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Recenzja 

dorobku naukowo-badawczego, dydaktyczno-organizacyjnego i współpracy 
międzynarodowej Pana d r  Tomasza Olejniczaka adiunkta na Wydziale Zarządzania, 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ze szczególnym uwzględnieniem monografii 
pt. „Konsumenci seniorzy wobec innowacji produktowych ", na potrzeby postępowania 
habilitacyjnego, w dziedzinie nauk ekonomicznych (obecnie nauk społecznych), 
dyscyplina ekonomia (obecnie dyscyplina ekonomia i finanse) 

Formalna-prawne i merytoryczne kryteria wykonania opinii 

Opinię wykonano na podstawie: 

Pisma R e k t o  r a Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Macieja 
Żukowskiego z dnia 25 października 2019 r. 

].. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1789) w związku 

z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 1669 „ 

2. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011r. 

w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego (DzU z 2011 r. Nr 196, poz. 1165). 

Materiały otrzymane do oceny 

Do oceny w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk ekonomicznych (obecnie nauk społecznych) w dyscyplinie ekonomia (obecnie 

dyscyplina ekonomia i finanse) dr Tomasza Olejniczaka wpłynął wniosek o przeprowadzenie 

postępowania habilitacyjnego zawierający 1 2  następujących załączników: 

1. Wniosek Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 26 kwietnia 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk ekonomicznych 

w dyscyplinie ekonomia. 

2. Kwestionariusz osobowy. 



Poświadczona kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora. 

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych W języku polskim. 
Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku angielskim. 
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6. Wykaz dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (po uzyskaniu stopnia doktora). 

7 Publikacja stanowiąca osiągnięcie naukowe (załącznik). 

8 Publikacje dołączone do dokumentacji postępowania habilitacyjnego (załącznik zwarty). 

9 Oświadczenia współautorów publikacji. 

10. Zaświadczenia uczestnictwa w kursach, konferencjach naukowych, nagrodach. 

11. Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia pedagogiczne. 

12. Płyta CD z elektronicznym zapisem wniosku i dokumentów stanowiących załączniki 

do niego. 

Niniejsza opinia zawiera.: 

—— ocenę osiągnięcia naukowego wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Tekst jedn.: DzU z 2017 r., poz. 1789). w postaci monografii pt. „Konsumenci seniorzy 

wobec innowacji produktowych ", 

— ocenę pozostałych osiągnięć naukowo—badawczych Habilitanta, 

—— ocenę działalności dydaktycznej, popularyzatorskiej i organizacyjnej Habilitanta, 

- wniosek końcowy. 

Ocena osiągnięcia naukowego wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Tekst jedn.: DzU z 2017 r., poz. 1789) w postaci monografii pt. „Konsumenci seniorzy 

wobec innowacji produktowych ". 

Jako osiągnięcie naukowe dr Tomasz Olejniczak wskazał monografię 

pt. „Konsumenci seniorzy wobec innowacji produktowych ", opublikowaną przez Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2019 r., ISBN 978-83-66199-14-9, ss. 266 

(wykaz literatury zajmuje 19 stron). Recenzentami monografii byli: prof. dr hab. Teresa Słaby 

i prof. dr hab. Grażyna Światowy. 

W ostatnich dekadach w Polsce obserwuje się zjawisko starzenia się społeczeństwa, 

które ma wymiar globalny. Jest to konsekwencją wydłużania się trwania życia - jako efektu 

wzrastającego poziomu życia, lepszej opieki zdrowotnej — a także niekorzystnych trendów 

demograficznych wśród ludzi młodych. 



Szacuje się, że ta grupa społeczna osiągnie w 2030 roku około 25% ogółu mieszkańców 

Polski, a w 2050 będzie stanowić już 1/3 społeczeństwa. Systematycznie powiększający się 

segment osób starszych w Polsce oznacza, że jest to coraz ważniejsza część społeczeństwa 

i rynku konsumenckiego. ' 

Problematyka potrzeb i zachowań rynkowych osób starszych i ich zachowania rynkowe 

zyskuje na znaczeniu i jest coraz częściej podejmowana przez badaczy, także w Polsce. 

Badania koncentrują się z konieczności na fragmentarycznych obszarach, właściwych 

zainteresowaniom badawczym i naukowym poszczególnych autorów. Mimo że wyniki badań 

nie są porównywalne, to tworzą pewien obraz tego segmentu, pozwalający wnioskować 

o przemianach, tendencjach i zachowaniach osób starszych, a także odczuwanych 

i zaspokajanych potrzebach. 

Monografia „Konsumenci seniorzy wobec innowacji produktowych” poszerza 

dotychczasowy dorobek publikacyjny, zwracając uwagę na ważny kontekst zachowań 

konsumentów w wieku 60+ na rynku innowacji produktowych. 

Omawiana praca habilitacyjna składa się z trzech części. Pierwsza część, którą stanowią 

rozdziały l i 2 ma charakter rozważań teoretycznych. W części drugiej (rozdziały 3 i 4) 

Habilitant przedstawił wyniki badań pierwotnych i wtórnych na temat postaw i zakupów 

innowacji produktowych przez konsumentów seniorów. Część trzecia (rozdział 5) ma charakter 

konceptualny, w którym Autor przedstawił modele postaw i akceptacji innowacji 

produktowych przez konsumentów seniorów na rynku produktów FMCG. 

Podj ęty temat mieści się w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dziedzinie ekonomia. 

Monografia składa się z pięciu rozdziałów, wstępu i zakończenia. We wstępie (ss. 5-12) 

poza ogólnymi rozważaniami dotyczącymi podjętej problematyki, wskazaniem luki badawczej, 

Habilitant wyróżnia cele szczegółowe W warstwie empirycznej — w ramach badań 

przeprowadzonych wśród konsumentów (nie ma potrzeby dodawać do konsumenta miana 

indywidualny) mieszkańców województwa wielkopolskiego. Właściwszym byłoby wskazanie 

na problemy badawcze, które powinny znaleźć się w części dotyczącej procedury badawczej. 

Wyróżnia także siedem hipotez (ss. 8-9), które powinny być poprzedzone sformułowaniem celu 

głównego w warstwie teoretycznej i ewentualnie celów szczegółowych. Hipotezy zostały 

zdefiniowane prawidłowo. Ten fragment monografii kończy syntetyczne omówienie 

poszczególnych części opracowania. 

Rozdział pierwszy (ss. 13-49) zawiera zagadnienia związane ze społecznym 

i ekonomicznym potencjałem konsumentów seniorów. Procesy demograficzne w Polsce 

zostały przedstawione na tle wybranych krajów świata. Habilitant, na podstawie kwerendy 
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literatury zwraca uwagę, że zjawisko starzenia się społeczeństwa polskiego jest 

charakteryzowane na podstawie różnych wskaźników. Omawia udział ludności według grup 

wieku, w wieku poprodukcyjnym, medianę i średnią długość życia w perspektywie roku 2050. 

Zwraca uwagę na bardzo istotny problem, także dla badaczy, niejednorodnego podejścia do 

problemu starości. W swoim wywodzie bazuje na bogatej literaturze przedmiotu krajowej 

i zagranicznej. W dalszych rozważaniach i badaniach przyjmuje 60 lat jako początek wieku 

senioralnego. W rozdziale tym omawia również aspekty psychologiczne i zdrowotne życia 

seniorów, wskazując na wybrane determinanty zmian w zachowaniach konsumentów na skutek 

upływu czasu. Na podstawie badań Wielu autorów formułuje wniosek, że doświadczenie może 

być sprzyjającym czynnikiem W podejmowaniu decyzji przez osoby starsze i starzej ące się oraz 

powodować wysoką efektywność w procesie podejmowania decyzji. Rozdział kończą 

informacje dotyczące warunków życia i konsumpcji seniorów w Polsce pochodzące z różnych 

dostępnych źródeł. Analiza danych dotyczy różnej cezury czasowej, co nie pozwala na 

wnikliwsze wnioskowanie. Należało podkreślić, że w wielu przypadkach są to uwarunkowania 

obiektywne. Habilitant formułuje wniosek, że seniorzy mają ograniczone możliwości 

nabywcze, mimo widocznej poprawy sytuacji finansowej. Zabrakło refleksji, że jest to bardzo 

zróżnicowany wewnętrznie segment rynku. 

Rozdział drugi (ss. 50—78) odnosi się do problemu innowacji produktowej jako 

determinanty zachowań konsumentów seniorów. Habilitant przywołuje pierwsze W Polsce 

opracowanie naukowe na temat zachowań rynkowych konsumentów seniorów, pod redakcją 

Alicji Kusińskiej (2002 rok). Przeprowadzone wówczas badanie pozwoliło wyodrębnić cztery 

typy seniorów. Jak słusznie podkreśla Habilitant jest to kompleksowe badanie i ujęcie 

problematyki. W rozdziale tym dokonano bardzo bogatego przeglądu badań wielu autorów, co 

pozwoliło na nakreślenie pewnego obrazu zachowań rynkowych konsumentów seniorów 

i wskazanie na ich implikacyjny charakter. W dalszej kolejności omówiona została istota 

innowacji produktowych dla seniora. W monografii Habilitant przyjmuje definicję innowacji 

produktowej (nowego produktu) jako wszelkiego rodzaju nowatorskie rozwiązania, które mają 

na celu oferowanie przez produkt nowych, lepszych funkcjonalności, cech służących 

konsumentom. Wskazuje także, co pod tym pojęciem rozumieją konsumenci seniorzy, a także 

jak określają innowacyjnych konsumentów. Ten fragment znajdujemy we wstępie, natomiast 

powinien wzbogacać treść pkt. 2.2. Do definicji innowacji produktowej Habilitant odnosi się 

w zakończeniu tegoż podpunktu wskazując, że nie jest to jego autorska definicj a, a wypracował 

ją Zespół w ramach realizowanego projektu MNiSZW pod kier. A. Oleniczuk-Merty, którego 

był Członkiem. Uwagę zwracają dwa syntetyczne ujęcia — rodzaje innowacji produktowych 
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niezmieniaj ących istoty produktu oraz kierunki rozwoju innowacji produktowych dla seniorów. 

Kolejnym podjętym zagadnieniem jest proces akceptacji innowacji produktowych przez 

konsumentów. Jak słusznie zauważa Habilitant „analiza wielowymiarowego procesu dyfuzji 

rynkowej innowacji jest zadaniem stosunkowo złożonym, gdyż obejmuje uczestniczących 

w nim podmioty (konsumentów, przedsiębiorstw) z uwzględnieniem zarówno aspektu 

czasowego, jak i przestrzennego” oraz że jest to zależne od definiowania innowacji 

i przedmiotu innowacji. Na tle rozważań teoretycznych wyróżnia w formie tabelarycznej 

wybrane definicje pojęcia „dyfuzje innowacji” polskich i zagranicznych autorów, wskazuje 

także podstawowe elementy dyfuzji (innowacja i jej cechy, kanały komunikacji, czas, 

środowisko społeczne), etapy procesu dyfuzji, proces przyswajania innowacji przez 

konsumenta. Szczególne miejsce Habilitant poświęca dorobkowi E. Rogersa. Rozdział kończą 

wyznaczniki innowacyjności zachowań konsumentów. Odwołując się do polskiej 

i zagranicznej literatury Habilitant w czytelny sposób zestawia definicje innowacyjności 

konsumenckiej i wskazuje na trzy ich rodzaje (wrodzona, domeny, zaktualizowana). Dokonuje 

także przeglądu wyników badań opublikowanych w literaturze zagranicznej wraz ze 

wskazaniem istotnych wniosków, W tym rozbieżności, sprzeczności. W formie tabelarycznej 

zestawia determinanty kształtowania się innowacyjności konsumenckiej przypisując każdej 

z nich kierunek i siłę wpływu. Szkoda, że Habilitant nie sięgnął do badań GUS na temat 

innowacji w przemyśle i usługach, w tym produktowych, co wskazałoby na skalę zjawiska w 

Polsce. Na zakończenie Habilitant odnosi się do skali pomiaru innowacyjności konsumentów. 

Rozdział trzeci (ss. 79-135) przedstawia postawy konsumentów seniorów wobec 

innowacji. W tytule powinno być dookreślenie, że chodzi o konsumentów mieszkających 

W województwie wielkopolskim. Rozdział rozpoczyna opis metodyki badań zachowań 

konsumentów seniorów. Habilitant przywołuje wyniki badań wtórnych opublikowane 

w okresie 2002-2015. Należy pamiętać, że badania realizowane 18 lat temu mogły ulec 

modyiikacji, chociażby ze względu na zmieniaj ący się rynek, rozwój form handlu, rozwój e- 

handlu, a także zachodzące zmiany zachodzące W zachowaniach konsumentów seniorów, 

m.in. pod wpływem trendów globalnych. Także wskazane ograniczenia organizmu w procesie 

starzenia się człowieka, szczególnie upośledzenie wzroku, słuchu, wobec rozwoju medycyny 

nie muszą stanowić ograniczeń w podejmowaniu decyzji zakupu. Habilitant zwraca uwagę na 

fakt, że jak wynika z badania (2007 rok) tylko co czwarty respondent senior postrzegał 

życzliwie młode pokolenie. Jak wynika z badania CBOS (2009 rok) co 10 respondent uważał, 

że osoby starsze są obciążeniem dla gospodarki, społeczeństwa. Z kolei respondenci 

przychylni temu segmentowi upatrywały W osobach starszych często opiekunów wnuków, 
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dobrych sąsiadów zwracających uwagę na to, co dzieje się w otoczeniu, czy osoby 

dysponujące czasem i mogące angażować się społecznie wyręczając z zaangażowania osoby 

młode. Na uwagęi uznanie zasługuje treść tabeli na s. 82, w której Habilitant zestawił techniki 

badawcze wykorzystane przez polskich i zagranicznych badaczy zachowań konsumentów 

seniorów w latach 2000-2016. Z kolei szkoda, że przy zestawianiu danych za wybrane lata, 

zabrakło komentarza, dlaczego nie można było przedstawić bardziej aktualnych danych (np. 

tabela 23). W tej części rozdziału Habilitant przedstawia cele badawcze i hipotezy, które już 

przytoczył we wstępie. Badania ilościowe (zasadnicze) były prowadzone dwuetapowo — w 

latach 2016 i 2018, metodą doboru kwotowego (700 i 1716 respondentów), struktura próby ze 

względu na wiek i płeć była niemal tożsama ze strukturą Wielkopolan (tabela 25 i 26), 

techniką PAPI. Badanie jakościowe (wstępne) przeprowadzono w 2015 roku, metodą IDI, 

dobór respondentów celowy, liczebność próby 30 osób. Szczegółowo opisane etapy badań 

wraz z postawionymi celami badawczymi przedstawia na rysunku nr 10. W opisie zabrakło 

informacji, czy badania były prowadzone samodzielnie, czy za pośrednictwem profesjonalnej 

firmy badawczej. Habilitant scharakteryzował zastosowane miary statystyczne — 

jednowymiarową 

i wielowymiarową analizę statystyczną (analizę czynnikowa, metodę k-średnich). Przyjął 

także założenia definicji pojęć: senior, ludzie starsi; nowy produkt, innowacja produktowa 

oraz ponownie przybliżył definicję innowacji produktowych i innowacyjności konsumentów 

seniorów. W kolejnym podrozdziale Habilitant wykorzystując wybrany dorobek autorów, 

omówił postawy seniorów wobec zmian otoczenia. Swoje dywagacje rozpoczyna od 

zdefiniowania pojęcia „postawy” i ich komponentów (poznawczy, afektywny czyli 

emocjonalny i behawioralny), zwraca uwagę na znaczenie przekonań i odczuć. 

Niedookreślenie w treści opracowania i brak żródła oraz liczebności próby w tabeli 28 

utrudnia orientację, o wynikach jakiego badania Habilitant pisze. Można założyć, że są to 

wyniki badania ilościowego przeprowadzonego w 2018 roku. Podobna uwaga dotyczy m.in. 

tabeli 29, 34. Do analizy zmian w życiu osobistym seniorów i ich wpływu na zachowania 

seniorów została wykorzystana macierz rotowanych składowych. Przeprowadzona analiza 

czynnikowa (badanie z 2016 roku) pozwoliła na wskazanie podstawowych elementów życia 

codziennego seniorów mających wpływ na kształtowanie się ich decyzji rynkowych i 

określenie spójnej grupy składników tworzących trzy główne składowe (media, rozwój 

technologii informatycznej, działania marketingowe). Wyniki badania dały podstawy do 

sformułowania stwierdzenia, że segment konsumentów jest ogromnie zróżnicowany. 

Natomiast analiza korelacji dotyczących wydarzeń życia osobistego wskazuje na istotne 
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statystycznie zależności między wiekiem badanych, liczebnością gospodarstwa domowego, 

stanem zdrowia oraz określoną formą aktywności towarzysko-społecznej. Badania postaw 

konsumentów seniorów wobec zmian otoczenia wskazują z kolei na ich pozytywne 

odbieranie, poza różnicowaniem cen przez placówki handlowe i reklamą. Kolejny obszar 

badań dotyczył zwyczajów zakupowych produktów FMCG konsumentów seniorów. 

Wyróżniono cztery kategorie produktowe: produkty żywnościowe, produkty dla zdrowia, 

produkty kosmetyczne, produkty chemii gospodarczej. Habilitant przedstawił wyniki badania 

wskazuj ące na ważne kwestie zachowań zakupowych, jak: częstotliwość zakupów, także przy 

uwzględnieniu zmiennych, zwyczaje zakupowe, opinie seniorów o zakupach nowych 

produktów, ważność opinii otoczenia dla seniorów podczas procesu zakupu, źródła informacji 

o nowych produktach dla konsumentów seniorów, działania podejmowane przez seniorów 

podczas zakupu nowego produktu. Generalna uwaga, w tabelach brakuje informacji 

o wielkości. próby i źródła pod tabelami. W tytułach tabel powinno być każdorazowo 

zaznaczone, że respondentami są Wielkopolanie. Na podstawie uzyskanych wyników 

Habilitant sformułował interesujące wnioski i określił obraz konsumentów seniorów 

zamieszkujących Wielkopolskę. 

W rozdziale czwartym (ss. 136-180) na podstawie literatury przedmiotu i wyników 

badań Habilitant charakteryzuje proces zakupowy innowacji produktowych przez 

konsumentów seniorów, należało dodać Wielkopolan. Uwagi są podobne jak W rozdziale 3. 

Przedmiotem badań w tej części rozdziału były następujące zagadnienia: korzystanie z nowości 

w życiu codziennym przez seniorów, zainteresowania innowacjami produktowymi przez 

konsumentów seniorów, zainteresowanie ludzi starszych nowymi produktami wybranych 

kategorii. Kolejny podjęty obszar badawczy dotyczył postrzegania innowacji produktowych 

przez seniorów. Warto przytoczyć wyróżnione spostrzeżenia Habilitanta, a mianowicie 

przeważa interpretowanie innowacyjności w ujęciu absolutnym, ale wielu z badanych 

dostrzega innowacyjność w produktach modyfikowanych. Ostatnie zagadnienie, najszerzej 

ujęte, koncentruje się na zakupach i konsumpcji innowacji produktowych przez seniorów. 

Procesowi akceptacji innowacji produktowych towarzyszą różne ryzyka, najsilniej 

postrzeganym jest ryzyko finansowe. Niemałe znaczenie mają także: ryzyko potencjalnych 

strat i ryzyko niespełnionych oczekiwań. Ważną rolę w podejmowaniu decyzji odgrywa 

informacja. Owe czynniki mają wpływ na częstotliwość zakupu nowych produktów przez 

seniorów, powody zakupu i braku zakupu innowacji produktowych. Badania odnosiły się także 

do sposobów dokonywania zakupu nowych produktów przez seniorów i postaw konsumentów 

wobec nowych produktów żywnościowych. Habilitant formułuje ciekawe wnioski, a co trzeba 
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szczególnie podkreślić, wyniki badań własnych odnosi do badań przeprowadzonych w latach 

2001, 2012-2015. 

Zarówno rozdział trzeci, jak i czwarty stanowią wkład Habilitanta do dorobku z podjętej 

problematyki (zachowań konsumentów), w dyscyplinie ekonomia. Mimo że badania 

przeprowadzono na wybranej terytorialnie grupie konsumentów seniorów, to z dużym 

prawdopodobieństwem można założyć, że wyniki nie odbiegają zasadniczo od tych, które 

uzyskanoby dla pozostałych województw. 

Rozdziały 3 i 4 są najbardziej rozbudowane, łącznie liczą 100 stron. 

Rozdział piąty (ss. 181-215), jak wspomniałam, ma charakter konceptualny, Habilitant 

podjął się zbudowania modelu akceptacji innowacji produktowych przez konsumentów 

seniorów na rynku produktów FMCG. Sam model poprzedza analiza determinant zakupu 

innowacji produktowych przez konsumentów na rynku produktów FMCG i akceptacji 

innowacji produktowych przez seniorów tychże produktów. Było to zasadniczym celem 

przeprowadzonych badań. Habilitant sformułował założenie, że istotne znaczenie w procesie 

akceptacji mają czynniki jakościowe, jak: doświadczenie zakupowe, stan zdrowia, wiek 

kognitywny, optymizm. Uwagi dotyczące prezentacji danych w tabeli są tożsame z uwagami 

zgłoszonymi w rozdziałach poprzednich. Nie było potrzeby powtarzania tabeli z danymi 

dotyczącymi częstotliwości zakupów według wybranych kategorii produktowych (s. 114 i 

182), można było odesłać czytelnika do właściwej tabeli. Również i w tym rozdziale Habilitant 

przedstawia badania własne na tle dorobku innych autorów (polskich i zagranicznych), co 

wskazuje na swobodne poruszanie się w podjętej problematyce. Wśród sformułowanych 

wniosków należy zwrócić uwagę na fakt, iż: poziom wiedzy o produktach i sposobach 

konsumpcji jest bardzo silnie zróżnicowany według zmiennych opisujących segment seniorów, 

natomiast poziom doświadczenia zakupowego wpływa na innowacyjność konsumentów 

(zainteresowanie oraz kupowanie produktów). Niekiedy można było oczekiwać bardziej 

pogłębionych, refleksyjnych komentarzy. W ramach budowy modelu i akceptacji innowacji 

produktowych przez wielkopolskich konsumentów seniorów Habilitant podjął próbę 

weryfikacji hipotezy zakładającej, że istotnym elementem wpływającym na zachowania 

seniorów związane z zakupem innowacji produktowych jest ich subiektywny dobrostan. Do 

subiektywnego dobrostanu zalicza: ocenę stanu zdrowia, perspektywy dotyczące 

samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego i postrzeganie wieku. Obszary te 

zostały bardzo rzetelnie przedstawione, także przy wykorzystaniu miar statystycznych oraz 

wsparte bogatą literaturą przedmiotu. Hipoteza została zweryfikowana pozytywnie. Rodzi się 

pytanie, dlaczego tylko ta hipoteza została wyróżniona w treści rozdziałów empirycznych? 
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Następnie Habilitant przedstawia akceptację innowacji produktowych przez konsumentów 

seniorów na rynku produktów FMCG — ujęcie modelowe. Odwołuje się m.in. do etapów 

procesu akceptacji nowości rynkowych przez konsumentów według Rogersa i przedstawia 

autorski model akceptacji innowacji produktowych przez konsumentów seniorów na rynku 

produktów FMCG. Poszczególne etapy omawia w oparciu o uzyskane wyniki badań i literaturę 

przedmiotu. Habilitant wskazuje na niskie i średnie zależności będące wynikiem analizy 

korelacji między poszczególnymi zmiennymi w modelu zakupu i akceptacji przez seniorów 

innowacji produktowych na rynku FMCG. Należy jednak pamiętać, że innowacyjni seniorzy 

stanowili zaledwie 18% badanej zbiorowości. Rozdział ten kończy segmentacja konsumentów 

seniorów ze względu na innowacyjność postaw na rynku FMCG. Habilitant dokonał bogatego 

przeglądu segmentacji osób starszych (tabela 101) w świetle dorobku piśmienniczego. 

Szczególną uwagę poświęcił segmentacjom autorstwa bądż współautorstwa G. Moschisa. 

Habilitant dokonał autorskiej segmentacji badanych konsumentów seniorów województwa 

wielkopolskiego według kryterium innowacyjności zachowań na rynku produktów FMCG 

wyróżniając: racjonalni innowatorzy, nieświadomi praktyczni, aspiruj ący bierni, zorientowani 

tradycyjni i niechętni konserwatyści. Uwagę zwraca bardzo rzetelna charakterystyka 

poszczególnych segmentów. Rozdział ten niewątpliwie wnosi nowe treści do dorobku 

publikacyjnego z podjętej problematyki i ma charakter aplikacyjny. 

Zakończenie monografii stanowi podsumowanie i wnioski (ss. 201-215). W tej części 

Habilitant wskazuje, że monografia stanowi efekt prac analitycznych i badawczych 

przeprowadzonych w latach 2013-2018. Kwerenda literatury pozwoliła Habilitantowi wskazać 

na lukę badawcząi poznawczą, którą trafnie wypełnił, mimo pewnej ograniczoności badań 

(osoby zamieszkujące województwo wielkopolskie), co nie pozwala w sposób w pełni 

odpowiedzialny uogólniać wyników na całą populację konsumentów seniorów. Nie negując 

wymienionych w monografii zasług Habilitanta, tego podkreślenia zabrakło. W tej części 

znajdujemy odniesienie do hipotez w świetle wyników badań: 

HI:  Postrzeganie innowacji produktowych przez konsumentów seniorów jest silnie 

zróżnicowane i zależne od ich cech ekonomicznych, demograficznych oraz społecznych — 

falsyfikat. 

H2: Ryzyko zakupu innowacji produktowych postrzegane przez seniorów wiąże się 

przede wszystkim z aspektem finansowym i funkcjonalnym — pozytywna weryfikacja. 

H3: Doświadczenie zakupowe (częstotliwość zakupu oraz wiedza o produktach danej 

kategorii produktowej ) w większym stopniu przekłada się na zakupy innowacji produktowych 

niż na kształtowanie się zainteresowania nowościami — pozytywna weryfikacja. 
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. H4: Poziom dobrostanu subiektywnego seniorów (ocena stanu zdrowia, ocena stopnia 

samodzielnego funkcjonowania w przyszłości, postrzegany subiektywnie wiek) istotnie 

determinuje proces zakupu i akceptacji innowacji produktowych — pozytywna weryfikacja. 

HS: Pozytywne spojrzenie na zmiany otoczenia w dużym stopniu kształtuje 

zainteresowanie nowościami rynkowymi, a także później sze dokonywanie zakupów innowacji 

produktowych — pozytywna weryfikacj a. 

H6: Innowacyjność seniorów jest silnie zróżnicowana w zależności od kategorii 

produktowej — pozytywna weryfikacja. 

H7:. Zakup innowacji produktowej przez konsumentów seniorów zależy od wieku, 

oceny sytuacji materialnej, poziomu wykształcenia oraz aktywności społecznej — pozytywna 

weryfikacja. 

Przeprowadzone badania zachowań konsumentów seniorów pozwoliły uzyskać bardzo 

bogaty zbiór informacji o starszych Wielkopolanach (60+), które mogą stanowić punkt 

odniesienia dla innych badaczy. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Habilitant każdy omawiany 

problem podsumowuje, co pozwala podkreślić najważniejsze kwestie. Monograiia ma walor 

aplikacyjny. Opracowanie przez Habilitanta oryginalnej segmentacji konsumentów seniorów 

według kryterium zdefiniowanej innowacyjności konsumenckiej, a także modelu postaw 

seniorów wobec innowacji na rynkach FMCG i modelu akceptacji przez konsumentów 

seniorów wobec innowacji produktowych na rynkach FMCG może posłużyć 

przedsiębiorstwom do budowania strategii marketingowej. Użyteczne mogą być w tym także 

zidentyfikowane w toku badania typowe strategie zakupowe stosowane przez badaną 

populację. 

Zapoznanie się z treścią monografii upoważnia mnie do wniosku, że wnosi ona wkład 

w rozwój nauki w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia. 

Ocena pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych Kandydata 

Zainteresowania naukowo-badawcze dr Tomasza Olejniczaka związane są 

z dziedziną nauk ekonomicznych i skupiają się wokół trzech nurtów badawczych: 

1. Analiza uwarunkowań zachowań konsumentów na różnych rynkach — 
zainteresowania badawcze dotyczyły zachowań konsumentów na rynku produktów 

żywnościowych (Habilitant wyróżnił w tym obszarze dziewięć opracowań 

autorskich lub współautorskich, jeden artykuł został wydany w czasopiśmie 

zagranicznym, a cztery opracowania jako rozdział W monografiach, w tym trzy w 
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języku angielskim); zachowania konsumentów na rynku sportowym (Habilitant 

wyróżnił W tym obszarze cztery opracowania współautorskie opublikowane 

w formie artykułów lub rozdziału w monografii. 

2. Wielowymiarowa analiza strategii wprowadzania innowacji produktowych na 

rynku produktów żywnościowych. 

3. Identyfikacja uwarunkowań zachowań konsumentów seniorów — zainteresowania 

badawcze dotyczyły rozpoznania metodyki badań tegoż problemu prowadzonych 

w Polsce i na świecie (Habilitant wyróżnił trzy artykuły naukowe opublikowane 

w krajowych czasopismach), charakterystyki segmentu ludzi starszych w Polsce 

(cztery artykuły naukowe opublikowane w krajowych czasopismach, w tym jeden 

z języku angielskim), empirycznego rozpoznania postaw konsumentów seniorów 

wobec innowacji (lata 2017-2018) - Habilitant wyróżnił cztery artykuły naukowe 

opublikowane w kraj owych czasopismach. 

Lektura publikacji dołączonych do dokumentacji postępowania habilitacyjnego 

(27 artykułów oraz rozdział w monografii „Komercjalizacja produktów żywnościowych, red. 

nauk. B. Sojkin) wskazuje na dużą dociekliwość badawczą Habilitanta. Problematyka 

większości artykułów koncentruje się wokół wzajemnie dopełniających się obszarów 

tematycznych związanych z rynkiem żywności i zachowaniami konsumentów wobec 

produktów innowacyjnych. W jedenastu artykułach Habilitant podjął problematykę osób 

starszych jako konsumentów i ich, zachowań wobec innowacji produktowych. Stanowią one 

ważne dopełnienie treści przedstawionych w monografii „Konsumenci seniorzy wobec 

innowacji produktowych". W ramach współpracy z praktyką gospodarczą dotyczącą 

wykorzystania badań marketingowych w zarządzaniu siecią handlową Habilitant opublikował 

dwa artykuły W czasopismach krajowych. 

Możliwość prowadzenia badań na dużych próbach, kwerenda bogatej literatury 

krajowej i zagranicznej wzbogacaj ącej wiedzę powinna skłonić Habilitanta do publikowania 

artykułów w czasopismach zagranicznych. Umiędzynarodowienie dorobku daje szansę na 

nawiązanie współpracy zagranicznej, podjęcie wspólnyćh przedsięwzięć badawczych. 

W latach 2010-2012 Habilitant był współwykonawcą grantu naukowego NCN pt. 

„Komercjalizacja produktów żywnościowych i jej uwarunkowania” zrealizowanego przez 

Katedrę Marketingu Produktu i Katedrę Towaroznawstwa Żywności UE w Poznaniu. Efektem 

jest monografia pt. „Komercjalizacja produktów żywnościowyc ” wydana przez PWE (2012 

rok). Habilitant jest autorem lub współautorem 7 rozdziałów oraz współautorskiego referatu na 
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konferencję zagraniczną organizowaną przez Uniwersytet W Brnie (2012 rok). Jest to warto 

wartościowe opracowanie. 

W latach 2013-2015 był współwykonawcą grantu naukowego NCN pt. „Konsumpcja w 

innowacyjnej gospodarce” zrealizowanego przez IBRKiK. Efektem jest monografia pt. 

„Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce” wydana przez PWE (2016 r.). Habilitant jest 

współautorem rozdziału. 

W 2014 roku Habilitant ubiegał się o dofinansowanie projektu pt. „Uwarunkowania 

akceptacji innowacji w gospodarstwach domowych konsumentów seniorów” w ramach 

programu SONATA NCN. Projekt nie uzyskał dofinansowania. 

Od 2013 roku Habilitant uczestniczy w projekcie naukowo-badawczym macierzystej 

Katedry, którego celem jest obserwacja zmian zachowań nabywczych i konsumpcyjnych 

mieszkańców Poznania i Wielkopolski. Efektem są dwa opracowania monograficzne, 

w których Habilitant jest autorem dwóch rozdziałów. Badania opublikował także w artykule 

współautorskim w czasopiśmie „Konsumpcja i Rozwój ” (2018 rok). 

Habilitant przedstawił charakterystykę ilościową dorobku publikacyjnego (na dzień 

26.04.2019 r.): 

— 24 publikacje W czasopismach w j ęzyku polskim — pkt. wg MNiSZW 191; 

— 2 publikacje w czasopismach w języku angielskim — pkt. wg MNiSZW 29; 

— 1 monografia autorska — pkt. wg MNiSZW 80; 

— 14 rozdziałów w monografiach w języku polskim — pkt. wg MNiSZW 33; 

— 3 rozdziały w monografiach w języku angielskim — pkt. wg MNiSZW 3. 

Łącznie 43 pozycje o łącznej liczbie punktów 343. Liczba cytowań w bazach danych: Web of 

Science (bez autocytowań): 9, Index Hirscha 2; Google Scholar: liczba cytowań 144, h-index: 

4; BAzekon: liczba cytowań 101, h-index: 5, liczba publikacji cytowanych więcej niż 1 raz: 

15, liczba cytowanych publikacji: 30. 

W latach 2010-2018 Habilitant wykonał 10 recenzji artykułów naukowych. 

Dorobek naukowo-badawczy dr Tomasza Olejniczaka oceniam pozytywnie. 

Współpracę międzynarodowa oceniam negatywnie. 

”Opinia o działalności dydaktycznej, popularyzatorskiej i organizacyjnej Kandydata 
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Działalność dydaktyczna dr Tomasza Olejniczaka związana jest z Uniwersytetem 

Ekonomicznym w Poznaniu. W latach 2004-2014 związany był także z Wyższą Szkołą Handlu 

i Rachunkowości w Poznaniu (2004-2012 Wydział Zamiejscowy we Wrześni oraz Wydziała 

Zamiejscowy w Obornikach) oraz Wyższą Szkołą Bankowości w Poznaniu (2009-2014). 

Habilitant prowadził łącznie wykłady z 18 przedmiotów. Dbając o jakość prowadzonych zajęć 

podnosił swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach organizowanych przez Uczelnię macierzystą 

w ramach projektu „Nowoczesne techniki analityczne w podnoszeniu jakości kształcenia na 

studiach ekonomicznych. Obciążenia dydaktyczne w poszczególnych latach okresu 2010 — 2019 

kształtowały się od 1,56 do 1,88. Habilitant wypromował łącznie 25 absolwentów UE w Poznaniu, 

obecnie jest promotorem 10 prac dyplomowych. 

W ramach działalności popularyzuj ącej naukę Habilitant uczestniczył aktywnie 

w 19 konferencjach organizowanych przez uczelnie wyższe i instytut naukowo-badawczy. 

Był opiekunem Studenckiego Koła Naukowego RYNEK (2004-2014) oraz Studenckiego 

Koła Naukowego IDEA (2016-2017). 

Osiągnięcia organizacyjne: członek zespołu okresowej parametryzacji Wydziału 

Towaroznawstwa UE w Poznaniu (2010-2016), członek Rady Wydziału Towaroznawstwa (2008- 

2012), członek Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Towaroznawstwa UE w Poznaniu (2003 ~2008 

i od 2017 roku), koordynator wydziałowy ds. losów absolwentów w ramach projektu „Kadry dla 

gospodar '” (projekt współfinansowany ze środków UE) —— jego efektem było opracowanie 

autorskiej metodyki badania losów absolwentów uczelni wyższych oraz opieka nad wdrożeniem 

i realizacjąbadań. 

Habilitant współpracuje z praktyką gospodarcząw ramach zrealizowanych projektów: 

- „Przeprowadzenie badań marketingowych dla przedsiębiorstwa Hortex” (dofinansowany 

przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu), 

- „Obserwacje zachowań konsumentów” w sieci handlowej Intermarche w woj. 

Wielkopolskim. 

Habilitant był trzykrotnie nagradzany przez JM Rektora — dwukrotnie za monografie 

naukowe („Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności” i „Komercjalizacja 

produktów żywnościowych”) i za działalność organizacyjną (wzorowa organizacja projektu Kadry 

dla gospodarki, nagroda I stopnia). ' 

Dorobek dydaktyczny, popularyzatorski i organizacyjny oceniam jako zadowalający. 

Wniosek końcowy 
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Całokształt dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego, popularyzatorskiego, 

organizacyjnego oraz monografia „Konsumenci seniorzy wobec innowacji produktowych ", 

wskazana przez Habilitanta jako najważniejsze osiągnięcie naukowe, w moj ej ocenie spełniają 

wymagania stawiane przez Ustawę z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Tekst jedn.: DzU z 2017 r. poz. 1789) i stanowią 

podstawę do ubiegania się przez Habilitanta 0 stopień doktora habilitowanego. 
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