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1. Podstawa opracowania recenzji 

 

Podstawę formalną sporządzenia recenzji stanowi uchwała Rady Awansów Naukowych 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  z dnia 8 kwietnia 2022 r. powołująca mnie na 

recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Ewy Gałki pt. „Systemowe uwarunkowania skuteczności 

procesów zarządzania w przedsiębiorstwach społecznych w Polsce”  napisanej pod kierunkiem 

naukowym Prof. dr. hab. Szymona Cyferta. Przewód doktorski prowadzony jest w dziedzinie 

nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.  

Przewód doktorski został wszczęty na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.). 

 

Recenzji dokonano na podstawie otrzymanego maszynopisu pracy.  

 

2. Ocena formalna i merytoryczna pracy 

2.1. Ocena formalna 

Według numeracji praca liczy 275 stron, w tym 241 stron tekstu podstawowego oraz 34 strony 

uzupełniające, zawierające bibliografię, spis rysunków, tabel i wykresów oraz 4 załączniki. 

Rozprawa napisana jest poprawnym stylistycznie, gramatycznie i ortograficznie językiem. 

Autorka sprawnie posługuje się słownictwem naukowym, charakterystycznym dla dyscypliny 

nauki o zarządzaniu i jakości. Układ i formatowanie rozprawy również nie budzą większych 

zastrzeżeń formalnych. Tekst jest przygotowany w sposób uporządkowany i czytelny. Tabele, 

rysunki i wykresy dobrze syntetyzują prezentowane treści i są dobrze osadzone w pracy.  

 

2.2. Wybór problemu badawczego i zakresu pracy 

Recenzowana praca poświęcona została problematyce systemowych uwarunkowań 

skuteczności procesów zarządzania w przedsiębiorstwach społecznych. W literaturze 

przedmiotu coraz częściej dostrzega się znaczenie przedsiębiorstw społecznych, jako 

podmiotów działających na rynku. Sektor ten dynamicznie się rozwija, na co wpływa zarówno 

dążenie do włączania do głównego nurtu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jak i 

polityki Unii Europejskiej. Aby jednak przedsiębiorstwa społeczne mogły odgrywać znaczącą 

rolę w dostarczaniu wyrobów i usług, niezbędne jest zwrócenie uwagi liderów tego typu 



organizacji na uwarunkowania procesów zrządzania i w dalszej kolejności, zapewnienie 

odpowiedniego poziomu skuteczności zarządzania w przedsiębiorstwach społecznych. 

 

Realizacja działań przez przedsiębiorstwa społeczne wymaga stałego usprawniania 

realizowanych procesów zarządzania. Przedsiębiorstwa społeczne w sposób coraz bardziej 

świadomy i odpowiedzialny zarządzają ludźmi, zasobami materialnymi, niematerialnymi i 

prawnymi a także relacjami z partnerami, odbiorcami działań oraz mediami. Presja na 

podnoszenie skuteczności zarządzania w przedsiębiorstwach społecznych wywierana jest nie 

tylko przez zewnętrznych interesariuszy: odbiorców działań i wsparcia, instytucje kontrolne 

czy kontrahentów, ale coraz częściej wynika z wewnętrznych potrzeb usprawniania procesów 

decyzyjnych i poprawy skuteczności realizacji procesów zarządzania inicjowanych przez 

pracowników. 

 

Obserwacja zjawisk w otoczeniu społeczno-gospodarczym pozwala na sformułowanie wniosku 

o dynamicznym rozwoju przedsiębiorstw społecznych oraz ich profesjonalizacji wynikającej z 

ekonomizacji sektora społecznego i dążeniu do systemowego rozwiązywania problemów 

społeczno-gospodarczych. Na wzrost znaczenia przedsiębiorstw społecznych zwraca uwagę 

Komisja Europejska wspierając finansowo realizowane przez nie zadania oraz inicjując procesy 

regulacyjne w tym zakresie. Można jednak zauważyć, że badania nad przedsiębiorstwami 

społecznymi odnoszą się do poziomu makro i ich wpływu na gospodarkę, brakuje jednak badań 

na poziomie mikro, odnoszących się do procesów zarządzania w przedsiębiorstwach 

społecznych, co wskazuje na wykształcenie się luki poznawczej. 

 

Podsumowując, moja ocena wyboru problemu badawczego i zakresu recenzowanej rozprawy 

doktorskiej jest pozytywna. Wskazuje na to zarówno osadzenie podjętej tematyki w głównych 

nurtach teoretycznych charakterystycznych dla nauk o zarządzaniu (koncepcja 

przedsiębiorstwa, rozwoju organizacji, zarządzania strategicznego). 

  

 

3. Ocena merytoryczna i formalna pracy 

3.1. Układ i treść pracy 

Rozdział pierwszy i drugi mają charakter teoretyczny, dwa kolejne rozdziały mają charakter 

metodyczno-empiryczny. 

Punktem wyjścia rozważań w rozdziale pierwszym Autorka uczyniła dyskusję nad istotą i 

cechami przedsiębiorstw społecznych. W szczególności omówiła najczęściej przywoływane w 

literaturze definicje przedsiębiorstw społecznych w Polsce, a także przedstawiła 

charakterystykę najważniejszych typów przedsiębiorstw społecznych. Ponadto zaprezentowała 

przedsiębiorstwa społeczne na tle przedsiębiorstw komercyjnych, koncentrując się na 

podobieństwach i różnicach w aspekcie zysku, pracowników, dostępu do zamówień 

publicznych i akceptacji ryzyka. W dalszej części rozdziału Autorka, omówiła przesłanki 

powstania i rozwoju przedsiębiorstw społecznych zarówno w Stanach Zjednoczonych Ameryki 

Północnej, jak i w Europie z punktu widzenia potrzeb społecznych, gospodarczych i 

politycznych, z uwagi na wykorzystywanie wzorców z tych krajów do rozwoju 

przedsiębiorczości społecznej w Polsce. W końcowej części rozdziału przedstawiono 

klasyfikację przedsiębiorstw społecznych z uwzględnieniem cech charakterystycznych 

poszczególnych typów organizacji. 

 

W rozdziale drugim Autorka zaprezentowała uwarunkowania procesów zarządzania 

przedsiębiorstwami społecznymi w odniesieniu do celu działania przedsiębiorstw społecznych. 

Rozdział został podzielony na trzy części. W pierwszej części omówiono zewnętrzne 



uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw społecznych. Następnie zaprezentowano wewnętrzne 

przesłanki rozwoju przedsiębiorstw społecznych. W końcowej części przeanalizowano wpływ 

skuteczności procesów zarządzania na realizację celów statutowych. 

 

Autorka punktem wyjścia rozważań w rozdziale trzecim uczyniła prezentację założeń modelu 

BINGO zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, odnoszącym się do obszarów: rozwój i 

doskonalenie organizacji, zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami oraz komunikowanie i 

kształtowanie relacji oraz ich elementów składowych niezbędnych dla skutecznego 

funkcjonowania organizacji. Ponadto omówiła systemowe podejście do rozwoju i usprawniania 

organizacji z uwzględnieniem założeń modelu BINGO. W dalszej części przedstawiła 

konfigurację modelu BINGO wraz z charakterystyką jego elementów składowych, powiązań z 

otoczeniem oraz omówieniem roli poszczególnych składników w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem społecznym.  

 

W rozdziale czwartym Doktorantka przedstawiła wyniki badań nad uwarunkowaniami 

skuteczności procesów zarządzania w przedsiębiorstwach społecznych z wykorzystaniem 

modelu BINGO. Punktem wyjścia uczyniła dyskusję nad potencjałem przedsiębiorczości 

społecznej w Polsce na tle państw Unii Europejskiej. W dalszej części przedstawiła metodykę 

postępowania badawczego, uwzględniającą zarówno badanie ilościowe, jak i jakościowe oraz 

przedstawiła ocenę uwarunkowań skuteczności procesów zarządzania przedsiębiorstwami 

społecznymi z wykorzystaniem modelu BINGO. Następnie Autorka omówiła ograniczenia i 

możliwości zastosowania modelu BINGO w przedsiębiorstwach społecznych, z 

wykorzystaniem roli potencjału wewnętrznego i zewnętrznych uwarunkowań prawno-

organizacyjnych. Ostatnia część poświęcona została wytyczeniu kierunków doskonalenia 

procesów zarządzania w przedsiębiorstwach społecznych z wykorzystaniem wyników badania, 

bazujących na modelu BINGO. 

 

3.2. Ocena części metodyczno-empirycznej 

Problemy badawcze dotyczące braku opisu systemowych uwarunkowań skuteczności 

procesów zarządzania w przedsiębiorstwach społecznych oraz kierunków rozwoju procesów 

zarządzania w tego typu przedsiębiorstwach Doktorantka przedstawiła w formie następujących 

pytań:  

1. Jakie są systemowe uwarunkowania skuteczności procesów zarządzania przedsiębiorstwami 

społecznymi? Które z elementów uwzględnionych w modelu BINGO mają w tym zakresie 

kluczowe znaczenie, w podziale na cztery obszary: rozwój i doskonalenie organizacji, 

zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami oraz komunikowanie i kształtowanie relacji?  

2. Jakie są kluczowe ograniczenia wykorzystania modelu BINGO w procesach zarządzania 

przedsiębiorstwami społecznymi? Na ile ograniczenia są konsekwencją deficytów kompetencji 

pracowników przedsiębiorstw społecznych oraz założeń demokratycznego zarządzania w tego 

typu podmiotach?  

3. Jakie są kierunki doskonalenia procesów zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi w 

czterech obszarach zarządzania w ramach modelu BINGO: rozwój i doskonalenie organizacji, 

zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami oraz komunikowanie i kształtowanie relacji?  

 

Doktorantka za główny cel rozprawy uczyniła identyfikację i ocenę systemowych 

uwarunkowań skuteczności procesów zarządzania w przedsiębiorstwach społecznych w Polsce.  

Realizacja celu głównego wymagała sformułowania i osiągnięcia celów szczegółowych o 

charakterze:  

a) systematyzującym, obejmujących:  



− analizę i krytyczną ocenę literatury z zakresu funkcjonowania i zarządzania 

przedsiębiorstwami społecznymi, pozwalającą na wyznaczenie istotnych elementów 

warunkujących skuteczność realizacji procesów zarządzania w przedsiębiorstwach 

społecznych.  

b) poznawczo-wyjaśniającym, obejmujących:  

− identyfikację i ocenę wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań procesów 

zarządzania w przedsiębiorstwach społecznych,  

− identyfikację i ocenę uwarunkowań skuteczności procesów zarządzania w 

przedsiębiorstwach społecznych.  

c) metodycznym, obejmujących:  

− opracowanie metodyki postępowania badawczego,  

− przeprowadzenie badań empirycznych z wykorzystaniem modelu BINGO zarządzania 

w przedsiębiorstwach społecznych,  

− analizę uwarunkowań skuteczności procesów zarządzania w przedsiębiorstwach 

społecznych z wykorzystaniem modelu BINGO,  

− analizę ograniczeń i możliwości zastosowania modelu BINGO w procesach zarządzania 

w przedsiębiorstwach społecznych,  

− wskazanie kierunków doskonalenia procesów zarządzania przedsiębiorstwami 

społecznymi.  

 

 

Zakres przedmiotowy rozprawy odnosi się do procesów zarządzania w przedsiębiorstwach 

społecznych. Natomiast zakres podmiotowy obejmuje stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie 

socjalne i spółki z o.o. non-profit zarejestrowane w Polsce, funkcjonujące w oparciu o definicję 

precyzującą status przedsiębiorstwa społecznego. Zakres przestrzenny, na którym skupiono 

badanie, wyznaczają granice Wielkopolski, zaś zakres czasowy obejmuje lata 2018-2019. 

 

Warstwa empiryczno-analityczna oparta została na danych pochodzących z pierwotnych i 

wtórnych źródeł informacji.  Badanie empiryczne przeprowadzono, bazując na modelu 

BINGO, na grupie 32 przedsiębiorstw społecznych z subregionu. 

Doktorantka zastosowała różne techniki i podejścia do badanego zagadnienia, w tym: realizację 

badań kwestionariuszowych przy wykorzystaniu technik elektronicznych (CAWI) z liderami 

populacji przedsiębiorstw społecznych, studium przypadku, uwzględniające analizę źródeł 

wtórnych (tj. sprawozdań finansowych, biznesplanów, ofert, materiałów informacyjno-

promocyjnych) oraz wywiady indywidualne z doradcami/opiekunami przedsiębiorstw 

społecznych i wywiady indywidualne z liderami przedsiębiorstw społecznych.  

Respondentami w postępowaniu badawczym byli liderzy wszystkich aktywnych 32 

przedsiębiorstw społecznych funkcjonujących w subregionie leszczyńskim. Zastosowany 

kwestionariusz ankietowy zawierał 14 pytań zamkniętych wielokrotnego lub jednokrotnego 

wyboru, bazujących na modelu BINGO.  

 

Podsumowując, moja ocena części metodyczno-empirycznej jest pozytywna i wysoka. 

Doktorantka prawidłowo sformułowała pytania badawcze oraz postawiła cele badawcze. 

Ponadto zaznaczam, iż Doktorantka posiada umiejętność zastosowania właściwych metod i 

narzędzi badawczych charakterystycznych dla nauk o zarządzaniu i jakości. 

 

 

4. Konkluzja 

Recenzowana rozprawa stanowi oryginalne rozwiązanie ważnego problemu naukowego 

dotyczącego systemowych uwarunkowań skuteczności procesów zarządzania w 



przedsiębiorstwach społecznych. Autorka prawidłowo wyznaczyła cele pracy oraz 

sformułowała pytania badawcze. Część teoretyczna pracy, obejmująca sprawozdanie z 

przeglądu literatury, została przygotowana na dobrym poziomie. Potwierdza ona ogólną wiedzę 

teoretyczną Kandydatki w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.  

Przeprowadzone badania potwierdzają natomiast kompetencje do samodzielnego prowadzenia 

aktywności naukowej przez Doktorantkę, w tym projektowania metodyki badań, 

przygotowywania narzędzi badawczych oraz zebrania, analizy i interpretacji materiału 

empirycznego. Zrealizowane prace badawcze umożliwiły realizację celów rozprawy oraz 

wyciągnięcie wartościowych i perspektywicznych wniosków dla teorii i praktyki nauki o 

zarządzaniu i jakości. 

W ostatecznej konkluzji stwierdzam, iż rozprawa doktorska Pani mgr Ewy Gałki pt. 

„Systemowe uwarunkowania skuteczności procesów zarządzania w przedsiębiorstwach 

społecznych w Polsce” spełnia warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) i wnioskuję do Rady 

Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o jej przyjęcie i 

dopuszczenie do publicznej obrony. 

 


