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Łódź, 10.10.2019 

Dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, prof. PŁ  

Katedra Integracji Europejskiej  

i Marketingu Międzynarodowego  

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji 

Politechnika Łódzka 

 

 

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Natalii Wojciechowskiej pt. „Zmiana nazwy 

marki korporacyjnej – uwarunkowania, strategie i rezultaty”, napisanej pod 

kierunkiem naukowym prof. SGH dr hab. M.K. Witek-Hajduk (promotor 

pomocniczy: dr E. Wąsowicz-Zaborek) 

 

Podstawą sporządzenia recenzji było pismo prof. dr hab. Marzenny Weresy, Dziekana 

Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z dnia 25 września 

2019 roku wraz z załączoną dokumentacją, dotyczące przygotowania recenzji pracy doktorskiej 

Pani mgr Natalii Wojciechowskiej pt. „Zmiana nazwy marki korporacyjnej – uwarunkowania, 

strategie i rezultaty”. 

 

1. Tematyka i cele rozprawy doktorskiej 

W przedłożonej rozprawie doktorskiej Pani mgr Natalia Wojciechowska podejmuje  

zagadnienia uwarunkowań i efektów strategii rebrandingu w kontekście zarządzania marką 

korporacyjną. Podjęta problematyka jest istotna zarówno z punktu widzenia rozwoju teorii 

zarządzania marką, jak i funkcjonowania przedsiębiorstw w turbulentnym otoczeniu. 

W warunkach współczesnego rynku, skuteczne zarządzanie marką korporacyjną stało się 

koniecznością. Fakt, iż Autorka dysertacji odnosi się do zmiany nazwy marek korporacyjnych 

w odniesieniu nie tylko do uwarunkowań, ale także efektów realizacji strategii rebrandingu, 

stanowi nowe ujęcie problemu i wpływa na oryginalność rozprawy doktorskiej. Jednocześnie 

uważam, iż Autorka – podejmując w ramach niniejszej dysertacji problem rebrandingu marki 

korporacyjnej – wpisuje się w aktualne trendy zarządzania marką.  

Decyzja o przeprowadzeniu procesu rebrandingu nie jest prosta. Wymaga nie tylko 

głębokiej refleksji ze strony dyrekcji przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim analizy sytuacji 

wewnętrznej i zewnętrznej, przeprowadzenia badań rynku, zdefiniowania potrzeb klientów oraz 

przemyślenia strategii rozwoju. Największą zmianą jakiej można dokonać jest właśnie – 
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analizowana przez Autorkę dysertacji – zmiana nazwy marki. Dotyczy ona głównie 

przedsiębiorstw zmieniających swoją strukturę, właściciela, czy rodzaj działalności. Jednak 

zdarza się, iż nazwa zmieniana jest w celu zdobycia nowych klientów, czy wypromowania 

nowych produktów. 

W rozprawie nie został sprecyzowany cel główny. Autorka zdefiniowała natomiast 

następujące cele szczegółowe (podzielone przez Autorkę na cele teoriopoznawcze, metodyczne 

i empiryczne): 

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

nazwy marki korporacyjnej, w celu charakterystyki tego zjawiska z uwzględnieniem 

jego złożoności. 

 Opracowanie na podstawie przeglądu literatury przedmiotu modelu strategii zmiany 

nazwy korporacyjnej uwzględniającego motywy, strukturę i wyniki. 

 Zbadanie związków pomiędzy motywami a strategiami zmiany nazwy marki 

korporacyjnej przedsiębiorstw oraz między strategiami zmiany nazwy marki 

korporacyjnej a wynikami przedsiębiorstwa, w tym odpowiedź na postawione przez 

Autorkę pytania badawcze: 

o Czy i w jaki sposób motyw zmiany nazwy marki korporacyjnej różnicuje 

strategię zmiany nazwy marki korporacyjnej stosowaną przez 

przedsiębiorstwo? 

o Czy zmiana nazwy marki korporacyjnej jest pozytywnie związana z wynikami 

przedsiębiorstwa? 

o Czy siła związku zmiany nazwy korporacyjnej z wynikami finansowymi jest 

moderowana przez: wielkość przedsiębiorstwa, branżę i strukturę kapitału ze 

względu na pochodzenie? 

o Przedstawienie rekomendacji dla praktyki gospodarczej. 

Ostatnie stwierdzenie powinno zostać wyodrębnione jako czwarty cel rozprawy, gdyż nie jest to 

pytanie i wiąże się nie tylko z trzecim celem szczegółowym. 

Brak sformułowania przez Autorkę celu głównego uważam za mankament pracy. Natomiast cele 

szczegółowe są w mojej opinii klarowne i stanowią dobrą podstawę dla rozwiązania problemu 

naukowego.  

 

2. Hipotezy i metodyka badań  

W rozprawie doktorskiej Autorka sformułowała trzy hipotezy główne: 
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 Typ motywu zmiany nazwy marki korporacyjnej przedsiębiorstw różnicuje strategię 

zmiany nazwy marki korporacyjnej tych przedsiębiorstw. 

 Zmiana nazwy marki korporacyjnej przedsiębiorstw jest pozytywnie związana 

z wynikami tych przedsiębiorstw. 

 Siła związku zmiany nazwy marki korporacyjnej z wynikami finansowymi 

przedsiębiorstw jest moderowana przez: wielkość przedsiębiorstwa, branżę 

i strukturę kapitału ze względu na jego pochodzenie. 

Dodatkowo sformułowano trzy hipotezy szczegółowe będące rozwinięciem hipotezy głównej 

nr 3. Przedstawione hipotezy są sformułowane prawidłowo i nie budzą wątpliwości 

interpretacyjnych, choć w przypadku hipotezy nr 2, wydaje się iż właściwsze byłoby 

stwierdzenie, iż „Zmiana nazwy marki korporacyjnej przedsiębiorstw wpływa pozytywnie 

na wyniki tych przedsiębiorstw”. 

Weryfikacja części z postawionych hipotez szczegółowych teoretycznie sprowadza się do 

prostych konstatacji typu: „Typ motywu zmiany nazwy marki korporacyjnej przedsiębiorstw 

różnicuje strategię zmiany nazwy marki korporacyjnej tych przedsiębiorstw”, czy „Zmiana 

nazwy marki korporacyjnej przedsiębiorstw wpływa pozytywnie na wyniki tych 

przedsiębiorstw”. Jednak lektura rozprawy dowodzi, iż Autorka pokusiła się o dokonanie 

pogłębionych analiz, pozwalających m.in. na identyfikację relacji pomiędzy poszczególnymi 

strategiami zmiany nazwy marki a motywami kierującymi przedsiębiorstwami. 

Przyjęte cele Autorka zrealizowała poprzez badania literaturowe, badania danych 

wtórnych m.in. WGPW, badania ilościowe oraz badania oparte na studiach przypadków.  

Podczas realizacji badań empirycznych Autorka połączyła podejście ilościowe 

i jakościowe. Autorka nie sprecyzowała kiedy przeprowadzono badania, jednak wnioskując po 

wykorzystanych danych należy przypuszczać, iż badania o charakterze ilościowym 

przeprowadzono w 2018 roku, a badania o charakterze jakościowym w 2019 roku. Podczas 

realizacji pierwszego etapu badań, Autorka wykorzystała bazę przedsiębiorstw notowanych na 

rynku głównym WGPW i New Connect. Zidentyfikowano 138 przypadków zmiany nazwy marki 

korporacyjnej, które zostały poddane analizie. W drugim etapie badań, Autorka zastosowała 

metodę wielokrotnego studium przypadku w oparciu o wykorzystanie danych wtórnych, 

koncentrując się na czterech przypadkach zmiany nazwy marki korporacyjnej. 

Analiza wniosków sformułowanych przez Autorkę na podstawie zrealizowanych badań 

będzie przeprowadzona w dalszej części recenzji, przy ocenie rozdziału czwartego i piątego.  
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Oceniając podejście badawcze należy stwierdzić, iż Autorka posłużyła się narzędziami 

badawczymi adekwatnymi do przyjętych celów, potwierdzając tym samym umiejętność 

ich właściwego wykorzystania. Pozytywnie oceniam także umiejętność gromadzenia dużej ilości 

informacji oraz ich interpretacji. Pewnym mankamentem jest brak realizacji badań pierwotnych. 

Autorka mogła pokusić się np. o realizację badań z wykorzystaniem metody komunikowania się 

bezpośredniego lub pośredniego z przedstawicielami czterech badanych przedsiębiorstw, co na 

pewno wzbogaciłoby sformułowane wnioski. 

W pracy doktorskiej mgr Natalia Wojciechowska odwołuje się do 431 źródeł, w tym do 

200 źródeł internetowych. Autorka odnosi się zarówno do literatury polskiej, jak i zagranicznej. 

Źródła zostały właściwie dobrane i są aktualne. 

 

3. Konstrukcja pracy i ocena treści merytorycznej 

Recenzowana rozprawa doktorska liczy 233 strony (210 stron bez załączników) i ma 

charakter studium teoretyczno-empirycznego. Składa się z pięciu rozdziałów oraz wszystkich 

formalnie wymaganych elementów składowych rozpraw naukowych, tj. wstępu, zakończenia, 

bibliografii, spisów rysunków, tabel i załączników. Układ pracy jest poprawny. Kolejne 

rozdziały tworzą spójną i logiczną strukturę. 

We wstępie Autorka omówiła cele i zakres rozprawy oraz trafnie uzasadniła podjęcie 

tematu. 

Rozdział pierwszy rozprawy zatytułowany „Istota, uwarunkowania i strategie 

rebrandingu marki korporacyjnej” poświęcony jest analizie definicji rebrandingu i marki 

korporacyjnej oraz charakterystyce wybranych klasyfikacji związanych z rebrandingiem. 

W ramach prowadzonych rozważań Autorka przedstawiła ewolucję, złożoność 

i wielopłaszczyznowość pojęcia rebranding (z perspektywy wybranych koncepcji), 

scharakteryzowała pojęcie marki korporacyjnej oraz omówiła motywy, strategie i czynniki 

skuteczności rebrandingu (uwzględniając wąskie i szerokie podejście do rebrandingu). 

Prowadzona dyskusja ma wnikliwy charakter, a Autorka wykazała się bardzo dobrą znajomością 

literatury z zakresu zarządzania marką. Autorka zaproponowała autorskie definicje kluczowych 

dla pracy pojęć oraz własną typologię strategii rebrandingu (s. 33). 

Rozdział pierwszy napisany jest z dużym znawstwem analizowanej problematyki. 

Nasuwają się jednak następujące uwagi krytyczno-polemiczne: 
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 W tabeli 4 (s. 27-29) brakuje logiki w prezentacji podejść do klasyfikacji motywów 

rebrandingu. Autorka nie wskazuje podziału ani zgodnie z typem motywów, ani 

z chronologią, ani też z alfabetycznym spisem Autorów. 

 W rozdziale brakuje schematów, wypunktowań, czy tabel, które ułatwiłyby odbiór 

prezentowanych treści, a zwłaszcza licznych klasyfikacji prezentowanych przez 

Autorkę.  

 W rozdziale brakuje podsumowania (które pojawia się w rozdziale 2). 

Rozdział drugi pracy zatytułowany „Zmiana nazwy marki korporacyjnej a wyniki 

przedsiębiorstw – przegląd literatury” obejmuje przegląd dotychczasowych badań dotyczących 

zależności pomiędzy rebrandingiem a wynikami finansowymi i niefinansowymi przedsiębiorstw. 

Odnosząc się do wyników badań Autorów polskich i zagranicznych, mgr Natalia 

Wojciechowska wskazuje zarówno szanse, jak i zagrożenia dla przedsiębiorstw decydujących się 

na zmianę nazwy marki korporacyjnej. Pewne wątpliwości budzi dosyć lakoniczna 

charakterystyka metodyki badań wykorzystanej przez cytowanych Autorów (np. przy opisie 

badań dr Gorgoń-Mróz (s. 52, tab. 11), Autorka odwołuje się do weryfikacji hipotez, których nie 

cytuje, nie wiadomo więc jaki był wynik badań). Prowadzona dyskusja ma jednak 

w przeważającej części dojrzały i wnikliwy charakter, a przegląd dotychczasowych badań jest 

szczegółowy. 

Rozdziały pierwszy i drugi, o charakterze teoretycznym, zostały przygotowane w oparciu 

o stosowne studia literaturowe. Dobór źródeł oraz ich wykorzystanie oceniam pozytywnie. 

Na pochwałę zasługuje bardzo wnikliwy przegląd literatury zagranicznej. Pani mgr Natalia 

Wojciechowska interpretuje wykorzystane źródła w sposób rzetelny i przekrojowy, co pozwala 

na kompleksowe i interdyscyplinarne ujęcie omawianych zagadnień. Przytaczając w pracy 

definicje i opinie innych Autorów oraz odwołując się do wyników badań innych Autorów, Pani 

mgr Natalia Wojciechowska umiejętnie przeprowadza ich krytyczną analizę i potrafi 

sformułować swoje stanowisko. 

W rozdziale trzecim pracy zatytułowanym „Koncepcja badania”, Autorka szczegółowo 

omówiła procedurę badawczą, przedstawiając model zależności pomiędzy badanymi zmiennymi 

oraz szczegółowo scharakteryzowała badaną zbiorowość. W rozdziale tym omówiono także 

wykorzystane metody analizy statystycznej oraz uzasadniono wykorzystanie metody 

wielokrotnego studium przypadku. Dobór zastosowanych metod badawczych i analitycznych 

uważam za poprawny, choć jak wspominałam wyżej, pewien niedosyt budzi brak 
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przeprowadzenia własnych badań o charakterze pierwotnym (oprócz pierwotnych badań 

uzupełniających wykorzystanych w pierwszym etapie).  

W rozdziale czwartym pracy zatytułowanym „Uwarunkowania, strategie zmiany nazwy 

marki korporacyjnej i rezultaty – wyniki badań ilościowych”, Autorka przedstawiła wyniki 

badań spółek notowanych na WGPW oraz New Connect, które dokonały zmiany nazwy marki 

korporacyjnej w latach 2000-2015. Na pochwałę zasługuje wyselekcjonowanie badanych 

podmiotów z dużej grupy przedsiębiorstw oraz zebranie i analiza bardzo dużej ilości danych 

(dotyczących aż 138 przypadków). Autorka dokonała analizy danych wtórnych, które uzupełniła 

danymi pierwotnymi pozyskanymi techniką wywiadu telefonicznego lub wywiadu on-line. 

Analizując relacje pomiędzy motywem a rodzajem strategii (s. 96-97), Autorka stosuje termin 

„efekt”, natomiast wydaje się, iż właściwsze byłoby użycie terminu „związek”. Pojawia się także 

pytanie: co Autorka rozumie pod pojęciem „czynniki strategiczne”, wskazywane w pracy jako 

jeden z motywów rebrandingu? 

Przeprowadzone analizy wyników badań mają naukowy charakter, a ich interpretacja jest 

prawidłowa. Autorka wykorzystała zaawansowane narzędzia statystyczne, co wzbogaciło analizy 

i przyczyniło się do pogłębionego wnioskowania.  

W rozdziale piątym pracy zatytułowanym „Wnioski z wielokrotnego studium 

przypadku”, Autorka przedstawiła konkluzje z badań przeprowadzonych w oparciu o studia 

przypadków. Rozdział ten stanowi ciekawe uzupełnienie rozdziału czwartego. Należy 

podkreślić, iż przeprowadzone analizy mają dla każdego przedsiębiorstwa taką samą strukturę, 

co umożliwia dokonywanie porównań i formułowanie wniosków. Analizując przypadek marki 

Orange, Autorka odniosła się jedynie do drugiego procesu rebrandingu (zmiana marki „&tp” na 

markę „Orange”), pominięto natomiast fazę przejściową (zmiana marki „Telekomunikacja 

polska” na markę „&tp”, z uwzględnieniem symbolu marki France Télécom). Prezentacja 

wyników badań i ich interpretacja nie budzą zastrzeżeń. Autorka dokonała stosunkowo 

szczegółowych analiz.  

W podsumowaniu pracy, Autorka w sposób przejrzysty odwołuje się do sformułowanych 

we wstępie celów i hipotez. 

Zdefiniowane cele badawcze zostały zrealizowane. Przeprowadzone analizy są rzetelne 

i pokazują uwarunkowania i efekty różnych odmian strategii rebrandingu, a tym samym 

pozwalają na ocenę efektywności strategii rebrandingu. Autorka zgromadziła bogaty materiał 

analityczny, umożliwiający dokonywanie pewnych uogólnień.  
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Chciałabym w tym miejscu postawić Autorce pytania o charakterze polemicznym 

mogące stanowić punkt wyjścia do dyskusji: 

1. Czy strategia co-brandingu może być traktowana jako rodzaj strategii rebrandingu? 

W wielu przypadkach w trakcie realizacji strategii co-brandingu, marki funkcjonują 

zarówno „w parze” z marką partnera, jak i niezależnie. Dodatkowo strategia co-

brandingu jest wielokrotnie realizowana w określonym przedziale czasowym, co 

powoduje powrót do stosowania dwóch niezależnych marek. 

2. Dlaczego przedsiębiorstwa decydują się na powrót do pierwotnej nazwy marki 

korporacyjnej (tzn. realizują strategię retrobrandingu)? Czy uwarunkowania i efekty 

będą takie same jak w przypadku klasycznego rebradingu? 

Układ pracy i jej podział, spójność następujących po sobie treści, stronę formalną, 

oraz komunikatywność rozprawy należy ocenić jako poprawne, choć pojawiają się pewne 

uchybienia natury językowej (błędy stylistyczne oraz interpunkcyjne, np. w pyt. 1 do celu 3, czy 

literówki np. baków zamiast banków (s. 170)) oraz formalnej (np. mnogość akapitów, drobne 

uchybienia w spisie literatury). Praca zyskałaby także poprzez wzbogacenie strony graficznej 

(uzupełnienie pracy o wykresy, schematy i rysunki). 

Problematyka strategii rebrandingu jest złożona i wielopłaszczyznowa. Po dogłębnej 

lekturze dysertacji należy stwierdzić, że w rezultacie studiów literaturowych oraz 

przeprowadzonych badań, Autorka zrealizowała założone cele rozprawy doktorskiej oraz 

sformułowała interesujące poznawczo rekomendacje. Reasumując stwierdzam, że 

przeprowadzone studia literaturowe i badania pozwoliły dokonać prezentacji i wielostronnej 

oceny możliwości wykorzystania strategii rebrandingu (rozpatrywanego w wąskiej perspektywie 

zmiany nazwy). I choć praca z pewnością nie wyczerpuje kompleksu zagadnień dotyczących 

tego obszaru, to Autorka jest świadoma możliwości i kierunków dalszych badań. 

 

4.  Konkluzja 

Oceniając całościowy obraz przedłożonej do oceny rozprawy doktorskiej, znaczenie 

podjętej problematyki, sformułowane założenia i cele badawcze oraz ich realizację, stwierdzam, 

iż praca mgr Natalii Wojciechowskiej spełnia wymogi stawiane rozprawom doktorskim zarówno 

przez Ustawę o Stopniach Naukowych i Tytule Naukowym z dnia 14 marca 2003 roku, jak 

i przez Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” i występuję do 

Rady Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

o dopuszczenie jej do publicznej obrony.       


