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Recenzja osiągnięć naukowych pani dr inż. Pauliny Malinowskiej w postępowaniu 

o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie 

nauki o zarządzaniu i jakości 

Działając na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

w szczególności art. 221, ust. 8 oraz art. 219, ust. 1, a także na podstawie decyzji Rady 

Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przedstawiam recenzję 

osiągnięć naukowych pani dr inż . Pauliny Malinowskiej, w tym osiągnięcia wskazanego we 

wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

Jako osiągnięcie naukowe będące podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego wskazano monografię naukową zatytułowaną „Jakość dermokosmetyków 

w ocenie konsumentów i ekspertów" wydaną przez Wydawnictwo UEP, Poznań 2020, liczącą 

sobie 268 stron. Publikacja składa się z siedmiu rozdziałów, wprowadzenia oraz 

podsumowania, a także spisów, załączników i jednostronicowego streszczenia w języku 

angielskim. W nienumerowanym spisie literatury wykazano 155 źródeł literaturowych, 

pomijając domeny internetowe, część ze wskazanych źródeł stanowią akty prawne i inne 

dokumenty o charakterze normatywnym. W spisie tabel wykazano 67 pozycji, w spisie 

rysunków 38 pozycji. Jeden z załączników publikacji, Załącznik 1, liczy 36 stron zestawień 

tabelarycznych. 

We wprowadzeniu został określony cel badawczy pracy naukowej, którym jest 

„zidentyfikowanie i ocena różnicy w jakości dermokosmetyków w porównaniu do 

kosmetyków, przy uwzględnieniu cech produktów, oczekiwań i decyzji zakupowych 

konsumentów oraz opinii eksperckich" (s. 9). W realizacji celu badawczego pracy przyjęto 

siedem następujących celów szczegółowych (s. 10): 

1. Ocena problemu produktów z pogranicza na przykładzie komunikacji marketingowej 

dermokosmetyków. 

2. Analiza oferty rynkowej dermokosmetyków w porównaniu do kosmetyków. 

3. Zidentyfikowanie istnienia różnicy między dermokosmetykami a kosmetykami w opin ii 

konsumentów i ekspertów z branży kosmetycznej. 

4. Wskazanie głównych determinant podejmowania decyzji zakupowych przez 

konsumentów wybierających dermokosmetyki w aptece. 

5. Ocena roli jakości w procesie zakupu dermokosmetyków. 

6. Zidentyfikowanie czynników określających jakość dermokosmetyków w opinii 

konsumentów i ekspertów z branży kosmetycznej. 

7. Ocena różnicy w jakości sensorycznej dermokosmetyków i kosmetyków. 

Sformułowanie celów badawczych zostało poprzedzone uzasadnieniem zaangażowania się 

badaczki w problematykę badawczą oraz określeniem luki badawczej. Lukę badawczą 

określono jako brak kompleksowego opracowania problematyki jakości dermokosmetyków 
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dystrybuowanych w aptekach, w tym jakości ocenianej przez konsumentki oraz przez 
ekspertów, przy jednoczesnym odniesieniu do jakości kosmetyków dystrybuowanych 
w drogeriach (s. 9). Postawiony problem badawczy oraz cele badawcze zostaną ocenione 
w dalszej części recenzji wraz z przekrojową oceną poszczególnych części opracowania 
naukowego. 

Znaczenie pojęcia jakość produktu zostało przedyskutowane w sposób dość przekrojowy 
w pierwszym rozdziale publikacji. Znajdujemy w nim dyskusje wielu ujęć pojęcia jakość, w tym 
analizę zmian jakie w definiowaniu tego pojęcia następowały w normach serii ISO 9000. 
Autorka prezentuje na bazie źródła literaturowego zestaw cech jakościowych typowych dla 
produktów kosmetycznych oraz krótki przegląd metod badania jakości produktów 
kosmetycznych. Rozdział oparty jest na studiach literaturowych, z wyraźną przewagą źródeł 
krajowych. Mimo, że treści zawarte w tym rozdziale wyraźnie nie korespondują z żadnym 
z postawionych celów szczegółowych, wnosi on pewną wartość poznawczą, przede wszystkim, 
jeśli chodzi o krytyczną dyskusję złożoności i wieloznaczności pojęcia jakość, w tym 
w kontekście obiektu badań. Mimo, że nie jest zadaniem niniejszej recenzji wskazywanie 
słabych stron publikacji, które z pewnością wykazali wyczerpująco recenzenci wydawniczy, 
wybrane z nich muszą być podniesione ze względu na pełną i przekrojową ocenę wkładu 
w rozwój dyscypliny. Zauważyć należy, że brakuje w tym rozdziale czytelnej deklaracji 
w zakresie jakich znaczeń pojęcia jakość produktu badaczka zamierza się poruszać. Cytowanie 
normy ISO 9004 z roku 2001, podczas gdy od dawna są opublikowane kolejne wersje tego 
dokumentu, nie świadczy również dobrze o solidności badawczej. Zważywszy, że rozdział ten 
tworzy ramy pojęciowe dalszych badań, pozostawienie bez właściwego komentarza „jakości 
z punktu widzenia producenta" (rys. 2, s. 23) pozostawia wrażenie, że w zakresie pojęcia jakość 
produktu znajduje się przykładowo udział w rynku. 

W publikacji przeprowadzono dyskusję produktu, który określa się jako dermokosmetyk, 
dyskusję ową przeprowadzono wychodząc z uwarunkowań prawnych, ale także mając na 
względzie wiele innych źródeł. Rozwinięciem oraz kontynuacją owej dyskusji jest analiza 
komunikacji marketingowej producentów oferujących na rynku takie produkty prowadząca do 
konkluzji o ich zgodności z obowiązującym prawem. W dalszej części przeprowadzono badanie 
informacji produktowej umieszczonej na dermokosmetykach w porównaniu do informacji na 
kosmetykach. Wyłania się tu wieloaspektowe ujęcie produktu dermokosmetycznego, który 
nie jest już „zwykłym" kosmetykiem, ale równocześnie nie jest jeszcze lekiem. Dyskusję 
problemu czym jest dermokosmetyk uważam za wartościową i ważną, także ze względu, jak 
wykazuje to sama autorka, że jest on rozwojowy i tworzy duży segment rynkowy. 
Zaprezentowana systematyka dermokosmetyków jest też dobrym przykładem samodzielnej 
pracy analitycznej. Prezentowane analizy rynkowe mają przede wszystkim znaczenie 
uzasadniające badane zagadnienie niż posiadają poznawczą wartość naukową samą w sobie. 
Niestety, znowu zauważalny jest niedostatek własnych konceptualizacji treści produktu 
sfermokosmetycznego, konceptualizacje takie mogłyby mieć znaczenie poznawcze, 
a z pewnością ułatwiałyby odbiór pozostałych części tej pracy badawczej. Określanie, 
porządkowanie i systematyzowanie pojęć są bowiem ważną działalnością poznawczą 
naukową. Inne zagadnienia związane z aparatem pojęciowym wzbudzają także wątpliwości, 
„oświadczenie marketingowe" nie jest szerzej znane w literaturze marketingowej, nawet jeśli 
chodzi tu o „oświadczenie o produkcie"/" deklarację" (rozp. 1223/2009/WE PE i R) to wymaga 
to odpowiedniej dyskusji, a w szczególności skonfrontowania z dorobkiem marketingowym. 
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„Produkt pogranicza" to kolejne problematyczne pojęcie, szczególnie kiedy jest użyte w tytule 

rozdziału. Wymaga ono, po pierwsze właściwego używania w treści publikacji, tj. w pełnym 

kontekście czego owe pogranicze dotyczy, a po drugie szerszej dyskusji głęboko zakorzenionej 

w naukowej literaturze marketingowej. Dodać należy, że z olbrzymim prawdopodobieństwem 

u większości czytelników zapis tytułu rozdziału trzeciego przywodził będzie na myśl produkt 

lokalny wytwarzany na pograniczu państw albo stref kulturowych, podobnie jak brzmienie 

pierwszego celu badawczego. 

W rozdziale czwartym publikacji będącej osiągnięciem naukowym wskazanym we wniosku 

przeprowadzono analizę produktów zdefiniowanych jako dermokosmetyki oraz kosmetyki, 

o jednakowym przeznaczeniu. Zauważyć należy, że chociaż brzmienie tytułu tego rozdziału 

sugeruje, że naleźć miałyby się w nim analizy ofert rynkowych producentów, przez które 

należy jednak rozumieć przekrojową analizę oferowanego asortymentu przez producentów, 
to są to analizy wybranych produktów. Ocenie poddano 140 produktów z 19 linii 

dermokosmetycznych oraz 135 produktów z 18 linii kosmetycznych. W przypadku pierwszych 

zidentyfikowano 104 pojedyncze składniki aktywne oraz 99 surowców mineralnych, grzybów, 
alg, ekstraktów i tłuszczów pochodzenia roślinnego; w przypadku drugich zidentyfikowano 96 

składników aktywnych oraz 91 surowców mineralnych, grzybów, alg, ekstraktów i tłuszczów 

pochodzenia roślinnego. Analizy prowadzą do wniosku o dużym podobieństwie obu grup, jeśli 

chodzi o skład surowcowo-chemiczny. Treści tego rozdziału mają znaczenie przede wszystkim 

dla projektowania kosmetyków do danego typu skóry, przeprowadzony został rodzaj 

benchmarkingu składów produktów rynkowych. W warstwie warsztatowej zauważyć należy, 

że tytułowanie rysunku 7 (s. 71) i następnych jako „podział dermokosmetyków ... " jest mylące, 
prezentowane są na nich bowiem struktury produktów przyjętych do badań. 

W kolejnym rozdziale publikacji znajdują się wyniki badań dotyczące wyboru produktów, 
miejsca zakupu dermokosmetyków przez konsumentki oraz cech jakości postrzeganej. 

Wywiady kwestionariuszowe zostały przeprowadzone na próbie 553 respondentek. 

Dowiedziono, że jakość ma kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji zakupowych. 

Analizy statystyczne pozwoliły na rozpoznanie wielu charakterystyk związanych z rolą jakości 

w podejmowaniu decyzji zakupowych dermokosmetyków. Jest to znaczący element 

oryginalności naukowej oraz nowej wiedzy. Ponadto na wstępie rozdziału znajdujemy 

(w końcu) deklarację co do znaczenia pojęcia dermokosmetyk przyjętego w publikacji, 

deklaracja ta niestety nie jest do końca jasna. Można z niej wywnioskować, że odróżnienie 

tego produktu względem kosmetyków wiąże się z kanałem dystrybucji, w którym jest on 

sprzedawany, przy czym zauważyć należy, że publikacja poświęca marginalną uwagę 

strukturze kanałów dystrybucji kosmetyków/dermokosmetyków. Jest również zastanawiające 

prezentowanie par zmiennych z nieistotnymi wartościami testów / współczynników (tab. 15 

oraz 16, a także późniejsze), nie wnoszą one nic do objaśnienia badanych zjawisk. 

w odniesieniu do danych zaprezentowanych w tabeli 16 znajdujemy objaśnienie, że 

„potwierdzają one bardzo istotne znaczenie postrzeganej jakości produktu jako determinanty 

wyboru dermokosmetyków", s. 103. Nie można się z tym zgodzić, dane zawarte w tej tabeli 

(16) pokazują jedynie, że tylko jedna cecha demograficzna wykazuje statystycznie istotną 

zgodność rozkładów, wobec tego przyjąć można, że jedynie subiektywna ocena własnej 

sytuacji finansowej pozostaje w pewnym związku z traktowaniem jakości produktu jako 
determinanty wyboru. 
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Rozdział szósty poświęcony jest badaniu cech jakości produktu dermokosmetycznego z dwóch 

perspektyw, perspektywy konsumentek oraz perspektywy pracowników podmiotów branży 

kosmetycznej. Prezentowane tu są wyniki badań kwestionariuszowych jak w poprzednim 

rozdziale oraz innych badań przeprowadzonych na próbie 58 ekspertów - pracowników 

branży kosmetycznej. Badania wnoszą ciekawe spojrzenie na ważność cech jakości 

postrzeganej (przede wszystkim w ujęciu doświadczeń ocen związanych z aktem zakupu) 

dermokosmetyków, a także na istnienie różnic w postrzeganiu ich jakości względem 

kosmetyków. Dzięki analizom statystycznym następuje pogłębiona charakterystyka cech 

jakości badanych produktów. Uznać to należy jako wkład poznawczy w zakresie zarządzania 

jakością. Wartościowe są również sformułowane wnioski dla przedsiębiorstw. Dążąc do 

przekrojowej oceny publikacji zwrócić należy uwagę, że mimo, że w owej publikacji używane 

jest określenie „czynniki określające jakość", a jak wiadomo czynnik to „jedna z przyczyn 

wywołujących skutek" (Słownik języka polskiego, PWN), to uznać należy, że 

w zaprezentowanych badaniach chodzi o przekrojowe przebadanie zestawu cech 

definiujących jakość w percepcji konsumentów, badanie „eksperckie" porusza się dokładnie 

w tym samym zestawie cech. Pozostaje też pewien deficyt, jeśli chodzi o wyprowadzenie 

zestawu cech jakości produktu dermokosmetycznego, w tej publikacji tak ważny element 

procesu badawczego wyrażono jednym akapitem, wskazując na oparcie się na podstawowych 

cechach jakościowych towarów (Karpiel i Skrzypek, 2000). Wątpliwości nasuwają rozważania, 

wraz z oceną statystyk opisowych (tabela 20, s. 122), odnośnie związku oceny występowania 

różnic między dermokosmetykami a kosmetykami w zestawieniu z cechami ekspertów, takimi 

jak przykładowo wielkość przedsiębiorstw z których oni się rekrutują. Czy oceniani są tu 

eksperci, czy producenci dermo/kosmetyków, czy „ekspert" nie implikuje wysokiej wiedzy 

dziedzinowej niezależnie od podmiotu, w którym jest zatrudniony, co to wnosi do poznania 

problemu badawczego - z takimi pytaniami wiążą się wspomniane wątpliwości. 

Ostatni rozdział publikacji poświęcony jest jakości w sensie cech sensorycznych. 

Przeprowadzono badanie z wykorzystaniem ośmiu wykwalifikowanych ekspertów, którzy 

ocenili jakość sensoryczną siedmiu dermokosmetyków i siedmiu kosmetyków. Było to badanie 

wystandaryzowane z wykorzystaniem norm PN-ISO 8589:2010 oraz ISO 4121:2003. 

W rozdziale wykorzystano również sensoryczne badania konsumenckie na próbie 100 

konsumentek. Badanie sensoryczne zostało przeprowadzone w oparciu o znane metody, nie 

ma tu więc nowości metodologicznej. Badanie dowiodło generalnie bardzo niewielkich różnic 

w zakresie cech sensorycznych pomiędzy dermokosmetykami a kosmetykami. Jest to ważny 

wniosek ze względu na postawiony cel badawczy. Podkreślenia wymagają również podjęte 

poszukiwania cech sensorycznych „idealnego kosmetyku" w podrozdziale 7.2.7. Jakość 

bowiem zawsze będzie wiązała się z poszukiwaniem i określaniem idealnych wzorców, jest to 

niezmiernie ważna kwestia niezmiennie pozostająca w centrum uwagi zarządzania jakością. 

Zwrócić należy również uwagę na pozbawione wyjaśnień i uzasadnienia wagi nadane miarom 

cech jakości, tabela 29, s. 149, ,,współczynniki ważkości". 

W publikacji sformułowano następujące hipotezy badawcze: 

1. Oceny konsumentów i ekspertów odnoszące się do cech i właściwości dermokosmetyków 

odróżniających je od kosmetyków różnią się istotnie między sobą. 

2. Postrzegana jakość dermokosmetyków jest jedną z głównych determinant podejmowania 

decyzji zakupowych przez konsumentów w aptece. 
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3. Istotnymi czynnikami określającymi jakość dermokosmetyków w ocenie konsumentów 

i ekspertów są: skuteczność w pielęgnacji skóry problemowej, brak niepożądanych reakcji 

skóry po zastosowaniu produktu oraz bezpieczeństwo dla zdrowia. 

4. Jakość sensoryczna dermokosmetyków nie odbiega istotnie od jakości sensorycznej 
kosmetyków w ocenie konsumentów i ekspertów. 

Wszystkie hipotezy zostały zweryfikowane pozytywnie w oparciu o wyniki badań 
empirycznych. Postawione hipotezy budują główne zręby narracji naukowej tej publikacji 

i uwypuklają specyfikę jakości dermokosmetyków. Pozostaje pewien niedosyt związany 
z samym wyprowadzeniem hipotez, są one zaprezentowane w recenzowanej publikacji 

w pewnym oderwaniu od stanu wiedzy oraz możliwych poszlak, sprawiają wrażanie 

stawianych post factum. 

Publikacja „Jakość dermokosmetyków ... " jest opracowana w główniej mierze w oparciu 
o literaturę krajową, właściwe byłoby uwzględnienie w studiach literaturowych zdecydowanie 

większej liczby źródeł światowych. Zagadnienia pojęciowe zostały zbadane i opracowane na 
umiarkowanym poziomie. Warstwa teorio-twórcza jest również na umiarkowanym poziomie, 
szczególnie, że problem badawczy oraz wyniki przeprowadzonych badań pozwalały na 

znacznie lepsze opracowanie tej warstwy publikacji. Problematyka teorii wyboru konsumenta 
oraz kanałów dystrybucji, mimo, że w przedstawionej w publikacji narracji zajmuje ważne 
miejsce, nie ma odpowiedniej podbudowy studiów literaturowych. Mimo tych 
mankamentów, jak wyżej wykazano, publikacja tworzy oryginalną wartość w naukach 
o zarządzaniu i jakości. 

W zakresie pozostałej aktywności naukowej pani dr inż. Pauliny Malinowskiej w szczególności 
zaś realizowanej w więcej niż jednej instytucji naukowej, a także instytucjach zagranicznych, 
podkreślić należy dorobek publikacyjny z okresu po uzyskaniu stopnia doktora. W dorobku 
tym znajduje się 79 publikacji naukowych, w tym artykuły opublikowane w pismach 

naukowych znajdujących się w JCR (3), monografie naukowe (2, jedna z nich to ocenione 
powyżej „osiągnięcie naukowe"), 12 rozdziałów w monografiach, 59 artykułów w pozostałych 
czasopismach oraz 13 publikacji w materiałach konferencyjnych. Występowanie na liście 

dorobku publikacyjnego prac zespołowych opublikowanych w pismach znajdujących się w JCR 
świadczy zarówno o umiejętności pracy zespołowej, jak i o dobrym poziomie naukowym 

opracowanych publikacji. Jedna z takich prac zespołowych „Commercial plant extracts ... " 
opublikowana w Journal of Cosmetics Science, prezentuje ciekawe badania związane z 

jakością surowców kosmetycznych, w szczególności dotyczące ich stabilności, zawiera ona 
wartościową wiedzę, szczególnie intersującą w sferze recepturowania i technologii produkcji 

kosmetyków. 

W zakresie pozostałych osiągnięć podkreślić należy bliską współpracę pani dr inż. Pauliny 

Malinowskiej z gospodarką. Pani Malinowska pełni obecnie funkcję menadżera ds. badań 
i rozwoju w firmie kosmetycznej Nivea Polska, uprzednio pełniła funkcję specjalisty do spraw 

jakości w tej samej firmie, a jeszcze wcześniej konsultanta naukowego w Cederroth Polska. 
Zauważyć należy, że pełnione funkcje wiążą się z dyseminacją i praktycznym stosowaniem 

wiedzy naukowej. Pani Malinowska uczestniczyła w zagranicznej konferencj i naukowej 25th 
International Conference on Polyphenols we Francji, w roku 2010, a także w Consumer 

lnteraction Management International Conference w Hamburgu, w roku 2014. Zarysowana 

powyżej działalność naukowa może być oceniona jak wystarczająca do ubiegania się 
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0 przejście do kolejnego szczebla kariery naukowej. Wiele z opublikowanych prac było 
przygotowanych we współautorstwie co świadczy O umiejętności naukowej pracy zespołowej. 
Współpraca naukowa zagraniczna nie była intensywna, jednak pewne jej przejawy miały 
miejsce. 

Niniejszym stwierdzam, że publikacja „Jakość dermokosmetyków w ocenie konsumentów 

i ekspertów" wydana przez Wydawnictwo UEP, Poznań 2020, jest osiągnięciem naukowym 
stanowiącym znaczny wkład w rozwój dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości . Uważam 
również, że pani dr inż. Paulina Malinowska wykazała się istotną aktywnością naukową 
realizowaną w więcej niż jednej instytucji naukowej. Stwierdzam tym samym, że dorobek pani 
dr inż. Pauliny Malinowskiej odpowiada wymaganiom określonym w art. 219 ust. 1 ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
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