
 
 

str. 1 

 

Białystok, 27  grudnia 2019 rok 

dr hab. Joanna Ejdys, prof. PB 

Politechnika Białostocka 

Wydział Inżynierii Zarządzania  

 

Recenzja   
na temat całokształtu dorobku dr Katarzyny Lis na potrzeby postępowania 

habilitacyjnego w dziedzinie nauk ekonomicznych (społecznych) w dyscyplinie nauki 

o zarządzaniu (aktualnie nauki o zarządzaniu i jakości) 

1. Podstawa opracowania recenzji 

Recenzja została opracowana na potrzeby przeprowadzenia postępowania 
habilitacyjnego dr Katarzyny Lis przez Radę Awansów Naukowych Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu. Podstawę sporządzenia recenzji stanowią:  

− pismo Rektora  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Macieja 
Żukowskiego (Nr BRAN/47/2019 z dnia 23 października 2019 roku), 

− pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i tytułów z dnia 10 września 2019 roku 
powołujące komisję habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania 
habilitacyjnego dr Katarzyny Lis w dziedzinie nauk ekonomicznych (społecznych), 
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (aktualnie nauki o zarządzaniu i jakości); 

− dokumentacja wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Lis 
obejmująca w szczególności: 

• autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięcia Kandydatki 

• wykaz dorobku habilitacyjnego Kandydatki; 

• oświadczenia współautorów; 

• kopie publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego, stanowiącego 
podstawę wniosku habilitacyjnego. 

Przedłożona dokumentacja zawiera materiały umożliwiające przygotowanie recenzji 
na temat całokształtu dorobku dr Katarzyny Lis na potrzeby postępowania 
habilitacyjnego w dziedzinie nauk ekonomicznych (społecznych) w dyscyplinie nauki 
o  zarządzaniu (nauki o zarządzaniu i jakości) zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 
14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i  tytule naukowym oraz o stopniach i  tytule 
w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 
Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny 
osiągnięć osoby ubiegającej się o  nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. nr 
196, poz. 1165). 
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2. Podstawowe informacje o przebiegu pracy zawodowej Habilitantki 

Habilitantka tytuł zawodowy magistra fizyki uzyskała w  1994 roku na Wydziale Fizyki 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Pani dr Katarzyna Lis uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w  dyscyplinie 
ekonomia w 2004 roku Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 
(obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Tytuł rozprawy doktorskiej brzmiał: 
Ekonomiczno-społeczne determinanty jakości oprogramowania komputerowego.  

Od momentu uzyskania tytułu zawodowego magistra zawodowo Pani dr  Katarzyna 
Lis związana była z następującymi uczelniami: Politechnika Poznańska (1994-2001), 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu (2008-2014), Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu (2005-2018). 

W roku akademickim 2012/2013 dr Katarzyna Lis ukończyła studia podyplomowe 
Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

3. Ocena osiągnięcia naukowego 

W autoreferacie Pani dr Katarzyna Lis osiągnięcie naukowe wynikające 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 sztyki (Dz. U. 2003 nr 65, poz. 595 z późn. zm.) 
zatytułowała: Kultura bezpieczeństwa pracy. W celu udokumentowania osiągnięcia 
Kandydatka zgłosiła cykl jedenastu niżej wymienionych publikacji swego autorstwa 
bądź współautorstwa: 

1. Lis K., Kaczmarek J., Bezpieczeństwo użytkowania maszyn i urządzeń, „Zastosowania 
Ergonomii” 2006, Nr 1-3, s. 75-83. 

2. Lis K., Kaczmarek J., Zmiany wymagań zasadniczych w zakresie ochrony zdrowia 
i  bezpieczeństwa, w: J. Charytonowicz, W. Pilecki (red.) Wybrane kierunki badań 
ergonomicznych w 2008 roku, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Wrocław 2008, s. 69-
75. 

3. Lis K., Komunikowanie w zakresie zmian wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, „Studia Oeconomica Posnaniensia” (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego (AE) w Poznaniu), 2010, Nr 146, s. 83-97. 

4. Lis K., The social role of ergonomics and material environment design, w: P. Vink, 
J.  Kantola (red.), Advances in Occupational, Social and Organizational Ergonomics, CRC 
Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York, 2010, s. 786-791. 

5. Lis K., Kultura bezpieczeństwa czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw, w: 
A.  Antonowicz (red.), Niematerialne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju 
przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju 
Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010, s. 209-217. 

6. Lis K., The Labour Market and Material Environment Design, w: P. Vink, (red.), Advances 
in Social and Organizational Factors, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, 
2012, s. 603-612. 
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7. Lis K., Kaźmierczak A., Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, w: J. Charytonowicz, 
(red.) Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2012 roku, Polskie Towarzystwo 
Ergonomiczne, Wrocław 2012, s. 19-29. 

8. Lis K., Kultura i klimat bezpieczeństwa pracy, Studia Oeconomica Posnaniensia” (Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu), 2013, Nr 256, s. 7-16. 

9. Lis K., The Level of Safety Culture, w: P. Arezes, P. Varvalho (red.), Advances in Safety 
Management and Human Factors, Copyright Clearance Center, Inc. (CCC), 2014, s. 193-
201. 

10. Lis K., Rytelewska A., Wierzejska E., Health Promoting Games as Part of the Strategy 
of  the Organization, w: P. Arezes (red.), Advances if Safety Management and Human 
Factors, Springer International Publishing, 2016, s. 541-554. 

11. Lis K., Rymaniak J., Fizyczne cechy pracy w perspektywie pracowników i pracodawców, 
„Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, 2016, Nr 
3(31), s. 117-129. 

Wskazany cykl publikacji stanowi: 6 rozdziałów w monografiach i 5 artykułów 
naukowych.  

Dokonują w autoreferacie prezentacji głównego osiągnięcia naukowego Pani 
Katarzyna Lis wskazała, że podstawowym problemem badawczym jest kultura 
bezpieczeństwa pracy (s. 10, autoreferatu). Trudno zgodzić się z poprawnością 
metodologiczną tak sformułowanego problemu naukowego, sugerującego, że sama 
kultura bezpieczeństwa jest problemem naukowym.  

Luki uzasadniające podjęcie przez Habilitantkę badań naukowych wskazane na 
stronie 13 autoreferatu zostały poprawnie sformułowane  i rzeczywiście odnoszą się 
do luk w wiedzy. Uzasadniając podjęcie tematyki badawczej Pani dr Katarzyna Lis, 
odwołując się zaledwie do 5 publikacji, wskazuje w autoreferacie na: 

• fragmentaryczność wiedzy o uwarunkowaniach kultury bezpieczeństwa; 

• niepełne zrozumienie konieczności zwiększania kultury bezpieczeństwa pracy na 
etapie projektowania pracy; 

• brak uniwersalnego modelu poziomów kultury bezpieczeństwa   
(s. 14 autoreferatu). 

Habilitanta za cel  osiągnięcia naukowego przyjęła określenie uwarunkowań 
kultury bezpieczeństwa pracy (s. 14 autoreferatu). W odniesieniu do tak dość 
ogólnie sformułowanego celu Habilitantka określiła cztery pytania badawcze: 

1. Czy zmiany prawa dotyczące minimalizacji ryzyka bezpieczeństwa pracy 
wystarczają, by osiągnąć wysoki poziom kultury bezpieczeństwa pracy? 

2. Czy komunikacja w zakresie poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w pracy 
przyczynia się do zwiększania kultury bezpieczeństwa pracy? 

3. Czy współczesne modele projektowania pracy uwzględniają potrzeby zwiększania 
kultury bezpieczeństwa pracy? 

4. Czy poziomy kultury bezpieczeństwa pracy odzwierciedlają poziomy kultury 
organizacyjnej? 
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Szkoda, że Habilitantka nie wypracowała celów szczegółowych co umożliwiłoby Jej 
przyjęcie za jeden z takich celów opracowanie, często przywoływanego, modelu 
poziomów kultury bezpieczeństwa pracy.  

Przyjęta przez Habilitantkę struktura logiczna, w której to wskazany cel ogólny 
osiągnięcia przekłada się na ogólne i szczegółowe pytania badawcze wydaje się być 
odwrócony. Z reguły to w pierwszej kolejności formułowane są pytania badawcze 
(problemy naukowe), a cele naukowe i ich realizacja mają zapewnić uzyskanie 
odpowiedzi na postawione pytania badawcze (a nie na odwrót).  

Dokonując oceny osiągnięcia naukowego Pani dr Katarzyny Lis zastosowano 
podejście, w  którym w obrębie wyszczególnionych w autoreferacie czterech pytań 
badawczych szczegółowej ocenie, pod względem naukowym, poddano poszczególne 
publikacje, udokumentowane jako cykl publikacji. 

Pytanie 1. Czy zmiany prawa dotyczące minimalizacji ryzyka bezpieczeństwa 
pracy wystarczają, by osiągnąć wysoki poziom kultury 
bezpieczeństwa pracy? 

Dokonując w autoreferacie charakterystyki wyników badań zawartych w dwóch 
publikacjach, pozwalających uzyskać odpowiedź na postawione powyżej pytanie 
badawcze,  Habilitantka nadużyła dość mocno sformułowania „staranny przegląd 
literatury”.  Łącznie w wykazie literatury w dwóch przywoływanych artykułach znajduje 
się 10 pozycji z czego 8 stanowią aktyw prawne i odwołania do dyrektyw.    

Lis K., Kaczmarek J., Bezpieczeństwo użytkowania maszyn i urządzeń, 
„Zastosowania Ergonomii” 2006, Nr 1-3, s. 75-83. 

W artykule Autorka nie sformułowana jednoznacznie celu naukowego a jedynie 
wskazała, że „w artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa 
użytkowania maszyn i urządzeń”. Artykuł składający się z dwóch zasadniczych części 
poprzedzonych wprowadzeniem i zakończonych  podsumowanie w mojej ocenie nie 
stanowi opracowania o charakterze naukowym i nie jest źródłem nowej wiedzy. Słabe 
strony podejścia naukowego, znajdującego odzwierciedlenie w artykule, obejmują: 

− brak wskazanej luki badawczej, jako wynik przeglądu literatury (literatura liczy 
5  pozycji); 

− brak odniesienia podjętej tematyki do teorii nauk o zarządzaniu i jakości; 

− brak przyczynowo-skutkowego (wynikowego) powiązania ze sobą 
poszczególnych części artykułu;  

− odtwórczy charakter artykułu w części  opisującej proces harmonizacji prawa 
polskiego do wymogów Dyrektyw UE; 

− artykuł prezentuje przykład dostosowania maszyny „PETERS” do minimalnych 
wymagań prawnych UE. 

Uwzględniając fakt, że o naukowym charakterze każdego opracowania decydują takie 
elementy jak: rzetelny przegląd literatury stanowiący podstawę do sformułowania 
problemu naukowego, jednoznacznie określony cel naukowy, odpowiedni dobór metod 
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badawczych   i analizy zgromadzonego materiału, należy stwierdzić, że omawiana 
publikacja nie ma charakteru naukowego ponieważ nie zawiera wskazanych 
elementów. Jest to swego rodzaju studium przypadku dostosowania jednej maszyny 
do minimalnych wymagań bhp.  Artykuł nie wnosi żadnej naukowej wartości dodanej 
do istniejącego stanu wiedzy w dyscyplinie naukowej nauki o zarządzaniu i jakości. 

Lis K., Kaczmarek J., Zmiany wymagań zasadniczych w zakresie ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa, w: J. Charytonowicz, W. Pilecki (red.) Wybrane 
kierunki badań ergonomicznych w 2008 roku, Polskie Towarzystwo 
Ergonomiczne, Wrocław 2008, s. 69-75. 

W artykule Autorzy nie sformułowali jednoznacznie celu naukowego. Artykuł 
prezentuje zmiany wymagań zasadniczych dla maszyn oraz konsekwencje dla 
użytkowników w zakresie zmiany dyrektywy maszynowej. Słabe strony podejścia 
naukowego, znajdującego odzwierciedlenie w artykule, obejmują: 

− brak wskazanej luki badawczej, jako wynik przeglądu literatury (literatura liczy 
5  pozycji); 

− brak odniesienia podjętej tematyki do teorii nauk o zarządzaniu i jakości; 

− odtwórczy charakter artykułu w części  opisującej zmianę wymagań zasadniczych 
dla maszyn; 

− artykuł prezentuje konsekwencje zmiany dyrektywy maszynowej. 

Artykuł stanowi przykład odtwórczego przeanalizowania zmiany w aktach prawnych 
i  bardzo ogólnej (pół strony) analizy konsekwencji wprowadzanych 
zmian  w  przepisach prawnych. Autorka nie sformułowała wniosków mających 
charakter ogólny, pozwalających na wygenerowanie nowej wiedzy (naukowej) 
w  dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Wnioski mają charakter praktyczny, pozwalający 
użytkownikom maszyn i urządzeń zrozumieć zakres wprowadzanych zmian 
w  przepisach prawnych związanych z dyrektywą maszynową.   Artykuł nie wnosi 
żadnej naukowej wartości dodanej do istniejącego stanu wiedzy w dyscyplinie nauki 
o  zarządzaniu i jakości. 

Analiza dwóch wskazanych przez Habilitantkę artykułów pozwala stwierdzić, że zakres 
prezentowanych treści nie uprawomocnia do  odpowiedzi na postawione pytanie 
badawcze Pytanie 1. Czy zmiany prawa dotyczące minimalizacji ryzyka 
bezpieczeństwa pracy wystarczają, by osiągnąć wysoki poziom kultury 
bezpieczeństwa pracy? W artykułach brak jest odniesienia do kategorii kultury 
bezpieczeństwa pracy. Powiązanie aspektów prawnych i kultury bezpieczeństwa 
pracy był celowym zabiegiem Habilitantki ale w mojej ocenie nieskutecznym poprzez 
przywoływanie dwóch wyżej omówionych publikacji. Analiza treści artykułów nie 
pozwoliła  na uzyskanie odpowiedzi na postawione pytanie badawcze nr 1.  
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Pytanie 2: Czy komunikacja w zakresie poprawy bezpieczeństwa i zdrowia 
w  pracy przyczynia się do zwiększania kultury bezpieczeństwa 
pracy? 

Lis K., Komunikowanie w zakresie zmian wymagań dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy, „Studia Oeconomica Posnaniensia” (Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu), 2010, Nr 146, s. 83-97. 

W artykule podobnie jak w poprzednich dwóch, nie został sformułowany jednoznaczny 
cel naukowy opracowania co powoduje, że czytelnik zapoznaje się z poszczególnymi 
częściami pracy nie znając początkowych zamierzeń Autorki. We wprowadzeniu,  
Autorka dokonała ogólnego przeglądu przyczyn niezadawalającego stanu bhp 
w  Polsce, oraz wskazała na ogólne możliwe formy oddziaływania państwa w kierunku 
poprawy sytuacji. W drugiej części opracowania pojawia się wątek komunikowania 
jako formy poprawy warunków bhp, podczas gdy w kolejnej części ponownie Autorka 
powraca do bardziej szczegółowego opisu stanu bhp w Polsce na tle UE. W ostatniej 
części Autorka zaprezentowała różne formy i narzędzia komunikacji strategii UE na 
rzecz zmniejszania wypadkowości i chorób zawodowych. Ocena artykułu jako 
opracowania o charakterze naukowym pozwolił na sformułowanie niżej wymienionych 
słabych stron podejścia naukowego: 

− brak wskazanej luki badawczej, jako wynik przeglądu literatury; 

− brak odniesienia podjętej tematyki do teorii nauk o zarządzaniu i jakości; 

− odtwórczy charakter artykułu przejawiający się w opisie wyników badań innych 
autorów w kontekście trzech możliwych poziomów komunikacji; 

− braku własnych badań odnoszących się do prezentowanej problematyki 
i  wykazania warsztatu badacza. 

Lis K., Rytelewska A., Wierzejska E., Health Promoting Games as Part of the 
Strategy of the Organization, w: P. Arezes (red.), Advances if Safety Management 
and Human Factors, Springer International Publishing, 2016, s. 541-554. 

Cel artykułu określony  we wprowadzeniu do artykułu obejmuje trzy składowe: (i) 
wskazanie możliwości zastosowania narzędzia jakim są gry na potrzeby budowy 
strategii organizacji, (ii) dyskusja modelu poziomów kultury bezpieczeństwa oraz (iii)  
propozycji nowego podejścia ukierunkowanego na poprawę warunków pracy. Tak 
obszernie sformułowany cel opracowania zostaje osiągnięty na bardzo ogólnym 
poziomie teoretycznych rozważań. W pierwszej części artykułu Autorka w sposób 
bardzo obszerny omawia zmianę podejścia w zarządzaniu strategicznym przywołując 
planistyczny model strategii, a kończąc na podejściu zasobowym i opartym na 
systemie wartości.  Kończąc rozważania teoretyczne, Autorka wskazując na 
różnorodność narzędzi umożliwiających rozwój organizacji wskazuje jedno z nich – gry 
jako narzędzie wykorzystywane na potrzeby wewnątrzorganizacyjnego rozwoju 
zasobów ludzkich. Kolejne części artykułu dość luźno powiązane ze sobą dotyczą 
kwestii: zdrowia jako inwestycji, systemowego podejścia do zarządzania 
bezpieczeństwem w środowisku pracy i promocji bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy. Ostatnia część pracy – zasadnicza z punktu widzenia tytułu 
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opracowania i jednego z celów – zostaje oprócz zdawkowego opisu narzędzia jakim 
są gry - rozbudowana (bez wcześniejszego odniesienia) o element e-learningu 
i  wykorzystania zasobów internetowych na potrzeby szkoleń. Gry jako  narzędzia 
rozwoju organizacji są omówione zaledwie w trzech akapitach. Autorka dokonuje 
porównania gier z e-learningiem na korzyść tych pierwszych. W treści zawarty został 
jeden przykład gier ukierunkowanych na problematykę bezpieczeństwa pracy. Ocena 
artykułu jako opracowania o charakterze naukowym pozwolił na sformułowanie niżej 
wymienionych słabych stron podejścia naukowego: 

− obszerny zakres celu opracowania spowodował, że jego realizacja odbywał się na 
bardzo ogólnym poziomie,  co uniemożliwiło osiągnięcia założonych celów 
naukowych; 

− brak logicznego powiązania poszczególnych elementów artykułu ze sobą;  

− odtwórczy charakter artykułu; 

− braku własnych badań odnoszących się do prezentowanej problematyki 
i  wykazania warsztatu badacza; 

Analiza dwóch wskazanych przez Habilitantkę artykułów pozwala stwierdzić, że zakres 
prezentowanych treści nie uprawomocnia do  odpowiedzi na postawione pytanie 
badawcze Pytanie 2. Czy komunikacja w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
i  zdrowia w  pracy przyczynia się do zwiększania kultury bezpieczeństwa pracy?  

Przy tak sformułowanym pytaniu należałoby oczekiwać wykazywania przez Autorkę 
zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy komunikacją w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa i zdrowia w pracy a poziomem kultury bezpieczeństwa. Autorka 
ograniczyła się jednak do zaprezentowania różnych form i narzędzi komunikacji 
strategii UE na rzecz zmniejszania wypadkowości i chorób zawodowych (artykuł 1) 
oraz przykładu gry w obszarze bhp (artykuł 2) w domyśle dając do zrozumienia, że ich 
zastosowanie wpłynie na zwiększenie kultury bezpieczeństwa pracy.  Znamienną 
cechą i logika przyjęta przez Autorkę we wszystkich dotychczas ocenionych artykułach 
jest fakt, że w poszczególnych częściach artykułów omawia ona wybrane konstrukty 
(narzędzia komunikacji, kulturę, gry) i na tej podstawie wciąga wnioski o relacjach 
występujących między nimi, co jest błędnym podejściem.  W mojej ocenie analiza 
treści omawianych artykułów nie pozwala na uzyskanie odpowiedzi na postawione 
pytanie badawcze.  

Pytanie 3: Czy współczesne modele projektowania pracy uwzględniają potrzeby 
zwiększenia kultury bezpieczeństwa 

Lis K., The social role of ergonomics and material environment design, w: 
P.  Vink, J. Kantola (red.), Advances in Occupational, Social and Organizational 
Ergonomics, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New 
York, 2010, s. 786-791. 
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Celem opracowania określonym w abstrakcie artykułu była analiza zmian 
determinujących charakter pracy i wskazanie ważności ergonomii. Poprzez analizę 
zmian, Autorka jak wynika z części wprowadzającej rozumie głównie analizę zmian 
demograficznych związanych z problemami starzejącego się społeczeństwa. Zupełnie 
niezrozumiałe są treści zawarte w drugiej części artykułu, w której Habilitantka po 
zaprezentowaniu definicji rynku pracy, przedstawia  tradycyjne kryteria klasyfikujące 
rynek pracy. Zdaniem Autorki, i to słusznie, zmiany na rynku pracy związane ze 
starzejącym się społeczeństwem  stanowią podstawę do zmiany trendów 
w  projektowaniu środowiska pracy.   Kolejna część pracy zatytułowana: The need for 
developing od ergonomics standards – zawiera zestawienie narażenia różnych grup 
pracowniczych (według rodzajów działalności gospodarczej) na czynniki ryzyka  
w  środowisku pracy.  

Ocena artykułu jako opracowania o charakterze naukowym pozwolił na sformułowanie 
niżej wymienionych słabych stron podejścia naukowego: 

− brak wskazanej luki badawczej wynikającej z przeglądu literatury; zakres literatury 
do które autorka dokonuje odwołania jest zdominowany przez pozycje polskich 
autorów;  

− bardzo ogólny cel opracowania nie mający charakteru naukowego; 

− brak logicznego powiązania poszczególnych elementów artykułu ze sobą; artykuł 
jest chaotyczny; 

− artykułu ma charakter odtwórczy; 

− braku własnych badań odnoszących się do prezentowanej problematyki 
i  wykazania warsztatu badacza; 

− w artykule brak jest odniesienia do tytułu artykułu a w szczególności projektowania 
fizycznego (materialnego) środowiska pracy. 

Lis K., The Labour Market and Material Environment Design, w: P. Vink, (red.), 
Advances in Social and Organizational Factors, CRC Press Taylor & Francis 
Group, Boca Raton, 2012, s. 603-612. 

Celem kolejnego opracowania Habilitantki była analiza zmian na rynku pracy 
i  ukazanie roli i znaczenia materialnego (fizycznego) środowiska pracy. We 
wprowadzeniu Autorka dokonała charakterystyki  rynku pracy i jego podziału na sektor: 
rolnictwa, przemysłu i usług oraz wskazała na globalne czynniki determinujące zmiany 
na rynku pracy, takie jak: starzenie się społeczeństwa, współczesne 
niepełnosprawności, wzrost udziału kobiet na rynku pracy.  W kolejnej części 
zdecydowanie więcej miejsca Habilitantka poświęciła omówieniu struktury 
zatrudnienia w trzech dominujących sektorach co pozwoliło Jej na wskazanie rosnącej 
roli sektora usług. Dostrzegając zmiany na rynku pracy Autorka wskazała na potrzebę 
zmian polityk w tym zakresie. Omówione w dalszej kolejności założenia polityki 
zatrudnienia UE w dalszej kolejności są tylko w niewielkim zakresie związane 
z  tematyką artykułu i dotyczą ogólnego problemu społecznego – zatrudnienia. 
Uzasadniając potrzebę zmian do podejścia projektowania fizycznego (materialnego) 
środowiska pracy Autorka ponownie odwołuje się do problematyki starzejącego się 
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społeczeństwa dokonując charakterystyki zmian fizjologicznych i funkcjonalnych 
związanych ze starzeniem się człowieka. Ostatnia część artykułu to odwołanie się do 
badań  Fińskiego Instytutu Ochrony Pracy w zakresie wypracowanego  indeksu  
zdolności do pracy (Work Ability Index).  Ostatecznie, Autorka prezentuje zestaw 
zasad niezbędnych do uwzględnienia przy projektowaniu środowiska pracy.  

Ocena artykułu jako opracowania o charakterze naukowym pozwolił na sformułowanie 
niżej wymienionych słabych stron podejścia naukowego: 

− brak wskazanej luki badawczej wynikającej z przeglądu literatury; zakres literatury 
do które autorka dokonuje odwołania jest zdominowany przez pozycje polskich 
autorów; na 18 pozycji 3 są zaczerpnięte w literatury zagranicznej; 

− bardzo ogólny cel opracowania nie mający charakteru naukowego; 

− brak logicznego powiązania poszczególnych elementów artykułu ze sobą;  

− artykułu ma charakter odtwórczy; 

− braku własnych badań odnoszących się do prezentowanej problematyki 
i  wykazania warsztatu badacza; 

Lis K., Rymaniak J., Fizyczne cechy pracy w perspektywie pracowników 
i  pracodawców, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
w Tarnowie”, 2016, Nr 3(31), s. 117-129. 

Powyższy artykuł budzi wątpliwości pod kątem udziału Habilitantki w prezentowanych 
badaniach. Zgodnie z oświadczeniem Habilitantki  zawartym w dokumentacji, Jej 
udział w przygotowanie tego artykułu polegał na opracowaniu części 1.1 i 2.1 O ile do 
autorstwa części 1.1 nie można mieć zastrzeżeń bo ma ona charakter czysto 
przeglądowy i teoretyczny o tyle do autorstwa części 2.1  można mieć wątpliwości. 
Znajdujące się pod rysunkami źródła pochodzenia danych to odwołania do dwóch 
publikacji Pana Janusza Rymaniaka – jednej z 2015 roku (dostępnej w Internecie 
http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM1.pdf) drugiej z 2016 roku (dostępnej w Internecie  
file:///C:/Users/Joanna/Downloads/Rymaniak2017_Contemporary_Labour_Springer.p
df). W obu publikacjach Autor Janusz Rymaniak omawia własne autorskie badania 
ankietowe przeprowadzone na próbie 280 respondentów. Trudno jest zrozumieć 
zatem charakter autorstwa wskazany w oświadczeniu przez Panią Katarzynę Lis. 
Jestem w stanie zrozumieć, że jeden autor opisuje wyniki innego autora ale to chyba 
nie o takie autorstwo chodzi w dokumentacji osiągnięcia naukowego Habilitantki.  Bo 
w dalszym ciągu autorem zamierzenia i planu badawczego, narzędzia badawczego, 
procesu gromadzenia danych był Pan Janusz Rymaniak. Uwzględniając, w mojej 
ocenie nierzetelność dokumentowania dorobku, w kontekście tego artykułu trudno jest 
merytorycznie oceni jaki był wkład Habilitantki w powstanie tej publikacji. 

Wracając do pytania badawczego 3: Czy współczesne modele projektowania pracy 
uwzględniają potrzeby zwiększenia kultury bezpieczeństwa, stwierdzam, że 
Autorka nie wykazała w sposób naukowy, związków pomiędzy modelami 
projektowania pracy a potrzebą zwiększenia kultury bezpieczeństwa. Oczywiście ta 
zależność jest oczywista nie niekwestionowana ale należałoby to udowodnić albo 
własnymi badaniami albo powołując się na badania innych autorów.  
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Pytanie 4: Czy poziomy kultury bezpieczeństwa pracy odzwierciedlają poziomy 
kultury organizacyjnej? 

Lis K., Kultura bezpieczeństwa czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw, 
w: A. Antonowicz (red.), Niematerialne i społeczne uwarunkowania 
funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania Uniwersytetu 
Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010, s. 209-
217. 

Celem artykułu było zaakcentowanie istoty kultury bezpieczeństwa pracy jako jednego 
z czynników wpływających na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. W artykule 
Autorka kolejno: dokonała przeglądu definicji kultury organizacyjnej i jej poziomów, 
ukazała kulturę bezpieczeństwa jako element kultury organizacyjnej  oraz  omówiła 
trzy warunku kultury bezpieczeństwa jako zasobu strategicznego organizacji 
determinującego jej konkurencyjność. 

O ile sama logika i struktura artykułu nie budzie zastrzeżeń, jednak treści 
poszczególnych części charakteryzują się: wysokim poziomem ogólności oraz 
odtwórczym charakterem. W zdecydowanej większości treści zawarte w artykule 
pochodzą z udokumentowanych źródeł zewnętrznych, z niewielkim udziałem własnych 
autorskich rozważań, prób klasyfikacji, prób uogólnień czy autorskich definicji. 
W  szczególności zaskakująca jest ostatnia część pracy zatytułowana 
Konkurencyjność kultury bezpieczeństwa sugerująca, że kultura bezpieczeństwa 
może konkurować z  innymi typami kultu organizacyjnych albo innymi konstruktami. 
Z  treści części wynika jednak jednoznacznie, że Autorce chodzi o wpływ kultury 
bezpieczeństwa na konkurencyjność przedsiębiorstw.  Ponadto przywoływana 
ostatnia część pracy stanowi praktycznie w 100% odniesienie do innych autorów 
(każdy akapit jest udokumentowanych odniesieniem do innego autora), tym samym 
upoważaniający do nurtującego czytelnika pytania: jaki jest wkład Autorki w rozwój 
nowej wiedzy na podejmowany temat?  W mojej ocenie artykuł nie wnosi nowej wiedzy 
w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.  

Lis K., Kaźmierczak A., Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, w: 
J.  Charytonowicz, (red.) Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2012 roku, 
Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Wrocław 2012, s. 19-29. 

Z treści artykułu, chociaż nie zostało to jednoznacznie określone, wynika, że celem 
opracowania była  analiza kultury bezpieczeństwa na przykładzie przedsiębiorstwa 
Produkcyjno-Usługowego EKO-ZEC S.A. Po wstępie, w którym Autorki dokonały 
przeglądu definicji kultury organizacyjnej, omówione zostały wyniki badań dotyczące 
kultury bezpieczeństwa w analizowanym przedsiębiorstwie. Uwzględniając fakt, że 
badania zostały przeprowadzone jako studium przypadku należałoby oczekiwać 
w  kontekście procesu badawczego, wskazania jaka nową wiedzę w zakresie 
dyscypliny nauki i  zarządzaniu i jakości wygenerują zaprojektowane badania. Studia 
przypadków, jako narzędzie stosowane w ramach metodologii teorii badań 
ugruntowanych, powinny wskazywać źródłem jakiej nowej wiedzy będzie studium 
przypadku w stosunku do innych badań o charakterze na przykład ilościowym.  Udział 
Habilitantki w powstanie artykułu określony w oświadczeniu na poziomie 20% 
sprowadził się de facto do przeprowadzenia badań ankietowych i analizy wyników. 
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Dokładna literatura tekstu pozwala stwierdzić, że artykuł prezentuje poziom pracy 
magisterskiej,  którego celem było ocena przez pracowników badanego 
przedsiębiorstwa poszczególnych elementów składowych kultury bezpieczeństwa. 
Artykuł nie wnosi żadnej naukowej wartości dodanej do istniejącego stanu wiedzy 
w  dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. 

Lis K., Kultura i klimat bezpieczeństwa pracy, Studia Oeconomica Posnaniensia” 
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu), 2013, Nr 256, 
s. 7-16. 

Celem kolejnego artykułu stanowiącego cykl dokumentujący osiągnięcie naukowe było 
przedstawienie istoty kultury bezpieczeństwa pracy i klimatu bezpieczeństwa. 
Adekwatnie do tytułu opracowania Autorka w kolejnych częściach pracy 
zaprezentowała: definicje i elementy kultury bezpieczeństwa, definicje i typy klimatu 
bezpieczeństwa oraz wskazała odwołując się do publikacji Coopera (2000) różnice 
pomiędzy kulturą a klimatem bezpieczeństwa pracy.  

Ocena artykułu jako opracowania o charakterze naukowym pozwolił na sformułowanie 
niżej wymienionych słabych stron podejścia naukowego: 

− brak wskazanej luki badawczej wynikającej z przeglądu literatury; autorka nie 
podjęła wysiłku odpowiedzi na pytanie: dlaczego badanie relacji pomiędzy kulturą 
i klimatem bezpieczeństwa jest ważne i dlaczego stanowi to lukę badawczą? 

− bardzo ogólny cel opracowania mający charakter odtwórczy; 

− braku własnych badań odnoszących się do prezentowanej problematyki 
i  wykazania warsztatu badacza; 

− artykuł jest kolejnym przykładem powierzchownego analizowania wybranych 
elementów odnoszących się do problematyki bezpieczeństwa pracy bez 
pogłębionej refleksji nad przyczynami badanych zjawisk czy związków 
przyczynowo-skutkowych relacji między nimi.  

Artykuł nie wnosi żadnej naukowej wartości dodanej do istniejącego stanu wiedzy 
w  dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. 

Lis K., The Level of Safety Culture, w: P. Arezes, P. Varvalho (red.), Advances in 
Safety Management and Human Factors, Copyright Clearance Center, Inc. 
(CCC), 2014, s. 193-201. 

Celem artykułu była analiza teoretycznych modeli poziomów kultury bezpieczeństwa 
oraz zaproponowanie nowego modelu. Artykuł, jako jeden z cyklu 11 publikacji 
dokumentujących osiągnięcia naukowe, jest próbą autorskiego opracowania nowego 
modelu poziomów kultury bezpieczeństwa – stanowiącego potencjalnie wkład 
w  rozwój dyscypliny naukowej: nauki o zarządzaniu i jakości. Podstawą do 
zaproponowania własnego modelu poziomów kultury bezpieczeństwa był 
przeprowadzony przez autorkę bardzo pobieżny przegląd istniejących modeli. 
W  części drugiej opracowania Habilitantka, dosłownie zasygnalizowała istnienie 
trzech modeli (Wieczorek, 2008; Brown, 2013, Fleming, 2000) bez głębszej ich analizy 
wskazującej na istnienie luk w zakresie elementów modeli, powiązań między nimi, 
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celów, struktury itp. Bez szczegółowego, merytorycznego uzasadnienia potrzeby 
zbudowania nowego modelu Autorka zaproponowała własny model wychodząc od 
zaproponowanych przez Kosterę trzech poziomów kultury organizacyjnej.  O ile 
za  wartościową należy uznać propozycję modelu poziomów kultury bezpieczeństwa, 
to jednak ogólny poziom rozważań bez wskazania narzędzi pomiarowych 
umożliwiających ocenę poziomów kultury bezpieczeństwa w danej organizacji jest 
słabą stroną opracowania. Słabością przeprowadzonego postępowania jest również 
brak próby weryfikacji opracowanego teoretycznego modelu.  

Podjęty przez Autorkę problem związany z budowaniem modelu poziomów kultury 
bezpieczeństwa jest ważny ale powinien być dogłębnie zbadany w kontekście 
dotychczasowych osiągnięć innych badawczy. W bazie Web of Science znajduje się 
przeszło 3400 publikacji wyszukanych po słowie kluczowym „safety culture”  oraz 
kilkanaście po zwrocie „safety culture model”. Należałoby przeprowadzić rzetelny 
przegląd literatury na przykład dokonujący porównania istniejących modeli 
i  pozwalający na znalezienie luki w wiedzy. Stanowiłoby dla Autorki podstawę 
zaprojektowania własnego Autorskiego modelu, który w dalszej kolejności powinien 
zostać poddany praktycznej weryfikacji poprzez zaprojektowanie i zrealizowanie 
własnych badań. 

 

 

Przeprowadzona analiza dorobku naukowego, stanowiącego osiągnięcie naukowe, 
skłania do zaprezentowania ogólnych uwag dotyczących warsztatu metodycznego 
Habilitantki. W  szczególności chciałabym wskazać na następujące słabe strony tego 
warsztatu: 

− brak umiejscowienia podejmowanych badań naukowych w wybranych teoriach 
nauk ekonomicznych (społecznych): dyscyplinie nauki o zarządzaniu (nauki 
o  zarządzaniu i jakości); 

− brak umiejętności formułowania celów o charakterze naukowym lub częsty brak 
formułowania celu naukowego opracowania w ogóle; 

− brak wykazania się umiejętnością prowadzenia własnych badań naukowych, 
umożliwiających wnioskowanie naukowe i uogólnianie wniosków, 
dokumentujących warsztat badacza niezbędny w przyszłości do sprawowania 
opieki naukowej nad młodymi pracownikami nauki; 

− bardzo pobieżne i często fragmentaryczne podejście do podejmowanej 
problematyki badawczej, zapewne wynikające często z ograniczeń 
objętościowych wydawców publikacji uniemożliwiających zgłębienie tematu 
i  wygenerowanie nowej wiedzy naukowej; 

− publikowanie artykułów czasopismach o dość niskiej renomie naukowej i słabej 
rozpoznawalności naukowej.  W wykazie publikacji dokumentujących osiągnięcia 
naukowe dominują rozdziały w monografiach a brak jest publikacji 
w  renomowanych wydawnictwach krajowych oraz czasopismach posiadających 
impact factor.  
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Wskazane powyżej słabe strony warsztatu metodycznego, a często błędy metodyczne 
skłaniają mnie do negatywnej oceny osiągnięcia naukowego Pani dr Katarzyny Lis. 
Zgłoszone przez dr Katarzynę Lis osiągnięcie naukowe, stanowiące podstawę 
postępowania habilitacyjnego, określone jako Kultura bezpieczeństwa pracy, 
w  zaprezentowanej postaci nie stanowi znacznego wkładu w rozwój dyscypliny 
naukowej nauki o zarządzaniu i jakości.  

4. Ocena pozostałych osiągnięć naukowych 

Zgodnie z zestawieniem zamieszczonym na s. 45 autoreferatu Pani dr Katarzyna Lis, 
od  uzyskania stopnia naukowego doktora, jest: 

− autorką lub współautorką 6 publikacji indeksowanych w bazie Web of Science; 
wszystkie publikacje są to rozdziały w materiałach pokonferencyjnych, 
nie  posiadające impact faktor; 

− autorką lub współautorką 7 artykułów w pozostałych czasopismach naukowych; 

− autorką lub współautorką 35 rozdziałów w monografiach. 

Analiza wskaźników bibliometrycznych dorobku Habilitantki potwierdza, że jest to 
dorobek bardzo słabo rozpoznawalny, o czym świadczą indeksy cytowań: Google 
Scholar – 37, Web of Science – 5. Indeks Hirsha według Web of Science wynosi 1, 
natomiast w Google Scholar 3.  

W autoreferacie na s. 45 podano liczbę cytowań w bazie WoS na poziomie 9 natomiast 
rzeczywista liczba tych cytowań wynosi 5. Na 5 cytowań, 2 są autocytowaniami. Artykuł 
zatytułowany The Social Role of Ergonomics and Material Environment Design 
posiada 1 cytowanie w baize WoS a artykuł The Labour Market and Material 
Environment Design - 4 cytowania (według stanu na dzień 27.12.2019). Zatem index 
H wynosi 1.  
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Dorobek naukowy Habilitantki zdominowany jest przez opracowania w postaci 
rozdziałów w monografiach. W dorobku brak jest publikacji w renomowanych 
czasopismach naukowych przesiadających impact factor i determinujących 
rozpoznawalność naukową badacza na arenie międzynarodowej.  

Jedną z istotnych form działalności naukowej osoby ubiegającej się o stopień doktora 
habilitowanego jest udział w krajowych i międzynarodowych projektach naukowo-
badawczych, z  jeden strony umożliwiających budowanie sieci naukowych, z drugiej 
gwarantujących umiędzynarodowienie działalności publikacyjnej. Z informacji 
zawartych w autoreferacie wynika, że Pani dr Katarzyna Lis brała udział, jako 
wykonawca, w 6 projektach. Brak pełnego opisu – źródeł finansowania projektów, 
numerów, konkursów – uniemożliwia określenie ich rangi. Jeden projekt miała 
charakter pracy statutowej a drugie pracy własnej. Projekt wymieniony w poz. 5 na 
s.  53 autoreferatu jest projektem o charakterze dydaktycznym.  

Habilitantka nie kierowała żadnym projektem naukowym i nie była zaangażowana 
w  żaden projekt międzynarodowy o charakterze naukowym. Wykazane 
w  autoreferacie zaangażowanie Pani dr  Katarzyny Lis w projekt międzynarodowy 
dotyczy projektu o  charakterze dydaktycznym, a nie naukowym. 

W zakresie działalności związanej z aktywnym udziałem, wraz z wygłoszeniem 
referatu, w  upowszechnianiu wyników badań na konferencjach krajowych 
i  zagranicznych dorobek Habilitantki ma charakter głównie krajowy. Pani dr Katarzyna 
Lis uczestniczyła aktywnie w 46 krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. 
Konferencje w zdecydowanej większości miały charakter konferencji krajowych.  
Habilitantka uczestniczyła w cyklicznej konferencji zagranicznej AHFE 2010 (Miami), 
AHFE 2012 (California), AHFE 2014 (Kraków) oraz AHFE 2016 (Orlando) oraz 
międzynarodowej konferencji krajowej MSE 2006 (Karpacz), MSE 2007 (Karpacz), 
MSE 2008 (Karpacz), MSE 2009 (Karpacz), MSE 2011 (Karpacz). Osiągnięcia 
w  zakresie upowszechniania wiedzy na konferencjach naukowych krajowych 
i  zagranicznych należy uznać za wystarczające.   
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Pani dr Katarzyna Lis była 12-krotnie członkiem komitetu organizacyjnego krajowych 
konferencji naukowych oraz 4-krotnie pełniła funkcję Przewodniczącej komitetu  
naukowo-organizacyjnego konferencji krajowych.  

Udokumentowane w autoreferacie uczestnictwo Pani dr Katarzyny Lis w  programach 
europejskich oraz innych programach międzynarodowych dotyczy wyłącznie 
1  projektu o charakterze edukacyjnym i dydaktycznym. W tym obszarze działalność 
należy ocenić pozytywnie.  

W autoreferacie brak jest informacji dotyczących działalności Habilitantki w zakresie: 
recenzowania artykułów naukowych, recenzowania monografii, pełnienia funkcji 
promotora pomocniczego w postępowaniach o nadanie stopnia doktora oraz staży 
naukowych (krajowych i zagranicznych). 

Ocena pozostałej działalności naukowej, nieudokumentowanej, w ramach osiągnięcia 
naukowego wskazuje, że Pani dr Katarzyny Lis nie jest badaczem rozpoznawalnym 
w  kraju i zagranicą. W zdecydowanej większości swoje osiągnięcia naukowe 
prezentuje na konferencjach krajowych.  

W świetle powyższego, ocena pozostałych osiągnięć naukowych jest negatywna. 

5. Ocena osiągnięć dydaktycznych, organizacyjnych i popularyzujących 

naukę 

Osiągnięcia w działalności organizacyjnej i dydaktycznej Pani dr Katarzyna Lis 
udokumentowała między innymi poprzez: 

− pełnione w Uczelni funkcje (np. Przewodnicząca Komisji Rektorskiej ds. Ochrony 
Pracy, Pełnomocnik Rektora do sprawa Osób Niepełnosprawnych; Członek Rady 
Wydziału Ekonomii; opiekun koła naukowego „Przedsiębiorczość RFM”); 

− udział w przedsięwzięciach realizowanych wspólnie z samorządami oraz 
instytucjami NGOs; 

− aktywną działalność na rzecz studentów z niepełnosprawnościami. 

Od momentu uzyskania stopnia naukowego doktora Pani dr Katarzyna Lis  była 
promotorem 6 prac magisterskich, 79 prac licencjackich. Aktywnie angażowała się 
w  organizację studiów podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy 
oraz prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych.  

Działalność Habilitantki w zakresie popularyzacji nauki na poziomie regionalnym 
zasługuje na ocenę pozytywną. Pod tym względem jest pracownikiem 
zaangażowanych w  działalność na rzecz studentów, osób niepełnosprawnych  oraz 
lokalnego samorządu. 

Działalność organizacyjną, dydaktyczną oraz działalność w zakresie popularyzacji 
nauki należy ocenić pozytywnie.  
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6. Wniosek końcowy 

Na podstawie dokonanej oceny osiągnięcia naukowego oraz pozostałego dorobku 

naukowo-badawczego, dydaktyczno-popularyzatorskiego, w zakresie współpracy 

międzynarodowej oraz dorobku organizatorskiego dr Katarzyny Lis, uważam, 

że  wniosek o nadanie Jej stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych 

(społecznych) w  dyscyplinie nauki o zarządzaniu (nauki o zarządzaniu i jakości) jest 

przed wczesny, nieuzasadnionych i opiniuję go negatywnie. 

Uzasadniając negatywną opinii należy stwierdzić, że osiągnięcie naukowe 

zatytułowane jako Kultura bezpieczeństwa pracy w zaprezentowanej postaci nie 

stanowi znacznego wkładu w rozwój dyscypliny naukowej nauki o zarządzaniu 

i  jakości. 
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