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RECENZJA 
dorobku naukowo-badawczego, dydaktyczno-organizacyjnego i 

międzynarodowego 
dr. Tomasza Olejniczaka 

w związku z postępowaniem habilitacyjnym Rady Awansów Naukowych 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego nauk ekonomicznych (obecnie nauk społecznych) w 

zakresie dyscypliny ekonomia (obecnie ekonomia i finanse) 

1. Podstawa formalna i informacyjna recenzji 

Podstawą formalną niniejszej oceny jest pismo Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Poznaniu z dn. 25 października 2019 r., Pana prof. dr. hab. Macieja Żukowskiego 
(BRAN/63/2019), informujące o decyzji Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o powołaniu 
mnie na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Tomasza Olejniczaka, wszczętego w 
dniu 26 kwietnia 2019 roku. 

Ocena dorobku naukowego i pozostałego Kandydata do stopnia naukowego doktora 
habilitowanego w zakresie dyscypliny ekonomia (obecnie ekonomia i finanse) nawiązuje do 
dwóch aktów prawnych: 
1. Artykuł 18a ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 poz. 1789)1; 
2. 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) 
Te regulacje są podstawowymi źródłami prawnymi formułowanej prze mnie recenzji. 

] Art. 16.1 do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora oraz 
osiągnięcia naukowe lub artystyczne, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora 
w rozwój określonej dyscypliny naukowej lub artystycznej oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową lub 
artystyczną. 
2. Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1, może stanowić: 
1) dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo cykl publikacji powiązanych tematycznie; 
2) zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne; 
3) część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby 
ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 
3. Obowiązek publikacji nie dotyczy osiągnięć, których przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych. 



Całość osiągnięć naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych, współpracy 
międzynarodowej, popularyzacji nauki i innych dr. Tomasza Olejniczaka, Kandydata do 
stopnia doktora habilitowanego, zawiera dostarczona dokumentacja. Do dokumentacji 
dołączono osiągnięcie naukowe - monografię, zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, 
które wg Habilitanta stanowi znaczny wkład w rozwój nauk ekonomicznych w dyscyplinie 
ekonomia (obecnie ekonomia i finanse): Tomasz Olejniczak (2019), Konsumenci seniorzy 
wobec innowacji produktowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
Poznań [ISBN: 978-83-66199-14-9], s. 1—269. Recenzentami wydawniczymi książki byli: 
prof. dr hab. Grażyna Światowy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) i prof. dr hab. 
Teresa Słaby (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie). 

Podstawą do opracowania recenzji były następujące dokumenty przygotowane przez 
Habilitanta: 

. autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowej; 

. wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z kopiami wybranych prac; 
o informacje o osiągnięciach dydaktycznych; 
› informacje o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi 

w kraju i zagranicą; 
. informacje o działalności popularyzującej naukę; 
o monografia uznana przez Habilitanta za istotne osiągnięcie naukowe. 

Dokumentacja jest zatem zbiorem zawierającym: 
1. wniosek Habilitanta i autoreferat - opis dorobku i osiągnięć; 
2. prace naukowe, wybrane przez wg nurtów tematycznych (w tym dwie monografie), w 

których Habilitant lokuje swoje zainteresowania naukowe 
3. dane kontaktowe, wykazy publikacji i dyplom. 
Można przyjąć następujące kryteria oceny ważności i wartości opublikowanych prac 
naukowych przez Kandydata: 

. okres pracy naukowej: przed doktoratem oraz po doktoracie; 

. nakład pracy własnej związany z przygotowaniem opracowania naukowego; 

. zasięg rozpowszechniania; 

. nośnik publikacji oraz kryteria publikacji naukowej; 

. ujednolicony wykaz czasopism punktowanych wraz z liczbą punktów za umieszczoną 
w nich publikację naukową (odpowiednie komunikaty Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w sprawie zmiany liczby punktów dla czasopism naukowych) 
o udział w projektach badawczych 
. aktywność międzynarodowa. 

Dokumentacja opracowana w sposób wzorcowy ukazuje całość najważniejszych osiągnięć we 
wszystkich obszarach aktywności pracownika naukowego wyższej uczelni. Struktura 
autoreferatu jest klasyczna, przejrzysta, syntetyczna (27 stron tekstu). 



2. Ogólna charakterystyka Kandydata do stopnia doktora habilitowanego 

Doktor nauk ekonomicznych Tomasz Olejniczak obecnie pracuje w Uniwersytecie 
Ekonomicznym W Poznaniu, w Katedrze Marketingu Produktu na stanowisku adiunkta. W 
pierwszych latach działalności naukowej i dydaktycznej związany był również umową 
cywilną z Wyższą Szkołą Handlu i Rachunkowości w Poznaniu (w latach 2005 — 2011) oraz 
Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu (w latach 2009 — 2014). 

W 2001 roku Habilitant uzyskał tytuł zawodowy magistra na kierunku Zarządzanie i 
Marketing, specjalność Handel i Marketing, na Wydziale Zarządzania Akademii 
Ekonomicznej W Poznaniu. 

Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo nadany Jemu 
został uchwałą Rady Wydziału Towaroznawstwa w styczniu 2010 r., na podstawie 
przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Innowacja produktowa jako determinanta 
zachowań konsumentów na przykładzie żywności wygodnej”, przygotowanej pod opieką 
naukową profesora Bogdana Sojkina. 

Od początku pracy naukowej Habilitanta Jego zainteresowania skupiały się na 
problematyce zachowań konsumentów na różnych rynkach, a w szczególności na rynku 
produktów żywnościowych oraz strategiach wprowadzania innowacji produktowych na rynku 
produktów żywnościowych. Od 2013 roku Jego zainteresowania naukowe zaczęły się 
koncentrować na identyfikacji uwarunkowań zachowań konsumentów seniorów. 

Habilitant jest autorem lub współautorem o określonym udziale własnym 115 
publikacji naukowych ( http://bg.ae.poznanpl/cgi/expertus.cgi ). Wykonuje opracowania 
naukowe dla różnych organizacji i instytucji. W ramach współpracy z biznesem udziela się w 
projektach szkoleniowych i badawczych jako wykładowca, ekspert i konsultant. Jest 
recenzentem kilku artykułów opublikowanych w czasopismach kraj owych. 

3. Ocena dorobku naukowego i badawczego dr. Tomasza Olejniczaka, ze 
szczególnym uwzględnieniem zgloszonych istotnych osiągnięć — pt. 
Konsumenci seniorzy wobec innowacji produktowych i innych publikacji 
naukowych. 

3.1. Ogólna ocena dorobku naukowo w okresie po uzyskaniu stopnia naukowego 
doktora nauk ekonomicznych 
Zgromadzony przez Habilitanta w okresie 17 lat pracy naukowej i dydaktycznej, dorobek 
naukowy oraz badawczy przedstawiony do oceny, pod względem ilościowym jest moim 
zdaniem wysoce zadowalający i ponadprzeciętny, aby stanowił przedmiot oceny osiągnięć 
naukowo-badawczych Kandydata do stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia 
(obecnie ekonomiai finanse). 
Habilitant jest autorem lub współautorem 115 publikacji naukowych, w tym 66 publikacji to 
pozycje autorskie. Po uzyskaniu stopnia doktora w latach 2011-2019 opublikował 44 prace 
naukowe, w tym 20 publikacji to pozycje autorskie. 

Wśród tych 44 prac wyróżnić można 26 artykułów w czasopismach naukowych, 17 
rozdziałów w monografiach, ] monografię — istotne osiągnięcie w dorobku Habilitanta. 
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Wykaz wszystkich publikacji zamieszczono w dokumentacji w załącznikach — kopiach 
publikacji. Liczba cytowań jest na poziomie przeciętnym jak na dorobek habilitantów, według 
Google Scholar wynosi 152, a Indeks Hirscha 5, według systemu Publish or Perish także 
wynosi 5, przy liczbie cytowań 101. Te informacje wskazują na umiarkowanie zadowalający 
stopień rozpowszechnienia dorobku naukowego Habilitanta. 

Łączna liczba punktów wg komunikatów MNiSW przypisana pracom opublikowanym 
w latach 2010 - 2019 wynosi 262, wtym 227 punktów jest związanych z autorskim udziałem 
Habilitanta. Wśród opublikowanych po doktoracie 44 prac naukowych, 1 publikacja została 
zaindeksowana w bazie danych Web of Science. Liczba cytowań według bazy Web of 
Science wynosi 9 z indeksem Hirscha równym 2. Wyniki badań Habilitanta zostały 
przedstawione na 19 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Ponadto 
Habilitant w latach 2004 - 2013 był członkiem 5 komitetów organizacyjnych cyklicznych 
konferencji, 4 razy był sekretarzem organizacyjnym konferencji. 

Wskaźnik liczby publikacji naukowych i pozostałych do liczby lat pracy jest wysoki i 
wynosi prawie 7 (115 publikacji naukowych/17 lat pracy — od 2002 do 2010 na stanowisku 
asystenta, od 2010 do 2019 na stanowisku adiunkta). 

Ocena dorobku naukowego Habilitanta według kryterium ilościowego wypada w 
mojej opinii pozytywnie. Przeprowadzona ocena tego dorobku pozwala mi stwierdzić, iż 
należy je generalnie przypisać do dyscypliny ekonomia (obecnie ekonomia i finanse). 
Trzeba jednak podkreślić przeciętny stopień umiędzynarodowienia publikacji 
naukowych i wyników Jego badań, jednakże problematyka badań naukowych dotyczy 
polskich gospodarstw domowych, polskich konsumentów i ich zachowań zakupowych na 
różnych rynkach, w szczególności FMCG. 

Recenzja dorobku naukowego i badawczego Habilitanta według kryterium 
jakościowego jest również zadowalająca i pozytywna. Przedstawione do oceny publikacje 
naukowe odnoszą się do istotnych problemów, stanowiących przedmiot dyskusji w ważnych 
nurtach dyscypliny Ekonomia (obecnie Ekonomia i Finanse), tj. zachowań nabywczych osób 
starszych w zakresie podejmowania decyzji konsumenckich, postrzeganiu osób starszych jako 
konsumentów, metod analizy determinant kształtujących zachowania konsumenckie seniorów 
wobec innowacji produktowych, metodyki badania determinant zakupu innowacji 
produktowych na rynkach FMCG przez senioralne segmenty klientów/nabywców (przy 
zakupie artykułów żywnościowych i innych wybranych dóbr i usług). Badania zachowań 
konsumenckich, zwłaszcza seniorów, są procesem niezwykle złożonym. Wynika to ze 
złożoności konsumpcji i zachowań nabywczych tego segmentu konsumentów w procesie 
podejmowania decyzji konsumpcyjnych. Zatem wiedza o postawach konsumentów seniorów 
stanowi fundament, na którym menadżerowie w przedsiębiorstwach mogą formułować 
skuteczne strategie rozwoju i Wprowadzania na rynek innowacji produktowych. 

Zainteresowania badawcze Habilitanta koncentrowały się początkowo na dwóch 
nurtach badawczych: 

1. analizy uwarunkowań zachowań konsumentów na różnych rynkach, 
2. wielowymiarowej analizy strategii wprowadzania innowacji produktowych na rynku 

produktów żywnościowych. 
W ramach pierwszego nurtu badawczego dr. Tomasza Olejniczaka można wyróżnić dwa 
obszary zainteresowań: 



a) Zachowania konsumentów na rynku produktów żywnościowych — tutaj można 
wymienić następujące wartościowe publikacje naukowe mieszczące się w tym 
obszarze zainteresowań Habilitanta: 
T. Olejniczak, Determinanty zachowań konsumentów na polskim rynku żywności wygodnej, Problemy 
Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 16, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2010. 
T. Olejniczak, B. Sojkin, Conditions for buying product innovations on Poland's food market w: - 
Current Trends in Commodity Science: Environmental and Market Research —Z. Foltynowicz, J. 
Witczak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 201 1. 
T. Olejniczak, B. Sojkin, The consumer expectations towards the functional foods w: Current trends in 
commodity science: book of abstracts: I Ith ]ComSC ' II ,  IGWT Symposium Series, IZth-I4th 
September 2011. D. Gwiazdowska, l—l. Śmigielska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu, Poznań 2011. 
T. Olejniczak, Post-purchase dissonance — a forgotten or dificult area of research in Poland, Polish 
Journal of Natural Sciences 2017/2. 
T. Olejniczak, B. Sojkin, M. Małecka, M. Sielicka, Consumer attitudes towards health—related food 
products on the polish market, Current Trends In Commodity Sciences. Selected aspects of 
organization, product and process management, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Poznaniu, Poznań 2017. 

b) Zachowania konsumentów na rynku sportowym — we wczesnym okresie po doktoracie 
T. Olejniczak, P. Bartkowiak, Analiza porównawcza zachowań sportowych Wielkopolan, w: 
Uwarunkowania zarządzania sportem w Polsce, Zeszyt naukowy nr 197, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011. 
T. Olejniczak, P. Bartkowiak, Preferencje sportowe mieszkańców aglomeracji miejskiej na przykładzie 
Poznania, w: Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej, Zeszyt naukowy nr 168, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011. 
T. Olejniczak, B. Sojkin, Zachowania sportowe Wielkopolan a rozwój infrastruktury w regionie, w: 
Konsumpcja a rozwój regionów, Handel Wewnętrzny styczeń — luty 201 1, Warszawa 201 l .  

Efektem współpracy i realizacji projektów z praktyką gospodarczą są dwa artykuły dotyczące 
wykorzystania badań marketingowych w zarządzaniu siecią handlową: 

T. Olejniczak, P. Biela, Wykorzystanie badań marketingowych w zarządzaniu siecią handlową - 
dylemat menedżera w: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, K. Mazurek —— 
Łopacińska (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 237, 
Wrocław 2011. 
T. Olejniczak, P. Biela, Wykorzystanie metody obserwacji w zarządzaniu siecią handlową, w: Metody 
pomiaru i analizy rynku usług: pomiar jakościowy, J. Garczarczyk (red.), Zeszyt Naukowy nr 204, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011. 

W latach 2010 — 2012 uczestniczył jako jeden z głównych wykonawców grantu naukowego 
Narodowego Centrum Nauki pt. Komercjalizacja produktów żywnościowych i jej 
uwarunkowania realizowanego przez Katedrę Marketingu Produktu i Katedrę 
Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Efektem prac 
analityczno — empirycznych jest interesująca poznawczo monografia naukowa pod red. B. 
Sojkina pt. „Komercjalizacja produktów żywnościowych wydana przez Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne w roku 2012. Książka zawiera wyniki badań, analizy i wnioski koncentrujące 
się na praktycznych aspektach procesów komercjalizacji produktów żywnościowych w 
polskich przedsiębiorstwach. Habilitant jest autorem oraz współautorem kilku rozdziałów tej 
monografii oraz materiału konferencyjnego (Elsevier): 



T .  Olejniczak, B.  Sojkin, Przesłanki i metoayka badań zachowań konsumentów na rynku produktów 
żywnościowych 
T .  Olejniczak, Przesłanki i metodyka procesu badawczego w przedsiębiorstwach na polskim rynku 
żywnościowym 
T .  Olejniczak, S. Michalak, Przesłanki komercjalizacji żywności 
T .  Olejniczak, B Sojkin, Determinanty procesu postrzegania przez konsumentów innowacji 
produktowych na rynku żywności 
T .  Olejniczak, M. Małecka Komercjalizacja nowych produktów żywnościowych a proces akceptacji 
konsumenta 
T .  Olejniczak, M .  Ankiel — Homa, B.  Pachołek, B ,  Sojkin, Komercjalizacja nowych produktów 
żywnościowych w świetle badań polskiego rynku (wybrane branże) 
T .  Olejniczak, M .  Małecka, M .  Sielicka, B .  Sojkin, Wyznaczniki procesu akceptacji innowacji na 
rynku produktów żywnościowych 
T .  Olejniczak, M .  Sielicka, M .  Małecka, B .  Sojkin, Consumer attitudes towards innovative food 
products with health promoting properties on the Polish market w: A Sense of Inspiration: Sth 
European Conference on Sensory and Consumer Research conference abstracts - Bern: Elsevier, 2012 

Od 2013 roku Habilitant uczestniczy w projekcie naukowo ~ badawczym Katedry Marketingu 
Produktu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (prowadzonym od 2009 roku). Celem 
projektu jest obserwacja zmian zachowań nabywczych i konsumpcyjnych mieszkańców 
Poznania i Wielkopolski. W ramach projektu opracowano dwie monografie naukowe, w 
których zamieszczone są dwa rozdziały Jego autorstwa oraz artykuł zamieszczony w 
czasopiśmie naukowym: 

T .  Olejniczak, Miejsca zakupowe mieszkańców Poznania i Wielkopolski w: Zachowania zakupowe i 
konsumpcyjne mieszkańców Poznania i Wielkopolski, B. Sojkin (red.), Instytut Badań Rynku, 
Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2013. 
T .  Olejniczak, Miejsca zakupowe mieszkańców Poznania w: M .  Ankiel, B .  Sojkin (red.), Zachowania 
nabywcze i konsumpcyjne mieszkańców Poznania w latach 2005 - 2016, Instytut Badań Rynku, 
Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2017. 
T .  Olejniczak, B. Sojkin, Determinanty decyzji zakupowych dotyczących wybranych grup produktów, 
ze szczególnym uwzględnieniem wieku konsumentów, Konsumpcja i Rozwój 4/2018. 

W latach 2013 — 2015 Habilitant uczestniczył jako współwykonawca w grancie 
naukowym NCN pt. Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, realizowanym pod 
kierownictwem prof. dr hab. A. Olejniczuk — Merty w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i 
Koniunktur w Warszawie. Opracował projekt badań wśród konsumentów indywidualnych 
(identyfikacja obszarów badawczych, zbudowanie instrumentu pomiarowego: 
kwestionariusza wywiadów osobistych) oraz uczestniczył w dyskusjach dotyczących 
prezentacji wyników badań w postaci publikacji. Efektem pracy naukowej Habilitanta w 
grancie jest współautorstwo rozdziału w monografii naukowej: 

T .  Olejniczak, Konsumpcja produktów innowacyjnych w: A. Olejniczuk - Merta (red.), Konsumpcja w 
innowacyjnej gospodarce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016 (podrozdział 4.3.3. 
Korzystanie z innowacyjnych usług sprzedażowych) 

Równolegle Habilitant prowadził badania w drugim obszarze zainteresowań: 
formułowania i realizacji przez przedsiębiorstwa strategii innowacji produktowych na rynku 
produktów żywnościowych, w ramach których powstało kilka artykułów naukowych: 

T .  Olejniczak, B. Sojkin, Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw na rynku artykulów żywnościowych, 
Konsumpcja i Rozwój 2012/ 1. 



T .  Olejniczak, Zakupy innowacji produktowych na rynku żywności - w świetle badań konsumenckich w: 
Działania informacyjne członków gospodarstwa domowego a jego zachowania gospodarcze, red. S .  

Forlicz, Zeszyt naukowy 25,  Wydawnictwo Wyższej  Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wrocław 201 1. 
T .  Olejniczak, Innowacja produktowa na rynku żywności— nowość rzeczywista czy manipulacja?, Handel 
Wewnętrzny maj—czerwiec ( A )  2013 t .  3 .  
T .  Olejniczak, Retroinnowacje jako determinanta zachowań konsumentów na rynku żywności w: 
Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych, red. S. Forlicz, Zeszyt Naukowy nr 42, 
Wydawnictwo Wyższe j  Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wrocław 2014. 

Od 2013 roku Jego zainteresowania zaczęły się koncentrować na identyfikacji uwarunkowań 
zachowań konsumentów seniorów. W pierwszym etapie prac rozpoznał źródła literaturowe i 
opisał w artykułach naukowych metodyki prowadzonych badań w Polsce i na świecie: 

T .  Olejniczak, Techniki badawcze wykorzystywane w badaniu cyklu życia gospodarstwa domowego, w: 
Badania marketingowe: nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku, red. K. Mazurek — 
Łopacińska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 336, Wrocław 2013. 
T .  Olejniczak, Zachowania konsumentów seniorów jako wyzwanie badawcze, Marketing i Rynek, 8/2015 
CD. 
T .  Olejniczak, Metodyczne aspekty badań konsumentów seniorów, w: Badania marketingowe — zmiany w 
metodologii i technikach badawczych, red. K. Mazurek — Łopacińska, M. Sobocińska, Prace Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 459, Wrocław 2016. 

W 2017 i 2018 roku zrealizował wstępne badania rozpoznawcze dotyczące postaw 
konsumentów seniorów wobec innowacji, czego efektem jest cykl wartościowych publikacji: 

T .  Olejniczak, Uwarunkowania zmian zachowań zakupowych konsumentów seniorów w Polsce, Studia 
Ekonomiczne. Zeszyt Naukowy Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach nr 357, Katowice 2018. 
T. Olejniczak, Innowacyjność w zachowaniach konsumentów seniorów - wybrane aspekty, Studia 
Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 328, Katowice 2017. 
T. Olejniczak, Senior wobec innowacji produktowych - wybrane aspekty, Handel Wewnętrzny, 3 
(374)/3018. 
T. Olejniczak, Zakupy innowacji na rynku usług przez konsumentów seniorów — wybrane aspekty, w: 
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 526, Wrocław 2018. 

W twórczości naukowej Habilitanta dominuje pierwszy nurt badań lokowanych przede 
wszystkim w dyscyplinie ekonomia (obecnie ekonomia i finanse). Zawarte w publikacjach 
analizy i wnioski można uznać za istotne dla zrozumienia problematyki dotyczącej szeroko 
rozumianych procesów zakupowych konsumentów seniorów na rynku produktów 
innowacyjnych. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych Pan dr Tomasz 
Olejniczak pogłębiał zainteresowania naukowe stopniowo wzbogacając je o nowe problemy 
badawcze identyfikowane, rozstrzygane i oceniane przez Habilitanta. Reasumując po 
uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych dr Tomasz Olejniczak pogłębiał 
zainteresowania naukowe stopniowo wzbogacając je o nowe wymiary i perspektywy 
badawcze. Jego dorobek naukowy sytuuję przede wszystkim w dyscyplinie ekonomia 
(obecnie ekonomiai finanse). 

Relatywnie najważniejsze w tym dorobku naukowym są badania, które mieszczą się w 
pierwszym wskazanym nurcie, czyli problematyce zachowań konsumpcyjnych oraz 
komercjalizacji produktów. 

Przywołane wyżej wartościowe opracowania stały się podstawą do kompleksowego 
spojrzenia na problematykę zachowań konsumpcyjnych seniorów wobec nowych produktów 
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oraz sprecyzowania tematyki badawczej Habilitanta, celu i metodyki badań, które podejmuje 
także w monograńi Konsumenci seniorzy wobec innowacji produktowych. 

Za wystarczający, w kontekście starań o uzyskanie stopnia naukowego doktora 
habilitowanego, można uznać stopień zaangażowania dr Tomasza Olejniczaka w projekty 
badawcze. Kandydat był wykonawcą w projektach badawczych realizowanych w ramach 
NCN. Habilitant uczestniczył w przygotowaniu nieprzyj ętego do realizacji wniosku o 
dofinansowanie projektu NCN. Uczestniczył w wielu konferencjach naukowych w Polsce i 
zagranicą. 

Podsumowując tą część oceny, dorobek naukowy i badawczy dr Tomasza Olejniczaka 
(pomijając w tym miejscu ocenę istotnego osiągnięcia naukowego, co jest przedmiotem 
następnej części recenzji) zasługuje w moim przekonaniu na pozytywną ocenę w kontekście 
starań o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego. Dorobek ten należy uznać za 
wystarczająco upowszechniony w środowisku naukowym zajmującym się problematyką 
zachowań konsumentów, dostrzegam jednakże niski poziom osiągnięć oraz aktywności 
naukowej i badawczej Habilitanta w przestrzeni międzynarodowej. Jednocześnie widoczna 
jest koncentracja tego dorobku na kluczowych problemach konsumentów seniorów w Polsce 
(wg zakresu przestrzennego badań), a ocena tego dorobku pozwala stwierdzić, iż w okresie po 
uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych dr Tomasz Olejniczak wniósł istotny wkład 
w rozwój dyscypliny ekonomia (obecnie ekonomia i finanse). 

3.2. Ocena istotnego osiągnięcia naukowego - uznanego przez Habilitanta za istotne 
osiągnięcie naukowe, pt. Konsumenci seniorzy wobec innowacji produktowych: 

Lektura, analiza i ocena istotnego osiągnięcia naukowego, przedstawionego przez dr. 
Tomasza Olejniczaka dokumentuje oraz potwierdza logikę rozwoju zainteresowań 
badawczych Habilitanta i pozwala na całościowe przeprowadzenie recenzji Jego dorobku 
naukowego. Ocenę „istotnego osiągnięcia naukowego” wnoszącego wkład w rozwój 
dyscypliny ekonomia (obecnie ekonomia i finanse), przeprowadzę, w mojej opinii, w 
wymiarze naukowym na podstawie interesującej i wartościowej poznawczo publikacji 
wpisującej się w nurt badań nad zachowaniami konsumpcyjnymi gospodarstw domowych. W 
ten sposób pogłębia i poszerza prowadzoną dyskusję naukową. 

Podjęcie tej problematyki jest interesujące pod względem poznawczym oraz 
praktycznym, lokuje się w ramach determinant zachowań konsumentów seniorów w procesie 
zakupowym nowych produktów w branży FMCG. Przy czy zakres podmiotowy rozważań 
ogranicza do segmentu osób starszych. Co ważne, owa problematyka nie jest często 
poruszana w krajowym i zagranicznym piśmiennictwie w sposób całościowy, to 
przedstawiona do oceny publikacja wypełnia w określonym stopniu zidentyfikowaną przez 
Habilitanta lukę w wiedzy, badawcząi poznawczą. 

Monografia ta stanowi kontynuację badań Habilitanta. Zakres badań 
przeprowadzonych przez Habilitanta jest obszerny, nowatorski i ambitnie zrealizowany. 
Bazując na wtórnych i pierwotnych źródłach danych oraz informacji, odkrywa nowe 
tendencje, dotychczas nierozpoznane o zachowaniach konsumentów seniorów, osób starszych 
wobec nowych produktów. Kreuje nową wiedzę o czynnikach wpływających na ich 
skłonność do akceptacji i zakupu innowacji produktowych. 



Przeprowadzone przez Autora badania zmierzały do kompleksowego ujęcia 
zagadnienia postaw polskich konsumentów seniorów wobec nowych produktów — innowacji 
produktowych. W ich ramach zidentyfikował Habilitant postawy ludzi starszych wobec zmian 
otoczenia, wpływ zmian otoczenia na ich zachowania nabywcze, zainteresowanie nowymi 
produktami, postrzegane ryzyko zakupu nowych produktów, strategie zakupu innowacji 
produktowych realizowane przez seniorów oraz ich nastawienia wobec innowacji 
produktowych na wybranych rynkach. Powyższe kwestie stały się przedmiotem 
zainteresowania Autora oraz pozwoliły na zidentyfikowanie głównych wyzwań badawczych. 

Habilitant prawidłowo sformułował cele i hipotezy badawcze. Kluczowy problem 
naukowy sprowadzał się do zidentyfikowania skłonności akceptacji i konsumpcji nowości 
produktowych. Habilitant wskazuje we wstępie rozprawy (7 stron tekstu), że podstawowym 
celem naukowym monograńi, nieco korespondującym z tytułem jest określenie determinant 
zakupu i akceptacji przez konsumentów seniorów innowacji produktowych wybranych 
kategorii dóbr materialnych FMCG (produkty żywnościowe, produkty zdrowotne — 
parafarmaceutyki, produkty medyczne, produkty kosmetyczne, produkty chemii gospodarczej). 
Osiągnięcie tak postawionego celu naukowego w monografii wymagało od Habilitanta 
pogłębionych studiów literaturowych, oraz zrealizowania złożonych i bardzo trudnych ze 
względu na zróżnicowaną populację seniorów badań empirycznych, zaprojektowania 
metodyki pozwalającej na weryfikację hipotez oraz analizy i oceny uzyskanych wyników 
badań. W ramach badań przeprowadzonych wśród konsumentów indywidualnych na obszarze 
województwa Wielkopolskiego (zakres przestrzenny badań), Habilitant wyodrębnił 
następujące cele szczegółowe: 
. określenie zmian zachowań nabywczych seniorów oraz identyfikacja uwarunkowań tych 

zmian, . 
. identyfikacja innowacyjności w zachowaniach nabywczych ludzi starszych, 
. rozpoznanie wymiarów postrzegania innowacji produktowych przez konsumentów 

seniorów, 
. określenie postaw osób starszych wobec innowacji produktowych (w wymiarze 

poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym), 
o ustalenie poziomu konsumpcji kupowanych innowacji produktowych przez konsumentów 

seniorów. 
Sformułowany cel główny wraz z celami szczegółowymi oraz przeprowadzone analizy 
literaturowe stały się podstawą do postawienia przez Habilitanta hipotez, które zostały 
poddane weryfikacji empirycznej: 
l .  postrzeganie innowacji produktowych przez konsumentów seniorów jest silnie 

zróżnicowane i zależne od ich cech ekonomicznych, demograficznych oraz społecznych. 
2. odczuwane ryzyko zakupu innowacji produktowych przez seniorów charakteryzuje 

wymiar przede wszystkim finansowy i funkcjonalny. 
3. doświadczenie zakupowe (częstotliwość zakupu oraz wiedza o produktach danej 

kategorii produktowej) w większym stopniu przekłada się na zakupy innowacji niż na 
kształtowanie się zainteresowania nowościami. 



4. poziom dobrostanu subiektywnego seniorów (ocena stanu zdrowia, ocena dotycząca 
przyszłości w samodzielnym funkcjonowaniu, wiek subiektywnie postrzegany) istotnie 
determinuje proces zakupu i akceptacji innowacji produktowych. 

5. pozytywny stosunek do zmian otoczenia w dużym stopniu kształtuje zainteresowanie 
nowościami rynkowymi a także późniejsze dokonywanie zakupów innowacji 
produktowych. 

6. innowacyjność seniorów jest silnie zróżnicowana w zależności od kategorii produktowej. 
7. zakup innowacji produktowej przez konsumentów seniorów istotnie zależny jest: Wieku”, 

oceny sytuacji materialnej, poziomu wykształcenia oraz aktywności społecznej. 
W rozprawach naukowych kluczowe znaczenie, przy ocenie ich wartości, mają właśnie cele i 
hipotezy naukowe oraz badawcze. Powinny one być na tyle interesujące także od strony 
metodologicznej, aby ich realizacja zapewniała wniesienie nowej wiedzy teoretycznej i 
praktycznej do określonej dyscypliny naukowej. Proces badawczy Habilitant zrealizował w 
sposób prawidłowy, zastosował właściwe metody badawcze. Habilitant podejmuje i 
rozstrzyga kilka ważnych problemów, mieszczących się przede wszystkim w dyscyplinie 
ekonomia. 

We wstępie monografii Autor przedstawia obszar swoich zainteresowań i 
przekonująco uzasadnia celowość podjęcia tematu rozprawy. Formułuje założenia, cel i 
hipotezy rozprawy. 

Zakres czasowy badań — część empiryczna - obejmuje lata 2015 - 2018. Proces 
prawidłowo przeprowadzonego postępowania badawczego obejmował trzy etapy: 
a) badanie jakościowe — wywiad indywidualny pogłębiony zrealizowany w 2015 roku, 

którego celem było rozpoznanie rozumienia pojęcia innowacja oraz zdefiniowanie rodzaju 
i zakresu możliwych problemów podczas realizacji badań ilościowych (próba 30 osób) 

b) badanie ilościowe l — wywiad osobisty zrealizowany w 2016 roku, którego celem było 
określenie postaw seniorów wobec zmian otoczenia oraz innowacji (próba 700 osób) 

c) badanie ilościowe II — wywiad osobisty zrealizowany w 2018 roku, którego celem było 
określenie postrzegania innowacji produktowych przez seniorów oraz identyfikacja 
czynników warunkujących i różnicujących zakupy innowacji produktowych na rynku 
FMCG (próba 1617 osób) 

Habilitant zebrany materiał badawczy poddał analizie, właściwie zastosował 
podstawowe struktury rozkładów zmiennych, analizę korelacji współczynników Spearmana, 
test t-studenta, analizę skupień opartą o metodę grupowania elementów za pomocą k- 
średnich, eksploracyjną analizę czynnikową wraz testem sferyczności Barletta i 
współczynnikiem Kaisera-Mayera-Olkina. 

Układ i treść monografii w istocie Habilitant podporządkował sformułowanemu 
celowi głównemu i odpowiedzi na postawione pytania badawcze oraz weryfikacji 
postawionych hipotez badawczych. Monografia ma charakter teoretyczno—empiryczny. Tok 
prowadzonych rozważań jest logiczny i tworzy uporządkowany wywód, choć można mieć 
zastrzeżenia do układu rozdziałów oraz podrozdziałów pracy, a także ich tytułów/podtytułów, 
niektórych sformułowań występujących w tekście zasadniczym, tabel prezentujących 
prognozy do roku 2050 albo 2100. Monografia składa się z pięciu rozdziałów, potwierdzam, 
Że rozdziały: pierwszy i drugi to wyniki studiów teoretycznych, poświęcone zostały 
omówieniu problematyki społecznego i ekonomicznego potencjału konsumentów seniorów 
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oraz innowacji produktowej jako determinanty zachowań zakupowych — akceptacji innowacji 
produktowej przez konsumentów. Rozdziały trzeci, czwarty i piąty mają charakter 
empiryczny i dotyczą prezentacji oraz omówienia wyników badań, opisane zostały przede 
wszystkim wyniki własnych badań empirycznych Habilitanta. 

Rozdział I zawiera charakterystykę podstawowych pojęć związanych ze starzeniem się 
jednostkowym i zbiorowym, mierniki starości społeczeństwa. Na tym tle Habilitant 
prezentuje zmiany demograficzne w Polsce w latach 2010 — 2017 wraz z mocno dyskusyjną 
prognozę dotyczącą struktury wiekowej polskiego społeczeństwa do roku 2050. Istotną część 
rozdziału stanowi synteza dostrzeganych w literaturze podejść do problemu starości; 
zaprezentowano więc wymiary starzenia się: biologiczne, psychologiczne i społeczne, a także 
zróżnicowane podejście do kwalifikowania osób do grupy senioralnej. W ostatniej części 
rozdziału zaprezentowano informacje Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz innych 
jednostek badawczych i naukowych dotyczące warunków życia i struktury konsumpcji 
seniorów w Polsce. Autor przyjął w swoich rozważaniach 60 lat jako Wiek rozpoczęcia fazy 
życia senioralnego. 

W rozdziale II dokonano charakterystyki segmentu seniorów w Polsce, próbę 
spojrzenia całościowego na różne wyniki badań uzyskane przez wiodące ośrodki naukowe w 
Polsce dotyczące sfery konsumpcji ludzi starszych. Następnie wyjaśnione zostały 
podstawowe pojęcia związane z obszarem innowacyjności oraz przedstawiono różne 
klasyfikacje innowacji produktowych. Przekrojowy przegląd literatury pozwolił na 
zdefiniowanie pojęcia innowacja produktowa łączącego rózne spojrzenia, w dużym stopniu 
uwzględniające ocenę konsumentów. W dalszej kolejności scharakteryzowano istotę dyfuzji 
innowacji, jej elementy, proces przebiegu oraz proces akceptacji innowacji przez 
konsumentów. Rozdział kończy przegląd zróżnicowanego podejścia do określania 
innowacyjności konsumenckiej. Wartością tego rozdziału jest dokonanie klasyfikacji 
rodzajów innowacyjności konsumenckiej, która dotychczas nie znalazła swojego 
odzwierciedlenia w literaturze krajowej. 

Rozdział III monografii prezentuje wyniki badań własnych Habilitanta w zakresie 
postaw konsumentów seniorów wobec innowacji. Określenie uwarunkowań podejmowania 
decyzji o zakupach nowości przez ludzi starszych wymagało zastosowania merytorycznie 
uzasadnionych metod i technik zbierania informacji. W dalszej części zaprezentowano cel i 
hipotezy badawcze oraz szczegółowy schemat etapów realizacji badań. Następne dwa 
podrozdziały stanowią omówienie wyników badań dotyczących postaw seniorów wobec 
zmian otoczenia oraz zwyczajów zakupowych ludzi starszych. 

W kolejnym, rozdziale IV zaprezentowane zostały wyniki badań, które pozwoliły na 
realizację celu głównego pracy — określenie determinant akceptacji innowacji produktowych 
przez konsumentów seniorów. Pierwsze omówione wyniki badań wyznaczyły poziom 
innowacyjności konsumenckiej seniorów: określono aktywność ludzi starszych W 
wykorzystaniu nowości w życiu codziennym a przede wszystkim stopień zainteresowania 
produktami innowacyjnymi. W ostatniej części rozdziału scharakteryzowano proces zakupu 
innowacji produktowych przez seniorów i zaprezentowano model postaw ludzi starszych 
wobec wybranych kategorii nowości rynkowych. Wątpliwą wartość informacyjną ma średnia 
arytmetyczna prezentowana w tabeli 70 na stronie 162. Obliczanie średniej arytmetycznej 
jako miary położenia dla skali porządkowej jest niedopuszczalne. Czy przykładowo pomiędzy 
„ nie odczuwałem - 1 a odczuwałem — 5, odległość ta wynosi 4. Na tej skali brakuje punktu 0 
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— zerowego. Recenzent może jednak mieć wątpliwości co do zasadności założenia, że 
odległości na tej skali są jednakowe, gdyż nie bada tutaj, np. wzrostu, wagi czy wieku 
konsumentów, wysokości wydatków, czy dochodów. 

Ostatni rozdział monografii V to podsumowanie wyników badań w postaci: określenia 
kluczowych determinant zakupu innowacji produktowych na rynku FMCG, prezentacji 
modelu akceptacji nowości przez ludzi starszych oraz scharakteryzowaniem segmentacji 
konsumentów seniorów wg kryterium innowacyjności (rozumianej jako zainteresowanie oraz 
kupowanie nowych produktów). 

W zakończeniu pracy Habilitant przedstawia najważniejsze rezultaty rozprawy, na 
podstawie których sformułował wartościowe uogólnione wnioski. 

Monografia w mojej ocenie istotnie wzbogaca dyscyplinę ekonomia; nawiązuje do 
jednego z głównych nurtów dyskusji w ekonomii tj. możliwości zaspokojenia 
nieograniczonych potrzeb w warunkach ograniczonych zasobów materialnych i mentalnych 
konsumentów seniorów. Jej główną zaletą jest adaptacja wiedzy dla opisu procesów 
decyzyjnych w zaspokojeniu potrzeb ludzi starszych. 
Można przyjąć, że wkładem własnym autora w rozwój dyscypliny ekonomia jest: 

. opracowanie oryginalnej segmentacji konsumentów seniorów wg kryterium 
zdefiniowanej innowacyjności konsumenckiej; 

. przedstawienie modelu postaw seniorów wobec innowacji na rynkach FMCG z 
odniesieniem do tradycyjnego modelu Rogersa; 

. stworzenie modelu akceptacji przez konsumentów seniorów innowacji produktowych 
na rynku FMCG; 

. zidentyfikowanie typowych strategii zakupowych stosowanych przez seniorów 
podczas nabywania innowacji produktowych; 

› określenie siły wpływu determinant akceptacji nowych produktów przez 
konsumentów seniorów na rynku FMCG. 
W obszarze teoretycznym, wkład Habilitanta w rozwój dyscypliny ekonomia opiera 

się na dobrze udokumentowanych badaniach literatury obcej i krajowej oraz stworzeniu 
podstaw dla własnych badań i analiz postaw konsumentów seniorów wobec nowych 
produktów. Na poziomie praktycznym, a także metodycznym Habilitant generalnie poprawnie 
empirycznie weryfikuje przyjęte założenia badawcze, a efekty tej pracy zawarte są w 
interesuj ących wnioskach i wynikach badań. Na podstawie studiów teoretycznych i zebranych 
empirycznych informacji Habilitant przedstawia ewolucję poglądów dotyczących wiedzy 
niezbędnej do racjonalnego kształtowania procesów zakupowych innowacji produktowych 
branży FMCG, co determinuje skuteczność i efektywność funkcjonowania tego sektora 
przedsiębiorstw. 

Opracowanie przedstawione do oceny przez dr. Tomasza Olejniczaka jest moim 
zdaniem wartościowe. Autor wykazał się dociekliwością studialną oraz konsekwentną 
argumentacją skupioną wokół celu i założeń badawczych postawionych w pracy naukowej, 
zaprezentował własny warsztat badawczy. Moim zdaniem publikacja spełnia wymogi 
określone w odpowiednich ustawach, o których pisałem wcześniej. 

Zatem wyniki badań Habilitanta mają ważne znaczenie dla rozwoju dyscypliny 
ekonomia (obecnie ekonomia i finanse). Podjęta problematyka zawiera zarówno zagadnienia 

12 



poznawcze, jak i praktyczne. Należy więc uznać, że tematyka recenzowanego dzieła spełnia 
wymogi stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

4. Dorobek dydaktyczny, organizacyjny i popularyzatorski 

Dorobek w tych obszarach oceniam zdecydowanie pozytywnie. Na uczelni macierzystej oraz 
w innych szkołach wyższych Habilitant prowadzi lub prowadził różne zajęcia na I i II stopniu 
studiów oraz podyplomowych (18 przedmiotów). Prowadził seminaria magisterskie, 
inżynierskie i licencjackie (stacjonarne i zaoczne). Sprawował opiekę naukową nad 
studentami: 

W ramach pracy ze studentami prowadzi seminaria inżynierskie na I stopniu studiów 
stacjonarnych do 31 października 2019 roku na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu: pt. Zachowania konsumentów na rynku oraz Wprowadzanie 
innowacji produktowych na rynek. Wypromował łącznie 25 absolwentów na kierunku 
Towaroznawstwo oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, a obecnie na seminaria Habilitanta 
uczęszczało 10 osób. 

W latach 2004 — 2014 był opiekunem Studenckiego Koła Naukowego RYNEK oraz 
dodatkowo w latach 2016 - 2017 Studenckiego Koła Naukowego IDEA. Prowadzenie 
projektów ze studentami Koła Naukowego można uznać za formę popularyzacji nauki z 
uwagi na praktyczny ich charakter oraz wizyty ze studentami u przedsiębiorców czy 
organizację wykładów otwartych. 

W ramach osiągnięć organizacyjnych dla uczelni jako najbardziej znaczący mogę 
wskazać udział Habilitanta jako członka zespołu okresowej parametryzacji Wydziału 
Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (lata 2010 — 2016). 

Na podstawie załączonej do wniosku awansowego dokumentacji stwierdzam, że dr 
Tomasz Olejniczak posiada zdecydowanie zadowalający w kontekście starań o uzyskanie 
stopnia doktora habilitowanego dorobek dydaktyczny, organizacyjny i popularyzatorski. 

5. KONKLUZJA 

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją w postępowaniu habilitacyjnymi i 
szczegółowym dokonaniu oceny dorobku naukowego, dzialalności dydaktycznej i 
organizacyjnej oraz przebiegu pracy zawodowej i współpracy międzynarodowej, 
stwierdzam, że dr  Tomasz Olejniczak w zadowalającym stopniu spełnia wymogi 
stawiane w Ustawie z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz a stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki. Kandydat do stopnia 
doktora habilitowanego wniósł znaczący wkład w rozwój nauki aktualnie w dziedzinie 
nauki społeczne, w dyscyplinie ekonomia i finanse. Pozytywnie oceniam także pozostały 
dorobek naukowy i badawczy, działalność dydaktyczną oraz organizacyjną i inną 
Habilitanta. 
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