaniu metodologii

" Autorry polscy reprezentują następujące SzkoĘ wyż szęi Uniwersytet w Pomaniu, Uniwersytet w Szczecinie,
AGH w Krakowie.
" Altorzy ukraińscy reprezentują Uniwersytet w Kijowie.
23 Szczegół owy wykaz danych na temat projektów oraz ź ródęł  ich finansowania został  przedstawiony
w zał ączniku nr 4 do wniosku o wszczęcie postepowania habilitacyjnego: Autoreferat nt,: Informacje
o osiągnięciach dydaktyczrrych, wspóĘracy z ins§tucjami, organizacjami i towarzystwami naŃowymi w kraju i
za granicą oraz o dział alnoś ci popularyzującej naukę.

'o Wykaz realizowanych badan za,warto w zał ącznlku nr 4 do wniosku o wszczęcie postepowania
habilitacyjnego: Autoreferat nt.: Informacje o osiągnięciach dydakĘcznych, współ pracy z insfytucjami,
organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą oraz o dział alnoś ci popularyzującej naukę.
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i przeprowadzeniu badań empirycznych, a opierając się na uzyskanych wynikach,

opracowaniu strategii wdtaż ania samochodów elektrycznych na rynek;

GOZ wobec ekoinnowacji i zrównoważ onego ronł oju regionów. W ramach tego projektu

moje zadańe polegał o na opracowaniu kwestionariusza ankiety do badń,

przeprowadzeniu badń orź a opracowaniu uzyskanych wyników badń.

Interdyscyplinarny wymiar kompetencji w lcrajowych inteligentnych specjalizacjach.

(Kierownik projektu). Moje zadanie polegał o na napisaniu i pozyskaniu tego granta,

a obecnie na prowadzeniu dział ń marketingoł vych i zarządzaniu pĄektem. Jest to

projekt, którym są objęte trzy wydział y AGH: Zarządzanla (lider projektu), Geologii

Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Metali Nież elaznych. Wsparciem zostanie objętych

900 studentów z 12 kierunków wymienionychv,rydzińów. Do moich zadńnależ y również

koordynowanie wszelkich prac pomiędzy wy dział arri.

Realizowanie wł asnych badń empirycznych w MMSP, nienależ nie od badń statutowych

Katedry:

2005 - badania empiryczne w polskim sektorze MSP na temat strategii i ź tódeł

finansowania ( 1 00 przedsiębiorstw).

2009 - badania empiryczne w polskim sektorze MSP na temat strategii rozwoju otaz

ż r ó dęł  fi nans owan ia dzińalnoś  c i ( 1 0 0 przedsi ębiorstw).

2010 - badania empiryczne polskich MSP korzystających z funduszy UE (100

przedsiębiorstw).

20t2-20t3 - badania empiryczne w mał opolskim sektorze MSP na temat

funkcjonowania i rozwoju mał opolskich MMSP Q00 przedsiębiorstw).

2015 - badania empiryczne w mał opolskim sektorze MSP na temat strategii

umiędzynaradawiania dział alnoś c i (3 52 przedsiębiorstwa).

Za dziaŁalnoś ć naukowo-badawczą w latach 2005-2017 otrzymał atn cńery

indywidualne Nagrody Rektora ( w tym dwie II stopnia i dwie III stopnia).

6. Podsumowanie

Mój dorobek naukowo-badawczy koncentruje się gł ównie na tematyce funkcjonowania,

rozwoju oraz internacjonalizacji MMSP. Był  on prezentowany i publikowany w liczących się
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krajowych i zagranicznych oś rodkach naukowych oraz czasopismach naukowych polskich i

zagranicznych, w tym obecnych na liś cie Filadelfijskiej. W sumie objął  101 publikacji

naŃowych,4 podręczniki i 5 grantów. W okresie po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zaruądzańu liczba moich publikacji wynosi 7225, co

stanowi 7I%o ogół u (przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w

zakresie nauk o zarządzantu mój dorobek obejmował  29 publikacji naukowych). Istotnie

wzrosł a liczba publikacji w języku angielskim z 3 (przed uzyskaniem stopnia naukowego

doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzariu) do 18 (po uzyskaniu stopnia

naukowego doktora). W ptzeliczeniu na skalę punktową mój dorobek, po uzyskaniu stopnia

doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zatządzaniu, wyniósł  396 pkt (w latach 2008-

2017 vlynosi 33026 pkt), co jest związane ze zmiarlą w 2008 roku zasad punktowania. We

wcześ niejszym okresie moja strategia publikacji był a dostosowana do oceny pararnetrycznej

obowipującej w latach 2005-2007.

O wartoś ci merytorycznej publikacji ś wiadczą bazy, w których zostńy one zamieszczone.

W 6 bazach, w tym Scopus i Web of Science został o zamięszczone 45 moich publikacji.

Liczba ich cytowań (na dzteń \2.08.2017) wynosi 176. Indeks Hirscha wedł ug wskazanych

ponizej baz ksztńuj e się następuj ąco :

Web of Science: H-indeks: 1

Scopus: H-indeks: 1,

Publisch or Perisch: H-indeks: 3,

Gogle Scholar: H-indeks: 6 oraz i1O-indeks:3.

Czterokrotnie zostilarrl nagrodzona za dział alnoś ó naŃowo-badawczą, otrzymĄąc

nagrody Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Jeden raz przęz Prezydenta

Miasta Krakowa, otrzymując nagrodę Honoris Grata za dział alnoś ć na rzecz wzrostu

konkurencyjnoś ci mał opolskich MMSP.

Szczegół owe informacje na temat moich osiągnięó dydaktycznych, współ pracy

z instytucjami, organizacjami naukowymi w kraju i zagraricą oraz dziaŁalnoś ci

popularyzującej naukę zostŃy omówione w zńączniku nr 4 do wniosku o wszczęcie

postepowania habilitacyj nego.

J*nł lcg?"dĄ" Stan na dzięfl 12.08. 2017.
26 PuŃtacja zostńaobliczona przez Bibliotekę Gł ówną AGH i nie obejmuje publikacji, które uzyskĄ
pozyrywne recenzje i znajdĄą się w druku.
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