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Ocena dorobku naukowo-badawczego, dydaktyczno-organizacyjnego, dzialalno5ci

popularyzatorskiej oraz wsp6lpracy migdzynarodowej dr ini. Joanny Dudy

w zwigku z postgpowaniem o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w

dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarz4dzariu wszczgtym w

G6moSl4skiej Wyzszej Szkole Handlowej przez W ydzial Zarz4dzaria

Celem recenzji jest udzielenie odpowiedzi na pytanie czy osi4gnigcia Habilitantki

zaprezentowane w otrzymanym przeze mrie materiale spehriaj4 wymogi okeSlone w art. 16

Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach i tyhrle naukowym oraz o stopniach i tltule w zakresie

szluki (Dz. U. z 2016 r. po2.882, 1311), a w szczeg6hoSci s4 podstaw4 do wnioskowania o

dopuszczenie Habilitantki do dalszych etap6w postgpowania o nadanie stopnia naukowego

dotritora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarz4dzaniu.

1. Podstawowa informacja o przebiegu dzialalnoSci naukowo-badawczej

Dr inZ. Joanna Duda w 1996 r. ukoriczyla studia magisterskie na Wy dzi4le Zarz4lzanta

Akademii G6miczo-Hutniczej in. St. Staszica w Krakowie na kierunku zarzqdzane i
marketing, specjalnoS6 zarz4dzarie finansami. W roku 2004 uzyskala stopiei doktora w

zakresie natk o zarz4dzaniu nadany przez Wydzial Zavqdzania Akademii G6miczo-

Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Przedmiotem dysertacji byly ,,Strategie finasowania

rozwoju malych i Srednich przedsigbiorstf'.

Jtfii, w 7996 roku Habilitantka podjgla pracg jako pracownik naukowo-dydaktyczny,

pocz4&owo asystent na Wydziale Zarz4dzanta w rodzimej uczelni. Po obronie doktoratu

jako adiunkt, kontynuowala zatrudnienie na Wydziale Zan4dzania Akademii G6miczo-

Hutniczej in. St. Staszica w Krakowie, zmieniaj4c jedynie katedry (Katedra Znz4dzanta

Przedsigbiorstwem, Katedra Zarz4dzanta i InZynierii System6w, Katedra Marketingu i
Zan4dzxia Produkcj4 Katedra Zuzqdzanta Organizacjami, Kadrami i prawa

Gospodarczego). W macierzystej uczelni pracuje do dziS, natomiast w latach2006-2012 dr

inZ. Joanna Duda byla ponadto zatrudniona na stanowisku adiunkta w WyZszej Szkole

Handlowej w Krakowie.



Zainteresowania naukowe Habilitartki, od czasu pracy nad doktoratem koncentrowaly sig

na problematyce fulkcjonowania relatywnie malych przedsigbiorstw, najpierw malych i
srednich, a nastgpnie do g.opy tej doh4czyly mikroprzedsigbiorctwa. Na ten temat dr iruz.

Joanna Duda prowadzila badania i opublikowala liczne prace.

2. Ocena gl6wnego osi4gnigeia naukowego

Jako gl6wne osi4gnigcie naukowe Habilitantka wskazala monografig pt.

lntemacjonalizacja polskich mikro- i maiych przedsigbiorstw w procesie integracji

europej skiej i globalizacji, Difin, Warszawa 2017, s. 419. Jest ona przedmiotem poniZszej

oceny.

r0cena szczeg6lowa

Monografia sklada sig z siedmiu rozdziaN6w i podsumowani a. Rozdzialy moina

powiqzat tematycznie w nastgpuj4ce czgsci:

tczg36 | (rozdziary 1-4) KONCEPCJE, DEFINICJE, MoDELE internacjonalizacji. Solidne

ujgcie encyklopedyczne, zwracaj1ce uwagg na niejednoznacznofil pojg6 i termin6w. Cz9d6

1a jest oparta na wielu zr6dlach i porz4dkuje podejdcia i ujgcia wielu (choi oczywiscie nie
''rszystkich) autor6w zajmuj4cych sig tematem. Brak jest np. w4tku nt. wdroZenia modelu

otwarfych irmowacji przez MSP. Mimochodem tylko pojawil sig on znacznie p6zniej w tab.

5.9 (s.170) opisuj4cej wsp6lprac9 zagraticznej jednostki B&R z interesariuszami

irewngtrznymi w Austrii w 2008 roku. Widai tu wyruitie, 2e chodzi o pozyskiwanie

pomysl6w na irmowacje od r62nych interesariuszy, w t)'rn kiient6w.

lvloZna mie6 do fragment6w tej czgSci pewne uwagi, ale s4 one doS6 szczeg6lowe, kt6re nie

wuiz4 na jej og6lnej pozi,tywnej ocenie.

- Np. niezrozumiatre dla mnie jest zdarie na przelomie stron 99 i 100. OczywiScie, Ze male

przedsigbiorstwa chc4 zwigkszyd sprzeduz., ale czy moima to naztrya6 dwiadom4 shategi4

rvzrostu? (zreszt4 s4 4 strategie fundamentalne nastawione na wzrost.) Nie naleiry tez myli6

og6lnej strategii rcnr,toju ze strategiami funkcjonalnymi.

-Tynn 4.2 ,,Funkcjonalne formy intemacj onalizacji". Co ozrtacza pr4.nniotlrik

,,,funkcjonalne". W tredci pisze sig po prostu o formach intema cjonalizacji.

-Niekiedy ttumaczeria z jgzyka angielskiego nie s4 doskonale i nie do korica oddaj4 to co

rapisali cytowani a:utotz!. Np. s. i39- lista cech sojuszy strategicznych (co omacza,2e do

cech tych zalicza sig marketing?, albo finanse?).



Czq36. ll (rozdzial./ 5-6) INTERNACJON ALIZACJ APRZEDSIEBIORSTW w Czechach,

Holandii, Finlandii, Austrii, W Niemczech i w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce. Pocz4tek tej

czgdci ksi42ki dotycz4cy wybranych kraj6w i zawiera informacje o umigdzS'narodowieniu i

innowacyjnoSci wszelkich firm. Jedynie dane z Niemiec i W. Brytanii odnosz4 sig do MSP.

Nieco dziwi podsumowuj4ca ten rozdzial tabel4 w kt6rej por6wnano slrfuacjg

charakteryzuj4c4 r6Zne przedsigbiorstlva w poszczeg6lnych krajach do charakterystyki

MMSP w Polsce, kt6ra dodatkowo dopiero miala by e zaprezertowana w kolejnym rozdziale.

Oczywi6cie dwa ostatrrie wskazniki zarnieszczone w tabeli byly por6wnylvalne, ale nie

dotyczyly MMSP, tylko calej gospodarki. Tym niemniej pozytywnie oceniam poszukiwanie

wzor6w do na6ladowania, zvvtraszcza jeSli ma si9 w zamySle zaproponowanie dzialari

naptavtczych. S4dzE, ze przedstawienie sytuacji w Polsce, a potem w innych krajach i

dokonanie por6wnania daloby dobry punkt wyj Scia dla takich sugestii. Oczywidcie duZe

przedsigbiorstwa maj4 w kaZdym kraju maly udzial pod wzglgdem liczby podmiot6w, ale

duzy j eSli chodzi o umigdzynarodowienie i B&R. Zatem por6wnania powinny dotyc zyt tych

samych kategorii podmiot6w.

Kolejny temat tej czgSci ksiqiki to ,, Intemacjonalizacja przedsigbiorstw sektora MMSP

w Polsce ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem wfnik6w krajowych o6rodk6w badawczych".

Nie jest dobrym pomyslem aby calo56 pracy miala taki sam tltul jak jej czgS6. Rodzi sig

w6wczas p).tanie, po co s4 pozostale czgSci, jedli temat zostal wyczorpany w tej jednej?

Faktycznie attorka przytoczyla wyniki prac waZnych oSrodk6w badawczych odnosz4cych

sig do umigdzynarodowienia i imowacyjno3ci MMSP. Dodatkowo uzupelnila je opisem

badah r62nych autor6w przeprowadzonych na podobne tematy. Opis bylby ciekawszy,

gdyby podlegal jakiej3 strukturze, a nie byl prezentacj4 kazdego przypadku. W dwu

rmiejscach wspomniano (za cytowanl,rn autorem),2e,,o intemacjonalizacji naleZy m6wii

zawsze, gdy przedsiEbiorstwa te zostaj4 wl4czone bezpodrednio lub poSrednio do

migdzynarodowego systemu twotzenia wartoSci." (ss. 234, 236). W4tek ten nie zostal

podjgty w Zadnej innej czgSci pracy. Nie wskazaao rozumienia pojgcia wartodci, choi jest to

temat bardzo czqsto ostatnio poruszany w literaturze z zaktesu zarz4dzania.

lCzgS6 III ksiqzki mieSci sig w rozdziale 7 pt. ,,Poszukiwanie skutecznej strategii

intemacj onalizacj i dopasowanej do specyfiki malopolskich mikro- i malych

przedsigbiorstw".

Rozpoc4'na go opis wlasnego badania empirycmego. W spos6b celowy dokonano

okre6lenia operatu, z kl6rego wylosowano pr6bg mikro i matych przedsigbiorstw w liczbie

352 podmiot6w z Malopolski. Instnrment badawczy stanowil kwestionariusz ankietowy.



Wypeinianie kwestionariusza odbywalo sig w obecnoSci badacza, po kr6tkiej ronnovie z

respondentem. NaJeZy przypuszcza1, 2e byl to wlaSciciel lub wsp6lnik firmy. Uwagi do

.kwestionariusza pzedstawiono ponizej. Sformulowano cele badania i hipotezy odnosz4ce

sig do umigdzynarodowienia przedsigbiorstw z grupy MMP. Pierwsza hipoteza sugeruje, 2e

badane przedsigbiorstwa wykazuj4 niski stopief umigdzynarodowienia poniewaz nie

potrafi4 ocenii moZliwodci rozwoju na rynku UE (okazji pojawiaj4cych sig na tym rynku).

Kolejne hipotezy dotycz4 strategii umigdzynaxodowienia badanych przedsigbiorstw. W

pylantubadawczym P2 pojawilo sig sformulowanie ,,. jakie (shategie- przyp. J.M.) powinny

stosowad malopolskie MMP?'Oczywi6cie hipotezy nigdy nie weryfikuj4 tego co byd

powinno, tylko to co jest. Sugestie co do po24danych strategii s4 zazwyczaj czgici4

wniosk6w praktycznych,bmdzo dobrze umotl'rvowanych otr4,rnanyrni wynikami, czgsto w

postaci zalez:no6ci statystycznych (pomigdzy zastosowaniem danej strategii a wynikami, np.

mierzonymi udzialem przychod6w z operacji zagrantcznych), a ponadto (w naukach o

zarz4Azanitt) rezaltatami wnikliwych badan jakoSciowych (W Decyzji Centralnej Komisji

do Spraw Stopni i Tyhrl6w NI-BCK-II-O/40/17 oceniono jako niewla3ciwy w przypadku

prac w zakresie navk o zan4dzatiu ,,Brak odniesief do metod jakodciowych" wskazuj4c

rownoczeSnie, 2e ,,ich Wcie wzbogaciloby warstwg aplikacyjn4 rozprad). Ale takich

badan i ich wynik6w nie przedstawiono. Ostatnia hipoteza sugeruje, 2e rodzaj &ialalnodci

prowadzonej przez przedsiEbiorstwo wplywa na poziom umigdzynarodowienia. Obliczenia

prowadzono oddzielnie dla mikro- i malych przedsigbiorstw, oraz dla calej pt6by lqcznie.

Wafciwie wyniki odpowiadaj4 oczekiwaniom. PrzedsiQbiorstwa do36 niechEtnie

wsp6lpracuj4 z zagranicznymi podmiotami (o MSP pisala m.in . M. Strzy2ewska,

Wsp6lpraca migdzy przedsigbiorstwami. Odniesienie do praktyki polskiej, 201 1) natomiast

poszukujq wsparcia ze strony polskich podmiot6w na rynku UE. Wsp6lprac9 nawi qzr\4 dla

zyskania wiedzy o rynku i procedurach oraz nowych kontakt6w. Podstawowe formy

wsp6lpracy to outsourcing ustug ksiggowych (tu chyba chodzi o wiedzg na temat procedur)

i informatycznych (okno na Swiat) zlecane z uwagi na profesjonalizm uslugodawc6w.

l)alsza czgSt, dotyczy eksporhr i barier go oganiczajqcych. Generalnie udzial eksportu jest

relatl"wnie niewielki, a podstawow4 przeszkod4 w jego prowadzeniu jest nieznajomod6

rynku, nieznajomoS6 przepis6w, nieznajomoSi jgzyk6w obcych. Jednoczednie brak

marketingu (tj. m.in. badaf rynku i brak znanej marki) nie staaowi w percepcji respondent6w

wa2nej przeszkody w eksporcie. Mimo deklarowanej nieznajomoSci rynku respondenci

twiefiz1,2e jestna nim duZa konkurencja. W ksiqzce nie odnaj dujg interpretacj i tego rodzaju

kontrowersyjnych wynik6w Natomiast w czg5ci po3wigconej stmtegiom konlcurowania



znajdujg wyniki, bgd4ce odpowiedzi4 na pytania nieobecne w kwestionariuszu

zarnieszczonpw aneksie (strategiajakofciowa, brak strategii). Swoj4 drogE mo ima stawial

na jakoSi i wysok4 ceng j ednoczeSnie. Jest teZ w teorii strategra best value for money.

Zastanawiam sig w jaki spos6b podmioty zupelnie nie znaj4ce rynku znajqrelatywny poziom

wlasnych cen?

Potem zn6w wracamy do eksporhr i jego udzialu w sprzedarff l4cznie. Udzial ten jest

relatlr,vnie niski i zmienia sig, co Swiadczy o niestabilnoSci operacj i zagraricznych, a nawet

o zaprzestarit dzialalno(ci przez eksporter6w. Tak2e i import MMP okazuje sig niewielki i
niestabilny. To prowadzi do wniosku o niskim poziomie umig&1'narodowienia

malopolskich MMP. Na pytanie dlaczego tak sig dzieje wlaSciwie daly ju| odpowiedZ

poprzednie wyniki. Przedsigbiorcy nie znaj4 rynk6w, tak k1ient6w, jak i konkurent6w oraz

innych uwarunkowaf i nie wiedz4 co decyduje o konkurencyjnoSci i jak te atuty

konkurencyjne ksztaltowa6. Autorka postanawia zweryfikowad postrzeganie ryzyka

prowadzenia dzialalnoSci za graricq. Ciekawe byloby stwierdzente czy to posffzegane

ryzyko koreluje z nieznajomoSci4 r1'nku. Nie zaproponowano jednak takiego wyliczenia.

Dalsza czgSt wywodu obejmuje wyniki tych samych badan jednak w podziale na rcdzaje

dzlaNalnoSci pzedsigbiorstw. Wykazano zr6Znicowanie poszczeg6lnych branZ, chod nie we

wszystkich kategoriach. Na przykiad prawie wszystkie branZe zadeklarowaly strategig

niskiej ceny na rynkach obcych za wyj4tkiem trzech (trudno ron6hni6 kolory je

identyfikuj4ce). Jedli wszyscy stosuj4 nisk4 ceng danej kategorii produktu, to te cena sig robi

rwyczalowa? (Nie wiemy do jakich konkurent6w byla por6wnrya a przez respondent6w.)

Poza wczeSniej ujawnionymi barierami ograniczaj4cymi eksport w ptzekonamu

rcspondent6w, ujawniono bariery internacj onalizacji i rozwoju malopolskich MMP. Jak

wskazano w ksi4Zce, dla respondent6w intemacjonalizacj a oznacza rczw6j

przedsigbiorsfwa. Rozumiem, 2e poza eksportem wzigto r6wnieZ pod uwagg import i

ewentualnie inne formy. Tym razem jednak v4ymieniano gl6wnie bariery systemu

krajowego, takiejak podatki, zatory platntcze, zasady prawa pracy, kt6re mog4 dotyczyi nie

tylko dzialalnoSci zagrantcznej, ale calodci aktlrvnoSci badanych przedsigbiorstw i nie

wiadomo czy s4 specyficzne dla biznesu poza granicami kraj u. .

Przedmiotem badania byla ponadto dostgpno66 r6Znych zr6del finansowania MMP i zmiany

pop)'tu na polskie produkty na rynku UE po 2004 roku. Ta ostatnia kwestia potwierdzila

tylko brak wiedzy respondent6w o rynkach kraj6w UE, poniewaZ blisko 100%

respondent6w nie mialo na te tematy zdania. Niepokoj4ce wyniki dalo badanie czynnik6w,

kt6re zwigkszyloby konkurencyjnoS6 malopolskich MMP na rynku unijnym. Najwigcej



odpowiedzi uzyskal wariant ,Bopyt \tr Polsce", jedna lrzecia respondent6w liczy, 2e ich

konkurencyjnoS| zwiEkszy popyt w UE, a ponad 50Vo to optaj4cy za niskimi cenami

oczekuj4cy ulg podatkowych. O niezrozumieniu slowa ,,konkurencyjno5i" Swiadcz4 takie

odpowiedzi w kwestionariuszu jak: "eksport", czy ,dziatrnia konkurencjf'. Raport z badan

koficz4 wyniki na temat slabej akryvnodci i jej duz4 zmienno56 je6ii chodzi o naklady

inwestycyjne poniesione przez badurc MMP w latach 2011-2014 Dominowaly inwestycje

w Srodki kwale. Inwestycje w wiedzg, czyli nowe technologie, licencje byly sporadyczne.

Przeprowadzono te2 an izE danych na temat wlasnych i obcych zr6del finansowania

dzialalnoici MMP. W strukturze tych ostatnich dominowaly frrndusze z UE.

Na koniec tej czEdci roz'svuZah (s.350) stwierdza siE, Ze badane MMP ,,Stosuj4 najprostsze

formy intemacjonalizacji, takie jak eksport i import, outsourcing, offshoring i insourcing."

Nieco dalej na tej samej stronie proponuje sig, aby mikroprzedsiEbiorstwa zastosowaly

outsourcing, ofshoring i insourcing?

Nie wszystkie z sugestii bazt:j4 na uzyskanych wynikach (np. sugestia sprzedaZy licencji

przez MlvP, czy podjgcie wsp6lpracy z uczelniami). W zasadzie proponowane formy

intemacj onalizacj i (ryg7.69, s.352) nie maj4 zwi4zku z wlasnl,rni badaniami, a s4 1ist4

62nych form umigdzynarodowienia przeplatmych formami wspierania rozwoju, w tym

wynikaj 4cego z umigdzynarodowienia.

Dalsze analizowanie wynik6w badan w ukladzie sekcji PKD i sugeruj4ce r62ne ,,strategie"

dla przedsigbiorstw podejmuj4cych r6ine rodzaje dzialalnoSci uwarzarn za relaty,lnie

najslabszy fragment pracy, nawet jeSli sig je potraktuje jako przedstawienie jedynie

,,kamieni milowych". Podzielenie prSby 352 firm na 8 sekcji daje Srednio 44

przedsigbiorstwa, co nie jest duz4 reprezentacj4. PoniewaZ brak wiedzy o rynku i o

procedurach byly najwigkszymi bol4czkami eksporter6w (s.267), to wydawaloby. siq,2e we

wszystkich sekcjach pozyskanie tej wiedzy byloby czynnikiem motywuj4cym do

umigdzynarodowienia. Wiedza ta moglaby z.vu.tgkszy(, zrozumienie dla znaczenia marki

w6r6d przedsiqbiorc6w. Zaskakuj4co male znaczerie ma tez dystrybucja (chyba w

rozumieniu dostgpu do kaaal6w zbytu na rynku spneda\), kt6ra przez wielu naukowc6w i
praktyk6w jest uwaZana z jedn4 z podstawowych barier dla malych firm (zwNaszcza

producent6w) na wszelkich rynkach. Gdy analizujemy tab. 7.3 to dowiadujemy sig, 2e tylko

w zakresie dzialalno6ci z-wi4zanej z kultur4 rozrywk4 i rekreacj4 przedsigbiorstwa

rclatywnie silnie odczuwaj4 presjg konkurencyjn4, a przedsiEbiorstwa transportowe w og6le

jej nie czuj4 (podobnie jak wigkszoSci innych barier). Nie widai pr6b zinterpretowania tego

wyniku, cho6 sk4din4d wiemy, 2e polskie firmy transportowe tak zautziEcie walcz4 o



utrzT'rnanie sig na poszczeg6lnych trasach. Nalezy doda6, ze opisy sekcji nie koresponduj4

z danymi w tab.7.2. I tak, na stronach 357 i 358 pisz4c o sekcji Transport i gospodmka

magazynovra i zachgtach dla przedsigbiorstw do podjgcia dzialalno5ci na rynku

migdzynarodowym wspomina sig o dostgpie do dr6g zbytu (s. 356). Jednak w tab.7.7, na

kategorig ,dystrybucja" nie wskazalo Zadne przedsigbiorstwo transportowe/magazynowe

(0,070) jako na czyffrik motywuj4cy malopolskie MMP do podjgcia intemacjonalizacji.

Ciekawy jest teZ zar;.otowany problem dostgpu do kanal6w dystrybucji przedsigbiorstw z

sekcji Informacja i komunikacja, kt6re przecieL mog4 poslugiwad sig kanalami

intemetow),rni. Nie podjgto jednak w pracy interpretacji tego rezultatu. S4 natomiast bardzo

podobne recepty na poprawg wynik6w umigd4narodowienia w postaci outsourcingu,

offshoringu, insourcingu i joint venture w r6Znych konfiguracjactr- Niekiedy dodaje sig

klastry i wsp6lprac9 z nauk4. Nie mogg z przekonaniem stwierdzid, Ze cel w postaci doboru

skutecznych sfrategii oraz form intemacjonalizacji MMP z regionu Malopolski zostal w teo

spos6b osi4gnigty.

Na marginesie zwr6cg uwagg na nadu4.wanie slowa,,ilodi" gdy chodzi o podmioty policzalne ( powinno byC

,,liczba'') i ,,posiadad" np. udzial (udziai sig ma), oraz ,,rozniar" ("rozrniar" sieci zamiast wielko5C sieci itd.).

Zddzjy sig tez$Qdy ortograficme. Za granic4 piszemy oddzielnie (s.176 i 35 5). Zob- tez s. 236.

Niedoskonatro5ci kwestionariusza ankietowego

Wprowadzenie do lavestionariusza jest enigmatyczle. Nie wspomniano kto zwraca sig do

respondent6w, a:ri te2 wjaki spos6b zrealizowaly bgdzie cel pomagania ,, w przelamylvaniu barier

rozwoju malych i Srednich przedsigbiorstw".

uwagi dotyczqce wybranych pytari

7. Czy Firma dokonala lub zamierza dokonai inwestycji w:

Dwa py,tania w jednlnn, czy to wszystko jedno? O jaki czas chodzi? 10 lat temu tez sig 1ic44 Za5

lat?

8. Co znaczy Srednia warto66 naklad6w na inwestycje w danym roku?

9. Czy chodzi o regulame korzystanie, c4y jednorazowy przrypadek tez sig tu mie6ci?

18. Jako bariery intemacjonalizacji wymieniono ,,nieelastycme prawo pracy,' a tak2e ,,prawo

pracy"?

Seria pyturt na temat wsptilpracy

Zamiast pytat at*ietowanych co rozumiej4 pod poszczeg6lnl.rni pojgciami nale2alo w ka;idym

pltaniu, kt6re rnoglo prowadzi6 do niejednomacznof ci poda6 nontmial4 dla ws4rstkich definicjg

pojgcia (np. napisa6, 2e wsp6lpraca nie polega na przeprowadzeniu j ednorazowej transakcji, ale na

regulamych zakupacblsprzeduty produkt6w materialnych lub usfug. . . )



Nie jestjasne czry planie 21 jest kontynuacj4 pyania 20 i dotyczy ktaj6w UE, cry wszelkich

kraj6w, takze Polski? Raczej wszystkich kaj6w s4dz4c z proponowanych wariant6w odpowiedzi.

Tu teZ definicji wymagaty takie okedl enia jak outsowcing, alians strategiczny. ( Dlaczego w

pTtaniu 22 wracamy zn6w do zagranicy? A przy okazji, w tym pytaniu iest blad ortograficmv (nie

,,2 poza", tylko spoza). Pffanie 23 dotyczy wsp6lpracy w Polsce. Chodzi nam tylko o odpowiedZ

czy wsp6lpracuj4 czy nie2 Kairdy musi mie6 konto w banku, wigc kaZdy wsp6lpracuje. Czy o takie

dane chodzilo? A w 24 interesujemy sig ponownie rynkiem UE.

25. Zn6w nie rozartiem, co ozracza Srednia wielko66 ( wielko66 czy war1o66?) obrot6w

handlowych w poszczeg6lnych latach (Srednia z czego?).

W planiach 26 i dalej interesuj4 Badaczkj kwestie zwi4zane z eksportem, ale wczeSniej

pozyskali6my wiedzg na temat r62nych bardziej zaawansowanych form umigdzrynarodowienia, a

teraz zajmujemy sig t4 najpopulamiejsz4. Ponadto, je5li fima nie eksportuje i nie planuje, to powinna

mie6 opcjg ominigcia pewnych pytan (np. o udzial eksportu...)

30. Czy banery mialy jednakow4 wagg? Czy chodzilo o ekspofier6w, czy te/. tych, kt6r4y nie

eksportuj4? A mo2e i o tychl<t6rzy imporhrj4, nie importuj4?

31. i 32. Je6li wigkszo6d przedsigbiorstw nie ma strategii (a mo2na sig tego bylo spodziewad), to

pytanie o strategig nie jest wla6ciwe. Chodzi bardziej o to. cry ceny s4 ni2szel wyZsze ni2 ceny

konkurent6w. Ponadto, pomigdry cen4 nisk4 i wysok4 jest jeszcze wiele innych mo2liwo6ci, a

takiego wariantu nie przewidziano. Raczej powinien by6 tu zakres i-10 ( zdecydowanie najniZsze na

rynku- zdecydowanie najwy2sze na rynku). Boig sig te2 nadu4'wania okreSlenia ,,strategia". Na s.

98 zdefiniowano strategig jako spos6b realizacji cel6w dlugoterminowych i nie naleZy miesza6

strategii z programami operacyjnl,rni, Lt6re te2 stuz4 wdro2eniu cel6w, tylko maj4 kr6tszy horyzont

i s4 bardziej szczeg6lowe.

36.Inaczej wygl4daj4 czvnniki decyduiace o konkurencyjno6ci w kraju. a inne za eranica (cla - poza

UE, koszty logistyki, kursy walut...) Tu wygl4da na to, 2e chodzi o oba rodzaje aktywnoSci. R6inie

mo2e wygl4da6 sytuacja konkurencyjna na r6znych rynkach.

Konkurenc)dnoi6 przedsigbiorstwa nie zale2v od popyhr, ale od jego przewagi w stosunku do

konkurent6w, z czego wynika preferencja nabywc6w. Na rynku o du4rm popycie takzejedne firmy

sobie radz4 lepiej, a inne gorzej w uwagi na r6inice w konkurencyjnoSci - zdolnoSci do

konkurowania (atrakcyjnoSci dla klient6w). Co oznacza ,,moZliwoSi eksporhr? Czy warimt

,,konkurencja ze strony bafiziej innowacyjnych firm" oznacza,2e nie ma z kim konkurowat i zkim

sig 5ciga6? Brak motywacji do bycia lepszym. Cz)' tak to interpretowali wszyscy respondenci?

DobD,m wzorcem badania bylyby ksiqzki Herman Simona, kt6ry zidenffikowal cechy malych

przedsigbiorstw, kt6re nie tylko s4 zinternacjonalizowane, ale maj4 ogrornne udzialy w rynku (UE/

globalnym) w wqskim zakresie asofymentowym. Pozycja tej grupy wynika przede wszystkim z

doskonalodci w wyspecjalizowaniu. Dodatkowo zrajomo6d ry'nku i bliski kontakt z finalnyrni

nabyrvcami decyduje o powodzeniu. Kwestionariusz nie zajmuje sig takimi sprawami. A przecie?na



s. 99 autorka pisze o koniecznodci poszukiwania przewagi konkurencyjnej, unikatowej w

por6wnaniu do konkurent6w.

37-38. Na koniec w kwestionariuszu przeskakuje sig do kwestii zlecaria poszczeg6lnych

futtkcj'r/dzialafi na zewn4trz przedsigbiorstwz(o outsourcingu bylo w pytaniu 2l). Nie precyzuje sig,

czy chodzi o zlecanie zz granic4, c4, w Polsce.

Konkluzja: Kwestionariusz nie zostal oparty na irmych badaniach tego typu i chyba nie byl

przetestowany, przedyskutowany. A szkoda, bo wladciwie zaprojektowany m6gl dostarczryd danych

znacznie bardziej przekierowuj4cych ksiqzkg do tematyki nauk o zarzqdzaniu .

Podsumowanie punktu 2

Znacz4ce w4tpliwoSci dotyczq ostatnie go rczdzia+a pracy, kt6ry mial chyba stalowi6

przejScie od analizy calej grupy przedsigbiorstw matych i mikro- do spojrzenia na ich

segmenty z punktu widzenia nank o zarz4dzanru. Ten zabieg sig nie powi6dl z uwagi na

wadliwoS6 metody (inshument badawczy, spos6b analizy i interpretacji wynik6w). Nie

moixra na podstawie tych badari oczekiwae,, 2e aplikaqa zalecanych tzlv. strategii zlNigkszy

poziom umigdz)4tarodowienia przedsigbiorstw poszczeg6hrych bran2. Chc4c zasugerowa6

przedsigbiorstwom sposoby intensyfikacji umigd4marodowienia naleZalo zbada(, jakie

cechy (organizacj i i os6b zan4dzaj4cych nid charakteryzuj4 przedsigbiorstwa o najwyhszq

i tajntZszej aktywnodci za grarltc4. Brak takiego podejScia wl,rrika zapewne z braku

doSwiadczenia Habilitantki w badaniach pierwotnych i dotychczasowego skoncentrowania

sig na pozyskiwaniu danych wt6mych i stosowaniu narzgdzi mikoekonomicznych.

3. Ocena pozostalego dorobku naukowo-badawczego

Wybrane przez Habilitantkg inne publikacje wskazuj4ce na zainteresowania
naukowo-badawcze

Dr in2. Joama Dudajest autork4 licznych publikacji analizuj4cych z r6znych punkt6w

widzenia stan licznej grupy mikro-, malych i Srednich przedsigbiorstw w Polsce. W

publikacjach tych poruszana jest problematyka, kl6t4 potem odnajdujemy monografii

wteicz4cej pewien etap rozwoju naukowego Habilitantki, kojarz4cej poszczeg6lne

pzedmioty badawcze w jedn4 caloS6. Dr inZ. Joanna Duda uporz4dkowala sw6j dorobek,

przywolujqc najwaZntejsze pozycje ilustruj4ce posznzegllne grupy tematyczne.

- tniilta i strategie jinansowania przedsigbiorstw mikro-, malych i irednich

przedsigbiorstw



2 publikacje, z czego jedna wydana az na Sri Lance (Inequalities in Management and

Economics,l/2016), a drugaw Polsce, ale po angielsku @konomia Menedierska 13/2013);

obie dotycz4 finansowania MMSP kredytem bankowym.

- Dziatralnoid inwesQcyjna przedsigbiorstw z sektora MMSP

Tekst dotyczy strukhry inwestycji MSP w warunkach zmian systemowych gospodarki

(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 70/2011).

- Innowacyjnoii mikro-, malych i Srednich przedsigbiorstw

2 publikacje. W pierwszej z nich widzimy powr6t do tematyki zr6del finansowania MMSP,

ztym 2ew odntesieniu do irurowacji (l.{auki o Zarz4dzanu l(26)12016). Publikacja ukazala

sig nakladem czasopisma o tematyce zarz4dzania,jednak kwestie modeli wyboru kolejnodci

Zr6del finansowaniq o kt6rych traktuje artykul sq zazwyczaj dyskutowane na Swiecie na

tramach takich czasopism ekonomi cznych (Journal of Financial Economics, Small Business

Economics).

Druga publikacja (po angielsku) trakhrje o innowacyjnoSci polskich przedsigbiorstw w

perspekqrlrie migdzynarodowej (Litwa, Transformations in Business & Economics,

13/28/2014).

- Rozwtij przedsigbiorstw MMSP

2 publikacje, z czego jedna artykulowa (po angielsku), a druga w postaci rozdzialu w

pozycli zwafiej.

Pierwszy arfykut analizuje bariery rozi,voju (czy wzrostu?) potencjalu polskich MSP

(Journal of Legal and Economic Issues of Central Europe, 4/2,2014).

Drugi tekst bada czynniki rozrvoju MSP w Malopolsce (Wsp6lczesne wyzwania i
uwarunkowania rozwoju przemyslu i usfug, TNOiK Katowice, 2010).

Oba wydawnictwa sugeruj4 tematykg ekonomiczn4.

- Internacjonalizacja i globalizacja MMSP

Zapr ezerrtow ano 2 publikacj e pokonferencyj ne.

Pierwsza z nich (po angielsku) dotyczy rozwoju polskich MSP w kontek5cie ich

intemacj onalizacj i (Banska Bystri ca,2014).

Drugie opracowanie haktuje o finansach i inwestycjach MSP w ujgciu miEdzynarodowym

(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu 326/2014).

Przedstawione przez Habilitantkg publikacje Stvladcz4 o tym, Ze wybranie tematyki

monografii nie bylo przypadkowe, ale 2e odz-vu'rerciedla ona dtugoletnie zainteresowanie

tematyk4 firnkcjonowania ,,seklora" MSP w Polsce i r62nymi aspektami tego

lirrkcjonowania od strony mikroekonomicznej.



Wszystkie wymienione prace l4czy wsp6lne ujgcie metodyczne. Autorka pos{uguje sig

danymi wt6mymi dostgpnymi w takich 2r6dlach 1ak: Trendy rozwojowe sektora MSP w

ocenie przedsigbiorc6w..., Monitoring kondycji sektora MSP (PKPP Lewiatan), Raport o

stanie sektora MSP w Polsce, PARP itd. (Nie rozumiem zdania ,,W)'niki badan

empirycznych... pochodz4 z badan wt6mych." - Nauki o Zarz4dzariu 1(26)/2016, s..3I).

Nie ma w postugiwaniu sig danymi wt6mymi nic zlego, pod warunki em, Ze z analizy Iakich

danych wynika cod nowego dla wiedzv naukowei w wybranej dyscvBli4iq. My61g, ze

tematyka MSP jest na tyle wuLna, 2e samo podjgcie jej jest bardzo wartoSciowe, a1e

r6wnoczeSnie z amlizy dostgpnych danych moZna wyci4grr4i wigcej niz proste udzialy

procentowe. Jedynie sporadycznie wspomina sig o wlasnl'rn badaniu Habiiitantki, kt6re (ak

wrloszg z opisu) jest badaaiem zaprezentowanym r6wnieZ w monografii (rozdzial 7).

Przedstawienie w artykule metody badania jest tak skr6towe i chaolyczne (niezaleinie od

niedoskonaloici jgzyka angielskiego), 2e powinno zosta6 zakwestionowane przez ka:Zdego

recertzerrta, nawet na Sri Lance (J. Duda Inequalities of Access to Bank Crediting and

Financing of Micro and Small Enterprises, Inequalities in Management and Economics,

1/2016, University of Kelaniya, Sri Lanka). W innych miejscach wcale nie dol4czono

takiego opisu. Z:vtraca teZ uwagg fakt, Ze tylko wydawcy z Litury i Slowacji sformulowali

warunek zaprezentowaria celu artykulu w streszczeniu (abstrakcie). I w tych przypadkach

Autorka zadeklarowata cele. Z regdy nie mozna dopattzyt sig celu w artykulach

wydawanych w Polsce.

4, Ilo5ciowa ocena dorobku badawczego oraz ocena dzialalno5ci organizacyjno-

dydaktycznej

Zgodnie z przedstawion4 w przeslanych materialach analiz4 bibliometryczn4 i

zestawieniem iloSciowym publikacji, Habiiitantka jest samodzieln4 autork4 79 publikacji ,

z tego 54 po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych. Ponadto, do 2004 r., czyli do

uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych opubiikowane zostaly 4 prace we

wsp6lautorstivie, a po tym roku takich prac bylo 17. W liczbie publikacji naukowych

og6lem miedci sig j edna monografia (wcze5niej om6wiona) i wsp6lautorstwo trzech imych

mono$afii. Wigkszod6 dorobku stanowi4 arrykuty w czasopismach. S4 to najczgSciej

Srednio punktowane czasopism4 lt6re umozliwily Habilitantce uzyskanie relatywnie duZej

liczby punkt6w MNiSW (330 na dzieri 12.08.2017). 18 pozycji napisanych jest w jgzyku

aagielskim, niestety na o96l w krajowych czasopismach (gzyk niekt6rych tekst6w po

angielsku pozostawia wiele do zyczent4 co ogluicza atrakcyjnoSi material6w dla

1,t



zagaricmych czytelnik6w). Tym niemniej, zainteresowanie tematyk? MSP, takze w

Polsce jest duZe, co pozwolilo Habilitantce zyskat 176 c1-towari na dzief 12.08.2017 .

Indeks Hirscha jest w polskich re a)iach na ptzyzwoitym poziomie i wg Google Scholar (H-

index wyni6sl 6 i lO-index: 3.

Popriaryzacja prac badawczych na temat stanu polskich MMSP realizowanych przez

Habilitantkg miala te2 formg udzial6w w konferencjach. Relatyvunie najczgficiej

uczestnicfa ona w konferencjach nt. zan4dzatiafrnansami, w tym kiiku organizowanych

przez Uniwersltet Szczeciiski. WSr6d 24 konferencji o r62nej tematyce pig6

zorganizowanych byLo za grantc1, w Hiszpanii (konferencja wsp6lorgwizow ar;a przez UW

nt. ,,Economic and Social Developmenf'), w Rumunii ( konferencja nt. zr6wnowazonego

rozwoju) i trzy na Slowacji (Banska Bystricant. ,,lrlanagement ofOrganization in Real and

Vitual Environment, oraz na temat Strategii Europa 2020). Habilitantka potrafila zatem

nta7e26 podczas konferencji o r6znej tematyca okazje do przedsta\tienia wlasnych badaf i
przemySleri.

Nawipanie kontakt6w zagraricznych umozli\Mily tez dwa kr6tkie staze na

Uniwersytecie w Messynie, we Wloszech (w 2016 i 2017 roku).

Na uwagg zasluguje udzial Habilitantki w pigciu grantach badawczych i
wdroZeniowych w latach 2006-2018, przede wszystkim finansowanych Srodkami

zagranicznpl Od uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych dr inZ. Joarma Duda

uczestnicqla w realizacji 8 projekt6w w ramach badari statutowych swojej jednostki.

Pruewa2a w nich tematyka rozwoju (i pewnie wzrostu) pzedsigbiorstwa i
przedsigbiorczo5ci wobec postgp6w globalizacji rynk6w. Zatem temafka tych badan

odpowiadala gl6wnym zainteresowaniom, rozwijanym po dolloracie.

Swoje zainteresowanie funkcjonowaniem MSP, poparte licznymi publikacjami dr hz.

Joanna Duda wykorzystuje w praktyce dydaktycznej prowadz4c na studiach I i II stopnia

takie przedmioty 1ak:- Zarz4dzarne malymi i Srednimi przedsigbiorstwami, Zan4dzane

mat4 ftm4, Small business na rynku migdzynarodowym, Male i Srednie firmy w UE.

Realizuje ponadto przedmioty o bardziej og6lnej tematyce, jak Podstawy zaxz4dzaria i

Zan4dzarie shategiczne. O aktpvnoici dydaktycznej Habilitantki Swiadcz4 teZ wyklady

na studiach podyplomowych: Zan4dzante ryzykjem w systemach zarz4dzan4 Wybrane

metody organizacji i zarz4dzant4 Podstawy zarz4dzania Facility ManagenTent, Efektyuma

komunikacja i koordynacja mig dzybrarZowa.

T2



Wart podkre$lenia jest teL fakt promotorstwa pond 150 prac licencjackich i
magisterskich i ztecenzowania okolo 80 takich prac. Roztoczyla takze opiek4 promotola

pomocniczego trzech dokloraat6w przygotowujqcych rozprawy na nastgpuj4ce tematy:

- IfdW strategii cenowych na rorw6j malych i irednich przedsigbiorstw z sektora

technologii internetowych (Je6li MSP rlazywamy seklorem, to nie mo2e by6 seklora w

sektorze. A przy okazji, sQ 3 sektory w gospodarce. Technologie intemetowe, to sektor

uslug);

- Determinanty rorwoju malych i irednich przedsigbiorstw bran2y recyklingu w Polsce;

- I4/ykorzystanie efekt6w synergii w zarzqdzaniu polskim przedsigbiorstwem e handlu

zqgranicznym.

Na potrzeby dydaktyki Habilitantka uczestniczyla w zespolach przygotowuj 4cych szesi

publikacji podrgcznikowych i iwiczeniowych, takZe z pafirreranri z Ukrainy.

W latach 2005-2015 Habilitantka uzyskala 5 nagr6d Rektora (II i III stopni4 w tym

cztery za publikacj e).

Dr in2. Joanna Duda szkoli takZe praktyk6w, gl6wnie przedstawicieli MSP, a jej

kontakty z praktyk4 gospodarcz4 nie ograniczaj4 sig wyl1czme do dydaktyki i konsultingu.

Podejmuje ponadto licnte poZyteczne dnalafia na rzecz swojego Wydziatu, miEdzy

innymi w ramach Stowarzyszenia Klub Absolwent6w Wydziatu Zaru4dzanta AGH, przy

organizowaniu konferencji czy w procesach wydawania wydzialowych periodyk6w.

Dr inZ. Joarma Duda jest zatem bardzo zaang towanp pracownikiem Wydzialu,

cerrtym zwNaszcza z twagi na rclacje z zewngtrznymi interesariuszami.

Wniosek koficowy

Ilodciowa aaaliza dzialalnofci naukowo-badawczej i popularyzatorskiej dr hab. Joanny

Dudy pozycjonuje ten dorobek jako mieszcz4cy sig w przedziale spelniaj4cym kryteria

postgpowania habilitacyjnego. Nie jestem jednak w stanie potwierdzil, 2e sq to

,,...osi4gnigcia naukowe stanowi 4ce znaczny wkJad w rozw6j..." nauk ekonomicznych (tak

pod wzgigdem nowatorskoici metodyki, jak i wyj4tkowodci uzyskanych rezultat6w).

Wqtpliwo5ci tlotyczqce zaliczenia dorobku do dyscypliny NAUKI O ZARZ,IDZANIU

Zakres dyscyplin EKONOMIA i NAUKI IO ZARZ,\DZANIU w ramach dziedzrny

Nauki Ekonomiczne okredlila uchwala Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tyhrt6w z drna

23 vtrzei;nia2I\3 roku (lt4onitor Polski Nr 40, poz. 586). W uchwale tej zapisano m.in.: ,,W

szczeg6lnoSci do zakresu badari ekonomii naleZy:. . .



- teorctyczna problematyka wyboru, dokonyrvanego przez podmioty gospodarcze,

orgarizacje i inne instl.tucje - w zakresie produkcji, inwestowania i finansowani4 gdy

r,rynika to z og6lnych narzgdzi mikroekonomicznych, a nie dotyczy to konkretnego

podmiotu..."

Z przegl4du publikacji dr irrZ. Joanny Dudy wynika, 2e nie odpowiadaj4 one ujgciu

oharakterystyczremu dia nauk o zarzrydzaniu, apr6ba zrniaay tego nastawienia w monografri

tie zakofuczyla siE pomySlnie z uwagi na ulomnoi6 zastosowanych metod, niedoskonalod6

interpretacji wynik6w (na skr6ty) i braku dotycz4cej ich dyskusji.

W zwi4zku z tym nie mogg stwierdzi6, ze Habilitantka ,,...po otzymaniu stopnia

doktora ma osi4gnigcia naukowe stanowi4ce znaczny wklad w rozw6j..." dyscypliny nauki

o zatz4dzatiu.

Tyrn samym w mojej opinii przedstawiony dorobek nie moZe stanowi6 podstawy do

nadania dr ini. Joannie Duda stopnia naukowego doktora habilitowanego w

rlyscyplinie nauki o zarz4dzaniu.
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