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1. Ocena podjętej tematyki badawczej, problemu badawczego i celów rozprawy 

 Wraz ze wzrostem dynamiki, niepewności i wrogości otoczenia organizacji rośnie 

zainteresowanie badaczy koncepcjami, które w bardziej precyzyjny sposób niż dotychczasowe 

ujęcia opisywałyby od strony teoretycznej to, w jaki sposób organizacje radzą sobie ze 

zmiennym otoczeniem. Nośną perspektywą w podejściu zasobowym są zdolności dynamiczne, 

które oddziałując na szybkość procesów dopasowania organizacji do otoczenia, zapewniają 

przedsiębiorstwom możliwość przetrwania w warunkach nieciągłych zmian, pozwalają 

utrzymać pozycję konkurencyjną i uzyskiwać ponadprzeciętne wyniki. Dynamiczne zdolności, 

będące zbiorem kompetencji w zakresie identyfikowania i podejmowania szans, a także 

przekształcania bazy zasobowej celem pełnego wykorzystania tych szans (Teece, 2014), 

stanowią zestaw procesów, zapewniających organizacji radzenie sobie ze zmianami w 

otoczeniu konkurencyjnym (Tondolo & Bitencourt, 2014) i tym samym wpływającymi na 

możliwość zarządzania zmianami strategicznymi przez kierownictwo (Maijanen & Ritala, 

2018). Podobnie nośną jest problematyka modeli biznesu, która została rozwinięta w naukach 

o zarządzaniu w ostatniej dekadzie (Zott & Amit, 2010), a która przyciąga uwagę wielu badaczy 

(np. Henry i in., 2020; Hartmann i in., 2016; Trimi & Berbegal-Mirabent, 2012). Zwykle 
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literatura przedmiotu opisując modele biznesu firm wskazuje na priorytety dotyczące 

zaprojektowania ich wokół źródeł przychodów i wartości dla klienta, często w oderwaniu od 

zasobów i kompetencji potrzebnych do wykorzystania szans będących bazą przyszłej 

propozycji wartości. Tymczasem wskazuje się, że dynamiczne zdolności poprzez 

oddziaływanie na schematy i procedury, zapewniają dopasowanie architektury organizacji, 

elementów modelu biznesu i powiązane są z działaniami zapewniającymi efektywność 

funkcjonowania organizacji (Zhang et al., 2016).  

 Mimo zainteresowania tą tematyką, publikacje poruszające problemy powiązań między 

dynamicznymi zdolnościami a modelami biznesu wciąż pojawiają się relatywnie nielicznie. 

Doktorantce w udany sposób udało się zidentyfikować więc lukę badawczą, sformułować w 

prawidłowy sposób problem badawczy, a także zdefiniować cele pracy prowadzące do 

realizacji przyjętego zamierzenia badawczego. Przedstawiona mi do recenzji rozprawa 

doktorska nie tylko dobrze wpisuje się w nurt badawczy dotyczący zdolności dynamicznych, 

ale i podejmuje kolejny, ważny naukowy krok naprzód poprzez identyfikację i empiryczne 

sprawdzenie tego, jakie procesy kształtowania dynamicznych zdolności są powiązane ze 

składowymi  modeli biznesu oraz efektywnością funkcjonowania organizacji. Badania zostały 

przeprowadzone w przedsiębiorstwach z branży detalicznej sprzedaży paliw, w sposób 

szczególny eksponowanej na zmiany w otoczeniu. 

 Tematyka przedstawionej mi do recenzji rozprawy doktorskiej osadzona została w 

subdyscyplinie zarządzania strategicznego. Problem badawczy wybrany przez Doktorantkę 

skupiony na określeniu tych elementów procesu kształtowania dynamicznych zdolności, które 

są powiązane z modelem biznesu i efektywnością należy uznać za aktualny, ważny i 

oryginalny, a także odpowiedni do rozwiązania na poziomie doktora. Cele rozprawy 

wynikające z podjętego zamierzenia badawczego również oceniam pozytywnie. 

 

2. Ocena struktury i treści rozprawy 

 Recenzowana rozprawa doktorska jest przygotowana w sposób bardzo dobry pod 

względem struktury, treści i proporcji podejmowanych zagadnień. Praca jest napisana na 318 

stronach, w tym 268 stron to treść zasadnicza, 14 stron przedstawia wykorzystaną literaturę, 

ponad 8 stron to spisy tabel, rysunków i wykresów. Ostatnie 28 stron to załączniki: narzędzie 

badawcze i zestawienia statystyczne. Rozprawa oparta jest na pozycjach literaturowych, 

wydanych zarówno w języku angielskim jak i polskim. Przeważająca część cytowanych 
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publikacji wydana jest po roku 2010. Widoczne są bogate odniesienia do badań publikowanych 

w rozpoznawalnych światowych i polskich czasopismach. Dobór źródeł i wykorzystanie 

literatury przedmiotu oceniam wysoko, jako bardzo dobrze skoncentrowane na realizacji 

sformułowanych w rozprawie celów pracy. Na tle innych ocenianych przeze mnie rozpraw 

doktorskich bogate wykorzystanie literatury anglojęzycznej oraz korzystanie z aktualnych i 

istotnych dla wywodu źródeł z literatury naukowej budzi uznanie. Przywołane publikacje we 

właściwych proporcjach odnoszą się do problematyki badawczej dotyczącej dynamicznych 

zdolności i modeli biznesu, a także pozwoliły na wyłonienie luki, która została wypełniona w 

toku przeprowadzonych badań empirycznych.  

 Opiniowana rozprawa doktorska ma charakter teoretyczno-badawczy. Jej głównym 

celem jest analiza i ocena oddziaływania dynamicznych zdolności na kształtowanie 

efektywności modeli biznesu przedsiębiorstw na rynku detalicznej sprzedaży paliw. Rozprawa 

formułuje również cele szczegółowe, które zostały w całości zrealizowane w toku spójnej, 

przejrzystej i dobrze ustrukturyzowanej rozprawy, która ma wysoką wartość poznawczą i 

metodyczną. Może służyć teorii zarządzania strategicznego poprzez wskazanie na ważne 

elementy warte uwzględnienia w mechanizmach i procesach kształtowania modeli biznesu 

poprzez rozwój zdolności dynamicznych. Z pewnością posłuży też praktyce jako cenna 

refleksja do praktycznego postępowania w zakresie podejmowania wyborów strategicznych w 

celu uzyskiwania pożądanych rezultatów. Udana próba sprawdzenia w jaki sposób zdolności 

dynamiczne są powiązane z modelami biznesu i efektywnością funkcjonowania organizacji 

zawarta jest w czterech rozdziałach - dwóch teoretycznych, jednym opisującym badaną branżę 

i jednym przedstawiającym wyniki badań empirycznych oraz podejmującym dyskusję 

naukową nad uzyskanymi rezultatami. Strukturę pracy należy uznać za właściwą pod 

względem przyjętego zamierzenia badawczego i odpowiadającego mu postępowania 

metodologicznego. Poszczególne części są dość równomierne, część badawcza nieco większa 

ze względu na szeroką prezentację wyników badań. Poniżej ocenię treść poszczególnych części 

rozprawy. 

 Rozdział pierwszy przedstawia teoretyczne podstawy dotyczące dynamicznych 

zdolności organizacji. Na początku dokonuje odpowiedniego osadzenia teoretycznego 

umiejscawiając dynamiczne zdolności w podejściu zasobowym. Pierwszy fragment omawia 

najważniejsze założenia podejścia zasobowego wraz z towarzyszącymi zmiennymi (zasoby, 

kompetencje, rodzaje rent, potencjał strategiczny, przewaga konkurencyjna). Dalej omawia 
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nurty badawcze związane z podejściem zasobowym, a więc podejście oparte na kompetencjach, 

na wiedzy, podejście relacyjny i wreszcie kluczowe z punktu widzenia rozprawy podejście 

oparte na zdolnościach dynamicznych. Drugi fragment pierwszego rozdziału przedstawia 

podstawy koncepcji dynamicznych zdolności, a także wskazuje na powiązania z pozostałymi 

podejściami. Na uwagę zasługuje tabela zbiorcza na stronie 26, przedstawiająca wybrane 

definicje dynamicznych zdolności, choć uważam, że w dobie wielu publikacji o zdolnościach 

dynamicznych można było pokusić się o bardziej obszerne i przekrojowe zestawienie. Jednak 

jest to tło rozważań, na którym wiodącą koncepcją staje się koncepcja D. Teece’a  i 

przeciwstawiana jej koncepcja K. Eisenhardt. Rozważania w rozprawie uzupełnione są o 

koncepcję Zollo i Winter. Co ważne, Doktorantka podejmuje próbę wskazania na wspólne 

elementy we wszystkich ujęciach, interpretuje wybrane podejścia, podejmuje próby porównań 

i rozstrzygnięć definicyjnych, aby zdecydować się na przyjęcie wiodącej koncepcji D. Teece’a.  

 Kolejny fragment rozdziału pierwszego przedstawia proces kształtowania 

dynamicznych zdolności z wykorzystaniem zasobów niematerialnych, koncentrujący się na 

znaczeniu wiedzy organizacyjnej. Z tym zestawiony zostaje proces wykorzystania szans i 

odpowiedniej rekonfiguracji zasobów jako istota dynamicznych zdolności. We fragmencie 

przedstawione są także inne ujęcia procesowe wskazujące na powiązania dynamicznych 

zdolności z takimi zmiennymi jak efektywność, zmiana bazy zasobowej, przewaga 

konkurencyjna czy adaptacja organizacji. Kolejny fragment pierwszego rozdziału dotyczy 

rozważań naukowych związanych z teoretycznymi zależnościami między dynamicznymi 

zdolnościami a modelami biznesu. Z rozważań tych wyłania się ważna przesłanka, że 

dynamiczne zdolności mają istotne znaczenie kształtowaniu modelu biznesu i razem wpływają 

na efektywność funkcjonowania organizacji. Rozdział pierwszy jest istotny dla wyłonienia luki 

badawczej i oceniam go wysoko. 

Drugi rozdział rozprawy skupia się na drugim kluczowym konstrukcie badanym w 

rozprawie, a więc modelach biznesu jako sposobie opisu logiki organizacji i ustrukturyzowania 

przedsiębiorstw. W pierwszym fragmencie tego rozdziału rozważania koncentrują się na istocie 

modelu biznesu - dokonane są tutaj rozstrzygnięcia definicyjne równoległe do tych dotyczących 

dynamicznych zdolności w rozdziale pierwszym. Wydaje mi się, że niepotrzebnie w niektórych 

fragmentach Doktorantka wyważa otwarte drzwi, poprzez sięganie aż do słownikowych 

rozważań dotyczących podstawowych słów (np. „model”), jednak rozważania teoretyczne 

przeprowadzone są ogólnie w sposób bardzo dobry. W drugim fragmencie drugiego rozdziału 
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zawarte zostały teoretyczne podstawy modeli biznesu zilustrowane tabelami zbiorczymi 

przedstawiającymi treści definicji z różnych perspektyw teoretycznych, co należy uznać za 

cenne poznawczo. W kolejnym fragmencie rozprawa skupia się na popularnej koncepcji kanwy 

modelu biznesu Osterwaldera a następnie koncentruje się na propozycji wartości dla klienta, 

jako kluczowego elementu modelu biznesu. Kolejny fragment zagląda w głąb modeli biznesu 

wskazując na kluczowe cechy i składowe modeli biznesu w kontekście łączenia procesów i 

integralności poszczególnych elementów. Ten fragment pracy jest nieco krótki jak na 

samodzielny podrozdział i z powodzeniem mógłby zostać opatrzony tabelą zestawiającą 

najważniejsze cechy i funkcje modeli biznesu. Ostatni fragment drugiego rozdziału przedstawia 

powiązanie modelu biznesu z efektywnością funkcjonowania organizacji. Podobnie jak w 

przypadku wcześniejszych konstruktów, Doktorantka niepotrzebnie przytacza podstawowe 

definicje efektywności – na temat efektywności i jej definiowania napisano już tomy. Za istotny 

fragment tej części należy uznać strony 83-87. 

Do części teoriopoznawczej mam trzy uwagi. Po pierwsze, w mojej opinii rozdziały 

teoretyczne jako samodzielne fragmenty napisane są dobrze. Jednak jako dotyczące dwóch 

kluczowych konstruktów, które Doktorantka zamierza zbadać, nie kończą się wyraźną próbą 

ich integracji. W tym miejscu oczekiwany jest fragment ze wspólną ramą teoretyczną, który 

łączyłby dynamiczne zdolności z modelami biznesu i efektywnością, wskazując na teoretyczne 

powiązania między tymi konstruktami. W rezultacie należałoby oczekiwać identyfikację 

modelu badawczego wraz z hipotezami. Po drugie, można rozumieć dynamiczne zdolności jako 

reagowanie na szanse pojawiające się w otoczeniu i przestawianie bazy zasobowej dla 

wykorzystania tych szans i przygotowania na ich podstawie propozycji wartości dla klienta. W 

tym sensie nieco mało uwagi poświęcono przedsiębiorczym szansom. Po trzecie wreszcie, nie 

odnalazłem w pracy jednoznacznego zdefiniowania „efektywnego modelu biznesu”, który 

pojawia się w tytule i celach rozprawy. Czym innym jest powiązanie między modelem biznesu 

a efektywnością funkcjonowania organizacji, a czym innym model biznesu, który funkcjonuje 

w sposób efektywny. 

Trzeci rozdział stanowi przygotowanie do prezentacji wyników badań empirycznych. 

Rozprawa w tym miejscu opisuje rynek detalicznej sprzedaży paliw w Polsce pod względem 

struktury liczby stacji paliw oraz ich dynamiki. Fragment ten pokazuje też uwarunkowania 

rozwoju opisywanego rynku i przedstawia najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne. 

Koncentruje się również na rozkładzie sprzedaży detalicznej paliw, opisuje poszczególne 
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segmenty rynku a także identyfikuje stosowany w sektorze modele biznesu. W związku z tym, 

że omawiając dynamiczne zdolności nie można uciec od otoczenia organizacyjnego, rozprawa 

analizuje także otoczenie formalno-prawne i przedstawia wymagania do dotyczące 

funkcjonowania stacji paliw w Polsce. 

Za istotny w punktu widzenia przyjętego zamierzenia badawczego jest rozdział czwarty 

rozprawy doktorskiej przedstawiający wyniki badań dotyczących dynamicznych zdolności w 

procesie kształtowania modeli biznesu i efektywności. W szczególności, w polu zainteresowań 

Doktorantki znalazły się pytania dotyczące umiejętności podmiotów rynku paliw w 

dopasowaniu się do zmian w otoczeniu, sposobu ukształtowania modeli biznesu, a także 

identyfikacji tych dynamicznych zdolności, które są kluczowe do zapewnienia wysokiej 

ponadprzeciętnej efektywności funkcjonowania organizacji. W celu poszukania odpowiedzi na 

powyższe pytania Doktorantka skonstruowała kwestionariusz ankiety ze stwierdzeniami 

pozwalającymi na subiektywną ocenę przez kadrę zarządzającą dotyczącą dynamiki zmian w 

otoczeniu, dopasowania funkcjonującego modelu biznesu do otoczenia oraz oceny elementów 

modelu biznesu koniecznych dla zapewnienia wysokiej efektywności. Wreszcie ankieta za 

pomocą miar subiektywnych dokonuje oceny efektywności. Kwestionariusz został skierowany 

do przedsiębiorstw detalicznej sprzedaży paliw. 

W kolejnej części przedstawiono strukturę badanych podmiotów ocenę możliwości 

otoczenia dopasowanie modelu biznesu do otoczenia oraz ocenę znaczenia poszczególnych 

elementów modelu biznesu dla efektywności. Przedstawione wyniki są interesujące 

poznawczo, jednak wykresy 9, 10 i 14 są trudne do interpretacji ze względu na brak pełnej 

legendy. Interesująca poznawczo jest tabela 12, która przedstawia powiązania między 

dynamicznym i zdolnościami kluczowymi w zapewnieniu efektywności, a elementami modeli 

biznesu. Kolejne fragmenty przedstawiają powiązania między działaniami w procesie rozwoju 

dynamicznych zdolności a elementami modeli biznesu, a także pomiędzy dynamicznymi 

zdolnościami w ujęciu zasobowym a elementami modeli biznesu; wreszcie powiązania między 

dynamicznymi zdolnościami a efektywnością modelu biznesu czy propozycją wartości. 

Powiązania te są analizowane w kontekście poszczególnych elementów modelu biznesu z 

płótna Osterwaldera. Dodatkowo przedstawione statystyki opisowe - średnie ocen 

poszczególnych stwierdzeń kwestionariusza - dają pełen obraz konkretnych działań 

podejmowanych przez badane przedsiębiorstwa w procesie rozwoju dynamicznych zdolności 

w kontekście efektywności poszczególnych elementów modelu biznesu oraz efektywności 
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funkcjonowania organizacji.  Rezultaty badawcze w tej części uzupełnione są o wyniki analiz 

przeprowadzonych wśród dziewięciu jednostek biznesu jednego z podmiotów (81 menedżerów 

w 9 krajach europejskich). Zaprezentowane wyniki w sposób ciekawy przedstawiają ocenę 

otoczenia przedsiębiorstwa, umiejętności organizacji dopasowania się do zmian, modelu 

biznesu, a także ocenę efektywności ekonomicznej również w powiązaniu z poszczególnymi 

etapami rozwoju dynamicznych zdolności. Z przedstawionych badań widać wyraźnie różnice 

między poszczególnymi krajami przy czym okazuje się, że Polska jest jednym z krajów w 

którym wskazano na relatywnie wysoką intensywność zmian w otoczeniu. Fragment badawczy 

rozprawy zawiera bardzo wiele wykresów w rozbiciu na poszczególne zmienne, które 

pozwalają zaobserwować ciekawe zjawiska i istotne różnice między respondentami w Polsce i 

innymi krajami. W końcowej dyskusji nad wynikami postępowania badawczego Doktorantka 

koncentruje się na rezultatach związanych z otoczeniem, modelami biznesu, dynamicznymi 

zdolnościami oraz efektywnością funkcjonowania organizacji, a także znaczeniu 

dynamicznych zdolności w ujęciach procesowym, zasobowym, czy wpływu dynamicznych 

zdolności na efektywność elementów modelu biznesu. Dodatkowo, Doktorantka wskazuje na 

istotę zasobów niematerialnych dla efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw. 

Typowo w dyskusji naukowej należy się spodziewać odniesienia uzyskanych wyników 

badań do wyników podobnych badań innych naukowców, porówniania wyników i właśnie 

dyskusji na podstawie podobieństw i różnic. W ocenianej rozprawie zabrakło takiego podejścia 

– dyskusja jest właściwie podsumowaniem najważniejszych rezultatów. W tym sensie nie różni 

się zbytnio od zakończenia pracy. 

 Pozytywnie oceniam rozdział czwarty, przedstawiający wyniki badań, choć znajduję w 

nim trzy słabsze strony. Po pierwsze, na początku postępowania empirycznego zabrakło 

wyraźnie zidentyfikowanego i rozrysowanego modelu badawczego wraz ze sformułowanymi 

na podstawie przeglądu literatury hipotezami badawczymi. Doktorantka niejako przeszła po 

części teoretycznej od razu do badań ilościowych, bez ukazania czytelnikowi, co tak naprawdę 

będzie sprawdzane. Bogaty przegląd literatury dokonany w rozdziałach pierwszym i drugim w 

mojej ocenie mógłby być podstawą do sformułowania precyzyjnych hipotez odnoszących się 

do poszczególnych zmiennych niezależnych, a także wyboru zmiennych wynikowych. Po 

drugie, w mojej ocenie prezentacja wyników jest bardzo obszerna z dużym ładunkiem 

informacji, natomiast zabrakło nieco odważniejszych interpretacji uzyskanych wyników badań. 

Doktorantka poprzestaje na przedstawieniu rezultatów bez szerszego odniesienia się do 
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przyczyn, z których te rezultaty mogą wynikać.  Po trzecie, na końcu pracy wartościowym 

byłoby zilustrowanie ostatecznie sprawdzonej koncepcji teoretycznej wzbogaconej o 

komponenty wynikające z przeprowadzonych badań. Przez brak modelu badawczego na 

początku i całościowego obrazu syntetyzującego zmienne objaśniające i objaśniane na końcu, 

tok rozprawy jest nieco niedomknięty.  

 Pomimo tych uwag rozdział badawczy rozprawy oceniam wysoko ze względu na 

znaczenie i bogactwo materiału empirycznego, wiele cennych poznawczo analiz, z których 

wynikają ważne wnioski, a także istotę rozwiązania całości problemu badawczego dotyczącego 

znaczenia dynamicznych zdolności w procesie kształtowania modeli biznesu i przełożeniu na 

efektywność. 

 

3. Ogólna ocena rozprawy i pytania do dyskusji 

 Dzięki realizacji przyjętego postępowania badawczego mgr Katarzyna Rajewska 

udowadnia, że jest badaczem zjawisk zarządzania strategicznego, który potrafi wykorzystać 

poznany warsztat badawczy. Doktorantka potrafi syntetycznie przedstawić stan wiedzy z 

dyscypliny naukowej jaką reprezentuje, zidentyfikować lukę poznawczą, zaprezentować 

odpowiednie postępowanie badawcze i metodykę badawczą, przeprowadzić właściwe badania 

empiryczne i wyciągać wnioski.  

 Rozprawa doktorska stanowiąca przedmiot tej oceny przedstawia istotne, jedno z 

nielicznych na gruncie polskim, ale równocześnie i trudne zamierzenie badawcze dotyczące 

powiązań między dynamicznymi zdolnościami, elementami modeli biznesu i efektywnością 

funkcjonowania organizacji w konkretnym kontekście badawczym. Mgr Rajewska porusza 

wiele intrygujących wątków i otwiera pole do dyskusji naukowej. Oto trzy grupy zagadnień – 

teoretyczne, metodyczne i aplikacyjne – do rozwinięcia przez Doktorantkę w trakcie dyskusji, 

które są wynikiem inspiracji Jej rozprawą: 

1. Czym jest efektywny model biznesu? Jaki jest pogląd Doktorantki na zależności 

między efektywnym modelem biznesu a wyjątkową strategią organizacji? Czy model biznesu 

jest rezultatem, zbiorem wyborów strategicznych, czy też może kształtować przyszłą strategię?  

2. Myśląc o powiązaniach dynamicznych zdolności, modeli biznesu i efektywności, 

warto pokusić się o identyfikację kompleksowego modelu badawczego. W jaki sposób zdaniem 

Doktorantki mógłby wyglądać taki model badawczy – jakie zawierałby zmienne objaśniające i 

objaśniane, a jak brzmiałyby hipotezy?  
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3. Jakie zalecenia praktyczne dla branży sprzedaży detalicznej paliw można sformułować 

na podstawie przeprowadzonych badań i otrzymanych wyników? Czy można zalecić 

uniwersalną logikę dotyczącą zwrócenia uwagi na konkretne elementy w celu zwiększenia 

efektywności? 

 

4. Podsumowanie i rekomendacja 

 W mojej opinii rozprawa doktorska mgr Katarzyny Rajewskiej została opracowana w 

sposób bardzo dobry. Jej Autorka wykazała się dobrą znajomością aktualnej literatury 

przedmiotu, poprawnością postępowania badawczego i znajomością warsztatu badawczego. 

Pozytywnie oceniam poziom naukowy rozprawy zarówno w sensie merytorycznym, jak i 

metodologicznym, a przez to samo – zdolności i kwalifikacje Doktorantki do rozwiązywania 

postawionych sobie oryginalnych problemów badawczych w zakresie nauk o zarządzaniu i 

jakości na poziomie doktora. Mając na względzie wszystkie walory dysertacji, a w 

szczególności: 

• relatywnie obszerną analizę podstaw teoretycznych dotyczących konceptualizacji zdolności 

dynamicznych i modeli biznesu; procesów kształtowania zdolności dynamicznych,  

komponentów modelu biznesu, dokonanie właściwych syntez, 

• właściwe zidentyfikowanie luki badawczej dotyczącej powiązań między zdolnościami 

dynamicznymi, modelami biznesu i efektywnością funkcjonowania organizacji,  

• prawidłową sekwencję postępowania badawczego właściwą dla badań społecznych, ze 

sprawdzeniem teorii za pomocą analizy ilościowej danych kwestionariuszowych,  

• płynność posługiwania się językiem polskim, spójność stylu, swobodne prowadzenie 

czytelnika, właściwe proporcje przedstawionych treści, 

• obszerną i aktualną wiedzę z dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, 

 

stwierdzam, że rozprawa doktorska mgr Katarzyny  Katarzyny Rajewskiej pt. 

„Dynamiczne zdolności w procesie kształtowania efektywności modeli biznesu 

przedsiębiorstw na rynku detalicznej sprzedaży paliw" napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. 

Szymona Cyferta  i dra Michała Chomickiego w pełni odpowiada warunkom określonym w 

„Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i 

tytule w zakresie sztuki” (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.).  
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 W szczególności rozprawa mgr K. Rajewskiej spełnia warunki ustawowe poprzez: (a) 

przedstawienie najnowszego stanu wiedzy z dyscypliny, (b) sformułowanie i rozwiązanie 

problemu badawczego na poziomie doktora, (c) wykorzystanie warsztatu badawczego, w tym 

metod badawczych wykorzystywanych w podejściu eksploatacyjnym (sprawdzanie teorii, 

metody ilościowe). 

 W związku z powyższym rekomenduję Radzie Awansów Naukowych Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu wniosek o przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny 

Rajewskiej oraz dopuszczenie jej do publicznej obrony.  

 


