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Osiągnięcia naukowo—badawczego, dydaktyczno-organizacyjnego i współpracy 
międzynarodowej dr Katarzyny Lis 

Dr Katarzyna Lis ukończyła studia na kierunku fizyki w Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu w l_ 994 r. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Katedrze 
Metaloznawstwa Politechniki Poznańskiej na stanowisku asystenta. W 2001 r. .K. Lis 
rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 
Pracę doktorską pt. „Ekonominno—społeczne determinanty oceny jakości oprogramowania 
komputerowego” obroniła w 2004 r. Od 2005 r. jest. Ona zatrudniona. w Katedrze Pracy i. 
Polityki Społecznej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, początkowo na stanowisku 
adiunkta, a obecnie na stanowisku starszego wykładowcy. 

W dniu 29 kwietnia 2019 r. dr Katarzyna Lis złożyła clo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i 
Tytułu wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk 
społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Do przeprowadzenia. postępowania 
habilitacyjnego wskazany został Wydział Zarządzania w Uniwersytecie Ekonomicznym w 
Poznaniu. Jako osiągnięcie naukowe uzasadniające ubieganie sie (› stopnień doktora 
habilitowanego nauk społecznych w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, dr K. 
Lis przedstawiła cykl publikacji powiązanych tematycznie, zatytułowany: Kultura 
bezpieczeństwa pracy. 

A. Recenzja osiągnięcia naukowego 

Recenzja opracowana została na podstawie analizy tekstów publikacji stanowiących cykl oraz 

autoreferatn Kandydatki. 

Kai'idydatka uzasadnia wybór problematyki kultury bezpieczeństwa pracy, jako przedmiotu 

swoich badań naukowych, fragmentarycznością wiedzy o uwarunkowaniach kultury 

bezpieczeństwa pracy, słabym dostrzeganiem tej problematyki podczas projektowania pracy 



oraz brakiem uniwersalnego modelu poziomów kultury bezpieczeństwa pracy. Celem 
głównym opiniowanego osiągnięcia jest określenie uwarunkowań kultury bezpieczeństwa 
pracy. 

Z treści przedstawionych publikacji, a w szczególności z autoreferatu, wynika, że do  
tnyarunkowań kultury bezpieczeństwa pracy Autorka zalicza, po pierwsze — zbiór 
określonych norm prawnych, po drugie — komunikację, przez którą rozumie działalność 
szkoleniową i propagandową, oraz po trzecie ~ sposób projektowania pracy. Te trzy czynniki 
kulturotwórcze decydują o poziomie kultury bezpieczeństwa pracy, która Autorka traktuje 
jako podsystem czy element kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. 

W dwóch artykułach napisanych wspóinie z J. Kaczmarkiem, Autorka zajmuje się 
dostosowaniem prawa polskiego do dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa 
użytkowania maszyn i urządzeń. Artykuły te mają charakter informacyjny i odnoszą się tylko 
do części norm prawnych kształtujących kulture bezpieczeństwa pracy. W kolejnych dwóch 
opracowaniach Autorka zajmuje się uwarunkowaniami komunikacyjnymi. W pierwszym z 
nich, napisanym samodzielnie i opublikowanym w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu W 2010 r., przedstawiono formy komunikowania pracownikom 
zasad. bezpieczeństwa i higieny pracy. Dokonano w nim analizy porównawczej stanu bhp w 
Unii Europejskiej i w Polsce na podstawie wyników badań obcych. Autorka wyróżnia trzy 
poziomy komunikacji strategii UE dotyczącej zmniejszenia wypadkowości i chorób 
zawodowych. Jest to komunikacja miedzy Komisja Europejską a krajami członkowskimi, 
komunikacja między organami i instytucjami państwowymi a pracodawcami oraz 
komunikacja między pracodawcami a pracownikami. Poziomy te zostały w skrócie 
omówione, poza trzecim, który ma szczególne znaczenie w kształtowaniu kultury 
bezpieczeństwa pracy. W drugim opracowaniu, napisanym wjęzyku angielskim wspólnie z B. 
Wierzejską i A. Rytelewska, przedstawiono problem promocji. zdrowia w organizacji przy 
pomocy gier strategicznych. Również trzeci czynnik kulturotwórczy, czyli projektowanie 
pracy, został przedstawiony w dwóch opracowaniach, obydwa w języku angielskim. W 

pierwszym. Autorka omawia społeczne aspekty projektowania materialnego środowiska pracy. 

Wskazuje przy tym na zmiany zachodzące na rynku pracy i związane z tym potrzeby 
przyjęcia odpowiednich standardów ergonomicznych, związanych przede wszystkim z 

rosnącym odsetkiem starszych pracowników. Również w drugim opracowaniu Autorka nieco 

szerzej omawia ten sam problem. 

Ogólnie można stwierdzić, że wyróżnione trzy czynniki niewątpliwie mają wpływ na. kulturę 

bezpieczeństwa pracy; prawo w sposób pośredni, a komunikowanie wymagań i projektowanie 

pracy —— bezpośredni. Pojawia się jednak pytanie o charakter i stopień tego wpływu, a także 

możliwość oddziaływania w przeciwnym kierunku. Chodzi o to, że kultura organizacyjna 

może mieć wpływ zarówno na projektowanie pracy, jak i na potrzebę rozwoju szkoleń i 

działalności informacyjnej w dziedzinie bhp, a pośrednio także na zmiany w prawie. 

Wymienione opracowania mają charakter źi'agmentaryczny i powierzchowny. Zostały one 

napisane w oparciu. o wyniki badań obcych. 



Pozostałe piec opracowań odnosi sie już. bezpośrednio do kultury bezpieczeństwa pracy. W 
artykule zamieszczonym w materiałach konferencyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Gdańskiego z 2010 r.? Autorka przedstawia kulture bezpieczeństwa jako czynnik 
konkurencyjności przedsiebiorstwa. W artykule sformułowana jest teza, która wymagałaby 
uzasadnienia, bez którego jest ona niezrozumiała a mianowicie: „Kultura bezpieczeństwa nie 
tylko minimalizuje ryzyko zawodowe ale równiez. mobilizuje pracowników do działania w 
niestabilnej sytuacji”. O tym, że kultura bezpieczeństwa wpływa korzystnie na przewagę 
konkurencyjną firmy, Autorka informuje na podstawie wyników obcych badań: których 
szczegółów jednak nie przytacza. W rozdziale zawartym w monografii zbiorowej z 2 0 l 2  r., 
napisanym wspóinie z A. Kaźmierczak, przedstawiono wyniki badania kultury 
bezpieczeństwa W jednym z przedsiębiorstw poznańskich. W badaniach tych wykorzystano 
kwestionariusze Zohara i Studenskiego oraz dokonano analizy danych dotyczących 
wypadkowości pracowników firmy, które porównano z danymi GUS () wypadkowości W 
całym kraju. Z kolei W artykule opublikowanym W Zeszytach Naukowych Uniwersytetu 
liłlkonomicznego w Poznaniu w 2 0 l 3  r., zawarta jest analiza pojęcia kultury i klimatu 
bezpieczeństwa pracy. W opracowaniu w języku angielskim z 2014 r. Autorka przedstawia 
własną koncepcje poziomów kultury bezpieczeństwa i wyróżnionych w ich. ramach 
kluczowych obszarów działań. W ostatnim artykule, napisanym wspólnie z J. Rymaniakiem, a 
opublikowanym w Zeszytach Naukowych hfiałopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w 
"l”arnowie. przedstawione zostały wyniki badań dotyczących oceny fizycznych cech pracy 
przez pracowników i pracodawców. Badania przeprowadzono na próbie 254 osób 
zatrudnionych w różnych typach organizacji na Pomorzu W latach 2014—2015. 

Pierwsze, co rzuca się w oczy w analizie treści tych pięciu. opracowań, to niejasność 
definicyjna. Autorka przytacza wiele określeń rozmaitych autorów dotyczacych pojęcia 
kultury organizacyjnej. Nie zauważyłem jednak, aby Autorka wyraźnie określiła swój sposób 
rozumienia tego pojęcia. Wydaje się, że zgadza. się Ona z poglądami innych autorów, 
traktujących kulturę organizacyjną jako stosunek pracowników do formalnych. rozwiązań 

organizacyjnych. Podobnie jak inni autorzy? których cytuje, uważa, ze kultura organizacyjna 

kształtowana jest przez otoczenie organizacji, jej typ i cechy oraz cechy pracowników. W 

rakim razie skąd wzięło się rozróżnienie między kulturą bezpieczeństwa przedsiebiorstwa-1 a 

kuitura bezpieczeństwa jednostki? Mówiąc o kulturze, zawsze mamy na myśli że wzory 

myślenia i zachowania, które są wspólne dla danej grupy społecznej. Jeśli Autorka chce 

kulture bezpieczeństwa traktować jako podsystem kultury organizacyjnej, to powinna 

zrezygnować z postulatu heterogeniczności. Jeśli tego nie robi, to ma na myśli różne kultury 

w ramach organizacji, a nie jedną kulture organizacyjną. Po drugie, Autorka zajmuje sie w 

istocie czynnikami decydujący/ini o podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa pracy, a nie kulturą, 

bezpieczeństwa. Kultura jest pojęciem niewartos'ciującym. bo oznacza po prostu stosunek 

ludzi do określonych zjawisk, w tym wypadku bezpieczeństwa pracy Ten stosunek może 

sprzyj jać podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa. lub przeciwnie — obniżać ten poziom 

Autorka zdaje sie przyjmować potoczne znaczenie kultury zgodnie z którym im silniejsza 

kultura. rym. lepiej lxrnczasem wszystko zależy od te go jakie kry te1ium oceny kultury sie 

przyjmuje. Dlatego zupełnie nietrafne jest porównywanie poziomów kuirury organizacyjnej 

u g  E Scheina z poziomami kultury bezpieczeństwa XV tym pierwszym kry teiium stanowi 



stopień świadomości wzorów kuitnrowych przez członków grupy, a w tym drugim stopień, 
bezpieczeństwa pracy. Po trzecie wreszcie, nie jest jasne czy do kultury bezpieczeństwa 
Autorka zaiicza tylko kulturowe wartości, normy i wzory zachowań pracowników, czy 
również formalne rozwiązania i przepisy organizacyjne. Te pierwsze są wynikiem. 
interpretacji tych drugich i tylko im przyshiguje okreśienie „kultura”. Może więc być tak, że 
kultura bezpieczeństwa jest wysoka, bo pracownicy przyswoili sobie odpowiednie wzory 
myślenia i zachowania, a jednocześnie poziom bezpieczeństwa pracy może być niski„ bo 
rozwiązania techniczne i organizacyjne nie spełniają wymaganych norm. Ogólnie rzecz 
biorąc, Autorka dość lekceważąco podeszła do złożoności zjawiska kuitury organizacyjnej. 

Na podsrawie swoich rozważań Autorka zbudowała model poziomów kultury bezpieczeństwa 
pracy. W modeiu tym wyróżniono pięć poziomów. Pierwszy charakteryzuje się 
lekceważeniem stanu bhp, brakiem większego zainteresowania analizą wypadkowości oraz 
chorób zawodowych. Drugi poziom charakteryzuje się respektowaniem norm bhp, badaniami 
powypadkowymi oraz opracowywaniem pianów działania na wypadek awarii. Trzeci poziom 
poiega na zapobieganiu zagrożeniom i koncentracji na człowieku i bezpieczeństwie miejsca i 
procesów pracy. Czwarty poziom Autorka nazywa zarządzanym i polega. on na wdrożeniu i 
utrzymaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy. Wreszcie na piątym 
poziomie następuje doskonalenie procedur bhp. W charakterystyce tych poziomów widoczne 
są niekonsekwencje wynikające z błędów i słabości analizy pojęciowej. Na poziomie 
pierwszym czyli najniższym, brak wypadków przy pracy może być spowodowany, jak 
twierdzi Autorka, wysokim klimatem bezpieczeństwa pracy, a nie organizacj i. Autorka 
wprowadza więc rozróżnienie między kulturą organizacyjną pracowników, a kultura 
organizacyjną przedsiębiorstwa, przy czym 0 poziomie kultury bezpieczeństwa ma 
decydować ta druga. Galimatias pojęciowy sprawia, że o kulturze w ogóle nie ma tu mowy, & 
tylko o działaniach kierownictwa sprzyjających unikaniu zagrożeń związanych ze zdrowiem 
oraz bezpieczeństwem i higiena pracy. 

Pozytywnie naieży ocenić określenie i przyporządkowanie każdemu poziomowi kultury 

bezpieczeństwa pracy odpowiednich działań w przedsiębiorstwie i wyodrębnienie zestawu 

kiuczowych obszarów w procesie ich realizacji. Trudno to jednak uznać za. koncepcję 

pomiaru poziomu kultury bezpieczeństwa pracy”, ponieważ zabrakło wskazania sposobu ich 

operacjonaiizacji. Być może łatwo, jak twierdzi Autorka, skonstruować na tej podstawie 

indywidualne narzędzie iunoziiwiaiace łatwy i bezpośredni pomiar poziomu bezpieczeństwa. 

pracy, aire Autorka w przedstawionych opracowaniach nigdzie tego nie zrobiła. 

Przedstawione osiągnięcie naukowe nie. zawiera istotnych wartości empirycznych. Autorka 

prezentuje dwa projekty badawcze, w których brała udział. Pierwszy z nich był próbą 

zbadania poziomu kultury bezpieczeństwa pracy w jednym przedsiębiorstwie, ale na 

podstawie innej koncepcji niż prezentowana przez Autorkę w cyklu opracowań. Drugi 

projekt, to badania 0 szerszym zasiegu, aie dotyczące węższego zagadnienia, jakim jest 

stosunek pracowników i pracodawców do cech fizycznych pracy. Sformułowane w tych 

badaniach wnioski są banalne i nie odnoszą się do głównego wątku rozważań Autorki. 



Przedstawiony jako osiągnięcie naukowo—badawcze zbiór l l  opracowań wskazuje na dobrą 
orientację Autorki w zagadnieniach bezpieczeństwa pracy dotyczących systemu prawnego, 
metod upowszechniania norm bhp i zasad odnoszących się do techniki i organizacji pracy. Ze 
wzgledu jednak na fragmentaryczność i powierzchowność rozważań, informacje zawarte w 
tych opracowaniach nie służą sformułowaniu spójnej i odpowiednio pogłębionej koncepcji 
poziomów kultury bezpieczeństwa pracy. Autorka nie stworzyła jasnego systemu 
pojęciowego. Jej teza o przynależności kultury bezpieczeństwa do kultury organizacyjnej jest 
oczywista, a odwołanie się do poziomów kultury według E. Scheina — bezzasadne. 

B. Recenzja pozostałego dorobku naukowo—badawczego i współpracy 
międzynarodowej 

Działalność naukowa dr K. Lis jest dość zróżnicowana, jeśli chodzi 0 przedmiot 
zainteresowań. Zapewne ma na to wpływ zasadnicza zmiana dziedziny nauki, którymi 
zajmowała się Kandydatka - od nauk technicznych do nauk społecznych. Biorąc pod uwagę 
wyłącznie dorobek po uzyskaniu stopnia doktora, Kandydatka zajmowała się kolejno trzema 
wątkami badawczymi. Pierwszy stanowiła technologia informacyjna., będąca kontynuacją 
problematyki zawartej w pracy doktorskiej Kandydatki. Drugim wątkiem były problemy 
bezpieczeństwa i higieny pracy, które Kandydatka uczyniła treścią osiągnięcia naukowego, 
bedacego podstawą wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego. Trzecim 
obszarem badawczym są probiemy zatrudnienia i warunków pracy osób niepehiosprawnych. 
Pierwszcmu z wymienionych obszarów Kandydatka poświęciła 10 publikacji w czasopismach 
i n'ionogratiach zbiorowych. Publikacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są 
uzupełnieniem l l  opracowań cyklu, będącego recenzowanym wyżej osiągnięciem 
naukowym. Liest to zbiór 16 publikacji w postaci artykułów i rozdziałów w monografiach 
zbiorowych. Problematyce osób niepełnosprawnych Kandydatka poświęciła 10 opracowań o 
takim samym charakterze jak wyżej przedstawione. 

Pomijając pierwszy wątek badawczy, pozostałe dwa są ze sobą ściśle powiązane. Podjęcie 

zagadnień osób niepełnosprawnych jest wyborem specjalizacji w ramach ogólnych 

problemów bhp. Jest to związane z zajmowanym. przez Kandydatkę stanowiskiem 

pełnomocnika rektora do spraw osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie Ekonomicznym. w 

Poznaniu. 

W sumie, po uzyskaniu stopnia doktora Kandydatka opublikowała 35 rozdziałów w 

monografiach zbiorowych, w tym 35 we współautorstwie, 9 artykułów w czasopismach 

ogólnopolskich, w t y m  7 we wspólautorstwie, oraz 4 artykuły w zeszytach naukowycl'i, w tym 

i we wspólautorstwie. Nie jest to dorobek imponujący pod względem ilościowym, jak 

również pod względem renomy wydawnictw. Brakuje choćby jednej monografii napisanej 

samodzielnie przez Kandydatkę. 

Dr K. Lis była wykonawcą w 6 projektach badawczych. Tylko 2 spośród nich były związane 

z problematyką przedstawionego osiągnięcia naukowego, ale ich wyniki nie zostały 

wykorzystane w cyklu opracowań. Z pozostalych projektów na uwagę zasługuje udzrał 

Kandydatki w międzynarodowym projekcie, chociaż zupełnie niezwiązanymi z żadnych z 

przedmiotów Jej zainteresowań naukowych. 



Po uzyskaniu stopnia doktora Kandydatka uczestniczyła aż w 51 konferencjach i seminariach 
naukowych, na których prezentowała referaty związane z jej trzema nurtami zainteresowań 
naukowych. 15 spośród tych referatów wygłaszanych było na konferencjach 
miedzynarodowych zarówno w kraju, jak. i zagranicą. Uczestnictwo xx tych konferencj ach jest 
jedynym eiementem współpracy międzynarodowej Kandydatki. Oprócz udziale w projekcie, 
realizowanym wspoinie z Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym, nie 
uczestniczyła Ona W realizacji żadnych wspólnych projektów we współpracy z ośrodkami 
zagranicznyn'ii. Ponadto Kandydatka uczestniczyła. w organizacji 16 konferencji naukowych. 

Pozostały dorobek naukowo-badawczy Kandydatki nie jest imponujący. 37 publikacji w 
połowie napisanych we współautorstwie, brak choćby jednej monografii napisanej 
samodzielnie, duże rozproszenie tematyczne, wszystko to nie pozwala, na jednoznacznie 
pozytywną ocenę. Watto jedynie podkreślić dużą aktywność Kandydatki, jeśli chodzi o 
uczestnictwo w konferencjach naukowych Niewielka liczba realizowanych projektów 
badawczych, także tematycznie rozproszonych, również nie może być uznana za walor 
uzasadniający nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

C. Recenzja osiągnięć dydaktyczno-organizatorskich 

Dr Katarzyna, Lis prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów związanych ze swoją pracą 
badawczą. i zainteresowaniami naukowymi dla studentów róznych stopni i form kształcenia w 
Uniwersytecie Ekonomicznym W Poznaniu. Kandydatka wypromowała lOl prac 
podyplomowych, 6 magisterskich i 79 licencjackich. Na uwagę zasługuje także działalność 
popularyzująca zagadnienia bezpieczeństwa pracy we współpracy ze stowarzyszeniami i 
firmami na terenie całego kraju. 

Dr Katarzyna Lis ma szczególne osiągnięcia w pracy organizacyjnej. Poza Uczelnią była 

koordynatorem lub uczestnikiem wielu ważnych projektów realizowanych przez władze 

samorządowe i fundacje, dotyczące bezpieczeństwa pracy i osób niepełnos-prawnych. 

Kandydatka spowodowała szereg ważnych innowacji i działań na rzecz studentów z 

niepełnosprawnościami w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 

Świadectwem uznania dla działalności organizacyjnej dr K. Lis jest powierzenie .Jej wielu. 

ważnych funkcji w macierzystej Uczelni. Jest Ona przewodniczącą Komisji Rektorskiej ds. 

Ochrony Pracy, pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, przewodniczącą 

Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” koordynatorem i kierownikiem studiów 

podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy”, była także członkiem 

Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej i opiekunem koła naukowego. 

Działalnosć dydakty czna i organizacyjną Kandydatki należy ocenić bardzo wysoko. Jest Ona 

uznanym ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych. 

D. Konkiuzja 

Przedstawione osiagniecie naukowo—badawcze. jakim jest cykl 1]  opracowań. poświęconych 

zagadnieniom kultury bezpieczeństwa pracy nie zawiera elementów będących istotnym 
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wkładem do nauki o zarządzaniu i jakości. Wątpliwości budzą niejasne ustalenia 
terminologiczne, a przyjęty modek poziomów kultury bezpieczeństwa pracy oparty jest na 
przesłankach banalnych i słabo uzasadnionych. Cykl pozbawiony jest również walorów 
metodycznych i empirycznych. 

Pozostały dorobek naukowo-badawczy także niejest czynnikiem wspomagającym wniosek 
Kandydatki. 

Na wysoką ocenę zasługuje jedynie działalność dydaktyczna i organizacyjna Kandydatki. 

Biorąc pod uwagę ocenę osiągnięcia naukowo—badawczego, pozostałego dorobku naukowego 
i współpracy międzynarodowej oraz działalności dydaktyczno-organizacyjnej, wnioskuje () 
odmowę przyznania dr Katarzynie Lis stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk. 
społecznych w dyscyplinie nauki i zarządzaniu ijakości. 

Łódź, 9 grudnia 2019 r. 


