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Kościerzyna,	20	października	2022	r.	
	
	
dr	hab.	Jarosław	Waśniewski,	prof.	UG	
Wydział	Zarządzania	
Uniwersytet	Gdański	
	

Recenzja	rozprawy	doktorskiej	
mgr	Bernadety	Piszczygłowy	

	
pt.:	Uwarunkowania	i	konsekwencje	wykorzystania	

form	zatrudnienia	oraz	organizacji	pracy	w	kontekście	
deficytu	kadr	medycznych	

	
przygotowanej	pod	kierunkiem	dr	hab.	Beaty	Skowron	–	Mielnik,	prof.	UEP		

w	Katedrze	Zarządzania	Zasobami	Przedsiębiorstwa	w	UEP	
	
	

1. Przesłanki	formalne	napisania	recenzji	
Podstawą	 formalną	 przygotowania	 recenzji	 rozprawy	 doktorskiej	 pod	 w/w	 tytułem	

stanowi:	

• pismo	 Przewodniczącej	 Rady	 Awansów	 Naukowych	 Uniwersytetu	

Ekonomicznego	 w	 Poznaniu,	 Pani	 Profesor	 dr	 hab.	 Barbary	 Jankowskiej	 z	 24	

czerwca	2022	roku.	

• Ustawa	z	dnia	14	marca	2003	r.	o	stopniach	i	tytule	naukowym	oraz	o	stopniach	i	

tytule	w	zakresie	 sztuki	 (Dz.	U.	 z	2003	poz.	595)	oraz	Rozporządzenie	Ministra	

Nauki	i	Szkolnictwa	Wyższego	z	dnia	19	stycznia	2018	r.	w	sprawie	szczegółowego	

trybu	 i	 warunków	 przeprowadzania	 czynności	 w	 przewodzie	 doktorskim,	 w	

postępowaniu	habilitacyjnym	oraz	s	postępowaniu	o	nadanie	tytułu	profesora	(Dz.	

U.	z	2018	r.,	poz.	261).	

	

2. Konstrukcja	merytoryczna	rozprawy	
a) problematyka	 badawcza,	 cel	 rozprawy,	 metodyka	 badawcza	 oraz	

wykorzystana	w	rozprawie	literatura	przedmiotu	

Doktorantka	 formułując	 problem	 badawczy	 w	 postaci	 pytania	 „jakie	 są	 przyczyny	

deficytu	 specjalistycznych	 kadr	 medycznych	 w	 podmiotach	 leczniczych	 oraz	

uwarunkowania	i	konsekwencje	wykorzystania	różnych	form	zatrudnienia	i	organizacji	
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pracy	 do	 rozwiązania	 tego	 problemu?”	 (str.	 9)	wskazała	w	 sposób	 bardzo	 przejrzysty	

jakimi	zagadnieniami	się	będzie	zajmować.	Problem	tak	sformułowany	osadzony	jest	w	

dyscyplinie	 nauki	 o	 zarządzaniu	 i	 jakości,	 łączy	 w	 trafny	 poznawczo	 sposób	 aspekty	

naukowe	z	praktycznymi.	Sektor	ochrony	zdrowia	postrzegany	był	do	niedawna	prawie	

wyłącznie	przez	pryzmat	nauk	medycznych	i	ewentualnie	nauk	o	zdrowiu,	co	niestety	nie	

przekładało	 się	 na	 racjonalne,	 w	 tym	 metodyczne	 działania	 zarządcze.	 W	 sektorze	

ochrony	zdrowia	wyjątkowo	mocno	skorelowane	są	one	z	uwarunkowaniami	prawnymi.	

Podmioty	 lecznicze	 chcąc	 realizować	 misję	 pomocy	 społeczeństwu,	 dla	 której	 zostały	

powołane	nie	były	w	stanie	nadążyć	z	wdrażaniem	rozwiązań	zarządczych	skutkujących	

optymalnym	 wykorzystaniem	 zasobów.	 Do	 szczególnie	 ważnej	 i	 wrażliwej	 grupy	

zasobów	 zaliczamy	 przecież	 zasoby	 kadrowe.	 Powszechnie	 wiadomo,	 że	 zasoby	 te	 w	

przypadku	sektora	ochrony	zdrowia	są	deficytowe.	Pomimo	tego	nie	udało	się	stworzyć	

skutecznego	 systemu	 monitorowania	 zasobów	 czynnie	 pracujących	 i	 potencjalnych	

potrzeb	 sektora	 w	 aspekcie	 perspektywicznym.	 Co	 prawda	 w	 ostatnich	 latach	

podejmowane	 są	 badania	 dotyczące	 zarówno	 rynku	 pracy,	 jak	 również	 w	 każdym	

elemencie	 procesu	 kadrowego,	 to	 niestety	 nie	 są	 wystarczająco	 dokładnie	 zbadane	 i	

stanowią	 tak	 naprawdę	 przyczynek	 do	 dalszych	 badań,	 aniżeli	 ujęcie	 systemowe,	 nie	

mówiąc	 już	 o	 tym,	 że	 wiedza,	 a	 szczególnie	 wnioski	 nie	 mają	 zastosowania	 w	

rozwiązaniach	prawnych,	skutkujących	uwzględnieniem	innej	specyfiki	przedsiębiorstw	

podmiotów	 leczniczych.	 Za	 to	 reglamentacja	 finansowania	 procesu	 leczenia,	 przy	

jednoczesnym	 oczekiwaniu	 funkcjonowania	 wolnorynkowego	 podmiotów	 leczniczych	

nie	 ma	 szans	 powodzenia.	 Przy	 tym	 narzucanie	 podmiotom	 leczniczym	 minimalnych	

poziomów	 wynagrodzeń	 dla	 poszczególnych	 grup	 zawodowych	 w	 sektorze	 ochrony	

zdrowia	 pogłębia	 dodatkowo	 ten	 problem	 (ostatnia	 w	 lipcu	 b.r).	 Z	 tych	 chociażby	

powodów	cenne	jest,	że	doktorantka	dostrzegła	te	związki	i	zależności	i	podjęła	się	ich	

zbadania.	Swoje	rozważania	odnosi	do	form	zatrudnienia		(deficytowych)	pracowników	

medycznych	i	ich	wpływu	na	organizację	pracy,	co	niewątpliwie	stanowi	lukę	w	dostępnej	

wiedzy.	Takie	rozumienie	i	zdefiniowanie	obszaru	i	problemu	badawczego	można	śmiało	

określić	jako	innowacyjne	i	będące	ciągle	aktualnym.	Eksploracja	naukowa	realnej	sfery	

działania	 badanych	 podmiotów	 pozwolić	 może	 na	 uwypuklenie	 zależności	 pomiędzy	

badanymi	 zmiennymi,	 w	 badanym	 obszarze.	 Konstatując	 tak	 zdefiniowany	 problem	

badawczy	zasługuje,	aby	poddać	go	zbadaniu	i	w	opisaniu	w	dysertacji	doktorskiej.	W	tym	

zakresie	przeprowadzone	badania	i	wyciągnięte	na	ich	podstawie	wnioski	dają	możliwość	
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optymalizacji	 rozwiązań	 organizacyjno	 -	 zarządczych	 poprzez	 wykorzystanie	

metodycznego	 przeprowadzenia	 	 ich	 wdrażania.	 Wiedza	 ta	 możliwa	 będzie	 do	

wykorzystania,	 przede	 wszystkim	 w	 większych	 podmiotach	 leczniczych,	 głównie	

szpitalach,	choć	i	w	przychodniach	podstawowej	opieki	zdrowotnej	również	znalazłaby	

zastosowanie.	 Jak	można	 też	 się	 domyśleć,	 badania	 te	 i	wyciągnięte	wnioski	 nie	 będą	

pozbawione	ograniczeń,	chociażby	w	zakresie	uniwersalnego	ich	wykorzystania.		

Na	 bazie	 problemu	 badawczego	 doktorantka	 sformułowała	 dodatkowo	 pięć	

szczegółowych	 pytań	 badawczych.	 W	 oparciu	 o	 te	 zagadnienia	 sformułowała	 cel	

rozprawy	 jako	 „wskazanie	 możliwości	 zmniejszenia	 deficytu	 specjalistycznych	 kadr	

medycznych	 w	 podmiotach	 leczniczych	 poprzez	 wykorzystanie	 różnorodnych	 form	

zatrudnienia	i	organizacji	pracy”.	(str.	10).	Jest	on	określony	w	sposób	czytelny,	jasny	i	

zupełny.	Sformułowanie	dodatkowo	4	celów	szczegółowych	w	obszarze	 teoretycznym,	

badawczym	 i	 aplikacyjnym	 dodatkowo	 podnosi	 walor	 jakościowy	 tego	 opracowania.	

Szkoda,	 że	nie	wskazała	wprost	które	 cele	przypisuje	do	 tych	obszarów.	Z	 szczególnie	

cenny	 uznaję	 cel	 czwarty	 prowadzący	 do	 opracowania	 wniosków	 i	 rekomendacji	

dotyczących	form	zatrudnienia	i	organizacji	pracy	w	obszarze	deficytu	medycznych	kadr	

specjalistycznych.	Zdefiniowanie	celów	szczegółowych	pozwoliły	doktorantce	nie	tylko	

określenie	ram	badawczych,	ale	przede	wszystkim	na	prowadzenie	wywodu	w	oparciu	o	

zdefiniowane	w	dysertacji	wątki	badawcze.	

Przyjęta	w	rozprawie	koncepcja	badań	odpowiada	sformułowanemu	celowi	głównemu.	

Tak	 przyjętej	 konwencji	 odpowiada	 zastosowana	 konstrukcja	 rozprawy.	 Rozprawa	

składa	 się	 z	 części	 teoretycznej,	 w	 której	 doktorantka	 dokonała	 przeglądu	 i	 krytyki	

poprawnie	 dobranej	 literatury	 przedmiotu	 krajowej	 (183),	 jak	 i	 zagranicznej	 (11).	

Skorzystała	 też	 z	 35	 źródeł	 internetowych.	Na	potrzeby	pracy	przywołała	 również	 45	

powszechnie	obowiązujących	aktów	prawnych.	Zauważyć	należy,	że	dobór	literatury	jest	

selektywny	i	odpowiada	potrzebom	prowadzonego	wywodu	i	są	to	głównie	najnowsze	

opracowania,	 po	 roku	 2000.	 Przeprowadzona	 kwerenda	 literatury	 pozwoliła	 na	

powiązanie	wiedzy	teoretycznej	z	przeprowadzonymi	badaniami	w	części	empirycznej.	

Opisywane	w	rozprawie	wątki	ułożone	są	konsekwentnie	i	poprawnie	zaprezentowane,	

choć	 w	 niektórych	 miejscach	 w	 ocenie	 recenzenta	 należałoby	 zamienić	 kolejność	 ich	

prezentacji.	 Rozdział	 trzeci	 powinien	poprzedzać	 rozdział	 pierwszy.	W	 ten	 sposób	nie	

doszłoby	do	przeplatania	ujęcia	przedmiotowego	z	podmiotowym,	choć	i	w	ten	sposób,	

poprzez	 umiejętne	 wyselekcjonowanie	 wiedzy	 ten	 podział	 treści	 nie	 przeszkadza	 w	
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odbiorze.	 Na	 podstawie	 przedstawionej	 dysertacji	 można	 nawet	 pokusić	 się	 o	

stwierdzenie,	że	doktorantka	posiada	umiejętność	selekcji	i	syntezy	wiedzy,	co	w	pracy	

naukowej	 jest	przecież	konieczne.	W	rozprawie	zostały	wykorzystane	metody:	analizy	

krytycznej	 literatury,	 sondażu	 diagnostycznego	 (391	 ankiet)	 oraz	 30	 indywidualnych	

wywiadów	pogłębionych	(15	lekarzy	i	15	pielęgniarek).	Szkoda,	że	badania	nie	zostały	

dodatkowo	oparte	na	badaniu	dokumentacji	wewnętrznej	podmiotów	leczniczych.	Klucz	

doboru	 badanych	 pracowników	 jest	 w	 pełni	 czytelny	 i	 uzasadniony	 warunkami	

badawczymi,	 jednakże.	 Doktorantka	 nakreśla	 obszar	 badawczy	 2012	 do	 2019	 r.	 Choć	

właściwe	 badania	 prowadzone	 były	 od	 marca	 do	 sierpnia	 2018	 r.,	 a	 wcześniejsze	

dotyczyły	 informacji	 statystycznych.	 Biorąc	 powyższe	 pod	 uwagę	 zauważyć	 należy,	 że	

wnioski	z	badań	nie	mogą	być	uniwersalne,	 jednakże	rzucają	snop	światła	w	kierunku	

przybliżenia	 się	 do	wyciągania	 budowania	modeli	 przyczynowo	 skutkowych	w	 ujęciu	

mikroekonomicznym,	 który	 po	 upowszechnieniu	 się	 być	może	 wpłynie	 na	możliwość	

wprowadzenia	rozwiązań	prawnych,	czego	w	systemowym	ujęciu	brakuje.	Jak	już	zostało	

wyżej	 wspomniane,	 definiujących	 i	 ułatwiających	 działanie	 podmiotom	 leczniczym.	

Podsumowując	zarówno	problematyka	podjęta	w	rozprawie,	jak	i	sposób	jej	rozwiązania	

pozwala	 skonstatować,	 że	 może	 ona	 stanowić	 istotny	 wkład	 w	 dotychczasowy	 stan	

wiedzy	w	badanym	obszarze.	

	

b) układ	i	zawartość	merytoryczna	rozprawy	

Nadrzędną	 przesłanką	 w	 definiowaniu	 logicznego	 układu	 treści	 rozprawy,	 jak	 można	

wywnioskować,	był	cel	i	koncepcja	pracy.	Takie	podejście	należy	uznać	za	właściwe.	W	

dużym	 uogólnieniu	 rozprawa	 składa	 się	 z	 części	 teoretycznej	 oraz	 empirycznej.	 W	

szczegółowym	ujęciu	obejmuje	wstęp,	pięć	zrównoważonych	objętościowo	rozdziałów,	z	

wyjątkiem	 rozdziału	 piątego,	 który	 jest	 obszerniejszy	 i	 stanowi	 właściwą	 część	

empiryczną	 pracy	 i	 zakończenia.	 Spis	 bibliografii,	 netografii,	 aktów	 prawnych,	 tabel,	

wykresów,	rysunków	i	załączników	stanowi	integralną	część	opracowania.	Układ	taki	jest	

zdeterminowany	 poprawnie	 skonstruowanym	 procesem	 badawczym.	 Praca	 jest	

skonstruowana	w	 konwencji	 „od	 ogółu	 do	 szczegółu”.	 Doktorantka	 rozdział	 pierwszy	

poświęciła	 zagadnieniom	 ewolucji	 form	 zatrudnienia	 oraz	 organizacji	 pracy	

pracowników	i	osób	świadczących	usługi.	Oprócz	zawartego	w	tym	rozdziale	porównania		

form	zatrudnienia,	doktorantka	opisała	 również	elastyczne	 formy	zatrudnienia,	w	 tym	

organizacji	pracy,	czym	dopełniła	obraz	współczesnych	rozwiązań	w	zakresie	możliwych		
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rozwiązań	dotyczących	zatrudniania	 i	organizacji	pracy	w	zmieniającym	się	otoczeniu.	

Trochę	szkoda,	że	pomimo	nawiązywania	w	późniejszych	częściach	pracy	do	rozwiązań	

opartych	na	outsourcingu	nie	opisała	w	tej	części	tej	koncepcji.	Doktorantka	w	dysertacji	

posługuje	 się	 również	 często	 określeniem	 efektywność,	 nie	 definiując	 jej	 nawet	 w	

przypisie.	 W	 rozdziale	 drugim	 zaprezentowane	 zostały	 zagadnienia	 dotyczące	

uwarunkowań	stosowania	różnych	form	zatrudnienia	i	organizacji	pracy.	Przyjęta	forma	

ich	 prezentacji	 odnosząca	 się	 do	 wyselekcjonowania	 grup	 determinant	

formalnoprawnych,	 społeczno	 –	 kulturowych	 oraz	 ekonomiczno	 –	 organizacyjnych	

pozwala	 na	 czytelną	 ich	 prezentację	 i	 zrozumienie	 kontekstu	 działania	 podmiotów	

leczniczych.	W	rozdziale	trzecim	zaprezentowane	zagadnienia	odnoszą	się	do	podmiotów	

leczniczych	 wychodząc	 od	 rozwiązań	 opartych	 konstrukcjach	 prawnych	 poprzeć	 ich	

charakterystykę	ich	sytuacji	akcentując	zależności	finansowanie.	W	nawiązaniu	do	uwagi	

zamieszczonej	 powyżej	 dotyczącej	 przesunięcia	 tego	 rozdziału	 na	 sam	 początek,	

doktorantka	 się	 broni	 poprzez	 opisanie	 grup	 zawodowych	 funkcjonujących	 w	

podmiotach	 leczniczych,	 co	 pozwala	 na	 dopełnienie	 rozważań	 zawartych	 w	 rozdziale	

pierwszym	i	drugim.	W	tej	części	rozprawy	doktorantka	swoje	rozważania	oparła	głównie		

na	 analizie	 poprawnie	 dobranej	 i	 rzetelnie	 przeanalizowanej	 literaturze	 przedmiotu.	

Rozdział	 czwarty	 zawiera	 analizę	 dostępności	 i	 deficytu	 specjalistycznych	 kadr	

medycznych.	Doktorantka	opisała	również	problemy,	z	którymi	borykają	się	podmioty	

lecznicze,	szczególnie	w	grupie	zagrożeń.	Rozdział	ten	głównie	bazuje	na	statystycznych	

danych	wtórnych.	Treści	nakreślone	w	 tych	 rozdziałach	określiły	 ramy	prowadzonych	

właściwych	badań	empirycznych.	W	piątym	rozdziale,	stanowiącym	obszerną	i	główną	z	

punktu	 widzenia	 celu	 rozprawy	 część	 dysertacji,	 opisana	 została	 metodyka	 badań	

empirycznych,	a	także	formy	zatrudnienia	i	organizacji	pracy	stosowane	w	podmiotach	

leczniczych.	Kolejna	część	rozdziału	zawiera	prezentację	wyników	badań	ankietowych	i	

wywiadu	pogłębionego.	O	ile	zaprezentowane	wyniku	z	badań	ankietowych	nie	zawierają	

większych,	z	wyjątkiem	wskazanych	w	części	d)	recenzji,	to	brak	próby	skategoryzowania	

tych	 odpowiedzi	 w	 postaci	 np.	 tablicy	 powoduje,	 że	 interpretacja	 przybiera	 form	

zindywidualizowaną	i	subiektywną.	W	tym	kontekście	zaprezentowane	na		tej	podstawie	

w	podpunkcie	piątym	rozdziału	wnioski	i	rekomendacje	w	korelacji	do	Zakończenia		nie	

mogą	stanowić	klamry	badawczej.	Doktorantka	jednak	w	tej	części	opracowania	próbując	

domyknąć	 przyjęte	 w	 celu	 pracy	 założenia	 posiłkuje	 się	 wnioskami	 innych	 badaczy	

próbując	 przeprowadzić	 dyskusję	 naukową.	 Podsumowując	 stwierdzić	 należy,	 że	
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konstrukcja	rozdziałów	oraz	ich	obszerna	zawartość	merytoryczna	zaprezentowana	jest	

w	 sposób	 poprawny	 i	 wyczerpujący.	 Zaplanowane	 i	 zrealizowane	 badania	 wymagały	

dużego	zaangażowania	sił	i	czasu.	Uzyskane	dane	stanowią	obszerny	materiał	poglądowy,	

pozwalający	w	konsekwencji	na	adekwatne	wyciągnięcie	wniosków.		

Zwieńczeniem	 prowadzonych	 rozważań	 jest	 Zakończenie.	 Obejmuje	 ono	 syntetyczne	

odniesienie	się	do	całego	opracowania	odnoszące	się	do	celu	pracy	i	stopnia	jego	realizacji	

przy	jednoczesnej	prezentacji	wniosków.	

	

c) uzyskane	wyniki	oraz	wnioski	z	badań		

Podjęty	 w	 rozprawie	 problem	 jest	 ważki	 i	 aktualny	 nie	 tylko	 pod	 kątem	 naukowego	

poznania,	 pozwalającego	 na	 eksplorowanie	 tego	 obszaru	 badań	 w	 kierunku	 ujęcia	

systemowego.	 Szczególnie	 ważne	 jest	 to	 z	 punktu	 widzenia	 współczesnych	 wyzwań	

stojących	przed	medycyną,	choćby	jej	odmianą	w	postaci	telemedycyny.	W	takim	ujęciu	

zmienia	się	paradygmat	pracy	i	miejsca	pracy.	Warstwa	teoretyczna	rozprawy	zawiera	

wieloaspektową	prezentację	wiedzy	odnoszącej	się	do	opisywanego	problemu.	W	swej	

warstwie	 teoretycznej	 na	 uznanie	 zasługuje	 próba	 uporządkowania	 wiedzy	 w	

opisywanym	zakresie.	Pomimo	wywodu	prowadzonego	w	całej	pracy	w	sposób	logiczny	

i	klarowny	nie	udało	się	doktorantce	dokonać	wywodu	kontekstowego.	Choć	takie	próby	

są	 zauważalne,	 to	 jednak	 doktorantka	 posługuje	 się	 metodą	 opisową.	 W	 wymiarze	

praktycznym	 doktorantka	 prezentuje	 możliwość	 aplikacji	 zaprezentowanej	 wniosków	

wynikających	z	konfrontacji	znanych	form	zatrudnienia	w	relacji	do	aktualnych	wyzwań,	

szczególnie	w	 zakresie	 deficytu	 kadr	medycznych.	Doktorantka	w	 sposób	uprawniony	

dokonuje	 komentarzy	 nie	 tylko	 w	 zakresie	 dokonywanego	 wywodu,	 jak	 również	 w	

zakresie	prezentacji	danych	zawartych	w	tablicach	i	wykresach	stanowiących	prezentację	

wyników	 badań	własnych.	 Zauważyć	 jednak	 również	 należy,	 że	momentami	 brak	 jest	

szerszej	polemiki	doktorantki	nie	tylko	z	poglądami	badaczy,	ale	również	z	uzyskanymi	

wynikami,	szczególnie	na	etapie	ich	syntezy	w	podrozdziale	piątym	rozdziału	piątego	i	

Zakończeniu.	 Doktorantka	 z	 dużą	 swobodą	 porusza	 się	 w	 badanym	 obszarze,	 co	

przekłada	się	na	szerszą	prezentację	wiedzy,	opartej	na	znajomości	branży	 i	 sektora	a	

jednocześnie	prezentuje	wysokie	umiejętności	badawcze.	W	niektórych	miejscach	pracy	

prezentuje	 wiedzę	w	 sposób	 niepełny,	 jak	 np.	 na	 str.	 263	 odnośnie	 powołania	 się	 na	

Kodeks	Pracy.	Oprócz	formy	etatowej	zatrudnienia,	pracownicy	podmiotów	leczniczych	

mogli	 zawierać	 z	 pracodawcą	 umowy	 cywilnoprawne.	 Zebrany	 w	 rozprawie	materiał	
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stanowi	duży	potencjał	poznawczy.	Doktorantka	na	podstawie	swoich	badań	doszła	do	

konkluzji,	 „…iż	 forma	 zatrudnienia	 w	 podmiotach	 leczniczych	 nie	 jest	 tylko	 prostym	

mechanizmem	regulującym	samo	zatrudnienie.”	 (str.269).	Nie	do	końca	 jednak	można	

zgodzić	się	z	globalnym	wnioskiem	doktorantki,	że	doktorantka	„…osiągnęła	w	dysertacji	

cele,	…	choć	wyniki	badań	nie	dały	jednoznacznej	odpowiedzi.”	(str.269).	 Jednakże,	 jak	

już	 wcześniej	 zauważyłem	 zalecana	 jest	 jednak	 dużą	 ostrożność	 w	 interpretacji	 i	

wyciągnięciu	wniosków	globalnych	mogących	stanowić	przesłanki	procesu	decyzyjnego	

w	zakresie	uogólnienia	form	zatrudnienia	i	organizacji	pracy.	

Za	szczególnie	wartościowe	i	cenne	z	poznawczego	punktu	widzenia	uznaję:	

1. Udany	przegląd	piśmiennictwa	naukowego	poświęconego	badanej	problematyce.	

2. Wnikliwa	 charakterystyka	 sektora,	 podmiotów	 oraz	 form	 zatrudnienia	 i	

organizacji	pracy.	

3. Próbę	uogólnienia	wniosków	i	dokonanie	rekomendacji.	

	

d) strona	formalna	i	edytorska	rozprawy	

Doktorantka	swój	wywód	w	obydwu	częściach	zaprezentowała	na	270	stronach.	Oprócz	

treści	 podstawowych	występują	 zestawienia	mające	 charakter	 pomocniczy,	 jak	wykaz	

bibliografii	 czy	 załączników.	 Opracowanie	 to	 można	 więc	 klasyfikować	 jako	 dość	

obszerne.	 Prawdopodobnie	 z	 tego	 powodu	 doktorantka	 nie	 uniknęła	 dość	 częstych	

potknięć	 edycyjnych	 w	 zakresie	 stylu,	 literowych,	 a	 w	 niektórych	 miejscach	 nawet	

niedopowiedzeń	gramatycznych	(brak	wyrazu,	np.	w	p.	4	celu	szczegółowego).	Rozprawa	

naukowa	 nie	 powinna	 zawierać	 zwrotów	 potocznych,	 w	 stylu	 „…wytrychów	

organizacyjnych…”(str.259),	 czego	 doktorantka	 nie	 uniknęła.	 Wątpliwość	 recenzenta	

budzi	 posługiwanie	 się	 w	 rozprawie	 zwrotem	 „stan	 epidemiologiczny”	 zamiast	

epidemiczny.	Nie	budzi	większych	zastrzeżeń	konstrukcja	tablic,	rycin	oraz	odsyłaczy	do	

źródeł,	 z	wyjątkiem	 drobnych	 niedociągnięć,	 jak	 choćby	 braku	 opisu	 czasowego.	 Opis	

tablic	powinien	być	pełny	i	przejrzysty.	W	treści	rozprawy	doktorantka	czasem	powiela	

zaprezentowane	 już	 wcześniej	 informacje.,	 Powyższych	 niedociągnięć	 można	 było	

uniknąć	 dokonując	 bardziej	 starannej	 korekty	 tekstu.	 Uwagi	 te	 są	 o	 charakterze	

technicznym	 i	 nie	 wpływają	 na	 jakość	 merytoryczną	 rozprawy,	 jednakże	 zauważyć	

należy,	że	dysertacji	doktorskiej	uchybienia	tego	typu	nie	powinny	mieć	miejsca	i	psują	

niepotrzebnie	jej	całościowy	obraz.	
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3. Konkluzja	
Ocena	 całościowa	 rozprawy	 doktorskiej	 Pani	 mgr	 Bernadety	 Piszczygłowy	 jest	

pozytywna	 i	 jako	 opracowanie	 naukowe	 eksponuje	 walor	 dojrzałości	 naukowej	

doktorantki.	 Zrealizowany	 został	 postawiony	 cel.	 	 Podkreślić	 należy	 przy	 tym	 dużą	

znajomość	badanej	problematyki.	Na	moją	ocenę	wpływa	również	analiza	prowadzenia	

procesu	poznania	naukowego	zgodnie	z	kanonami,	w	szczególności	zarówno	w	zakresie	

określenia	 problemu	 badawczego,	 jak	 i	 prawidłowo	 przeprowadzonego	 wywodu,	

szczególnie	w	swej	warstwie	empirycznej,	choć	tę	część	rozprawy	uznaję	za	najsłabszą.	

Dokonany	został	gruntowny	i	wnikliwy	przegląd	literatury.	Szczególnie	ważne	z	punktu	

widzenia	poznawczego	jest	przeprowadzenie	badań	własnych	zarówno	w	oparciu	o	dane	

wtórne,	 jak	 i	 pierwotne.	 Podejście	 to	 uznać	 należy	 za	 właściwe	 i	 metodycznie	

uzasadnione.	 Słabszą	 częścią	 rozprawy	 jest	 co	 prawda	 wnioskowanie	 w	 zakresie	

badanego	problemu,	 ale	 doktorantka	 poradziła	 sobie	 z	 tym	 zagadnieniem	prezentując	

stanowiska	innych	badaczy,	np.	M.	Dobskiej,	a	jednocześnie	podejmując	swoistą	dyskusję.	

Rozprawa	 ta	 może	 być	 inspiracją	 dla	 kolejnych	 badaczy	 do	 eksploracji	 podjętej	 w	

rozprawie	 problematyki.	 Przytoczone	 w	 recenzji	 uwagi	 nie	 pomniejszają	 jej	 wartości	

merytorycznej,	 jednakże	 pozostawiają	 niedosyt	 w	 zakresie	 umiejętności	 redagowania	

tekstu	naukowego.		

Podsumowując,	warsztat	 badawczy	 oraz	waga	 (nie	 tylko	 ze	względów	naukowych	 ale	

również	 praktycznych)	 wyników	 badań	 i	 wyciągniętych	 wniosków	 pozwala	 na	

stwierdzenie,	że	przedstawiona	mi	do	recenzji	rozprawa	doktorska	Pani	mgr	Bernadety	

Piszczygłowy,	 pomimo	wskazanych	w	 recenzji	 niedociągnięć	wnosi	 znaczny	wkład	 do	

dotychczasowego	stanu	wiedzy	w	badanym	obszarze	 i	spełnia	wymogi	merytoryczne	 i	

formalne	stawiane	rozprawom	doktorskim	i wyczerpuje wymogi określone	w	ustawie	o	

stopniach	i	tytule	naukowym. 

W	związku	z	powyższym	wnioskuję	o	dopuszczenie	Pani	mgr	Bernadety	Piszczygłowy	do	

kolejnego	etapu	postępowania,	tj.	publicznej	obrony.		

	
						Jarosław	Waśniewski	
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