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we Wrodawiu 

Wydział Zarządzania 
prof. dr. hab. Maria Wanda Kopertyńska 

OCENA OSIĄGNIĘÓ dr  Iwony Zofii Czaplickiej- Kozlowskiej 

w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego 
w dziedzinie nauk ekonomicznych (aktualnie społecznych) w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (ak- 

tualnie nauki o zarządzaniu i jakości ) 

I. Podstawa formalna przygotowania recenzji 

Podstawę formalną przygotowania recenzji stanowiło pismo prof. dr hab. Macieja Żukowskie~ 

go, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu informujące, że Centralna Komisja ds. 

Stopni i Tytułów, pismem z dnial0.09.2019r. na podstawie art. 18a ust.5 Ustawy z dnia 14 marca 

2003 o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach :' tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017r. 

poz.l789) w związku z art.179 ust.2 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. powołała mnie na recenzenta w 

postępowaniu habilitacyjnym dr Iwony Zofii Czaplickiej-Kozłowskiej , która ubiega się o nadanie 

stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (obecnie społecznych) w zakresie dyscypliny 

nauki o zarządzaniu (obecnie nauki o zarządzaniu i jakości). 

Podstawą do przeprowadzenia oceny osiągnięć były następujące prace i dokumenty przesłane 

przez dr Iwonę Zofię Czaplicką - Kozłowską (Habilitantkę): 

] .  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk ekonomicz- 

nych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. 

2. Dokument potwierdzający posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w 

zakresie ekonomii. 

3. Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej w języku polskim. 

4. Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej w języku angielskim. 

5. Wykaz opublikowanych prac naukowych i twórczych oraz prac zawodowych. 



6. Informacja o dorobku dydaktycznym i popularyzatorskim oraz o współpracy międzynarodo- 

wej. 

7. Oświadczenia współautorów prac przedstawionych do oceny w ramach postępowania habili- 

tacyjnego. 

8. Informacje i dane osobowe . 

9. Płyta CD z zapisem wszystkich przedkładanych dokumentów. 

10. Monografia wskazana jako osiągnięcie naukowe wynikające z art.16 ust.2 ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule naukowym w zakresie sztu- 

ki (Dz.U.2016 r.poz.882 ze zm. Dz.U. z 2016r.poz.1311). 

l 1. Dorobek publikacyjny według obszarów zainteresowań i roku wydania. 

12. Pozostałe osiągnięcia naukowe (dorobek publikacyjny) w formie wydań zwartych: Transpa- 

rentność zarządzania finansami lokalnymi; Samorząd terytorialny w systemie zarządzania pań- 

stwem; Zarzadzanie finansami w samorządzie terytorialnym; Sytuacja społeczno-ekonomiczna i 

aktywizacja zawodowa bezrobotnych na obszarach wiejskich Warmii i Mazur. 

Dokumentację odebrałam w dniu 07.11.2019 r. 

II. Podstawowe informacje o Habilitantce 

Dr Iwona Zońa Czaplicka - Kozłowska ukończyła studia magisterskie w 1996 roku i uzyskała 

tytuł zawodowy magistra na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. W roku 2005 uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dys- 

cyplinie ekonomia nadany uchwałą z dnia 16.11.2005 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Za- 

rządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie rozprawy doktorskiej „Ak- 

tywność bezrobotnych na obszarach wiejskich Warmii i Mazur”, której promotorem był dr hab. Ma- 

rek Załębski. Od 1996 roku Habilitantka pracuje w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsz- 

tynie. W latach 1996-2008 zatrudniona była na stanowisku asystenta w Katedrze Organizacji i Za- 

rządzania. W latach 2008 — 2011 na stanowisku adiunkta w tej samej Katedrze. W latach 2011-2015 

na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi, a od marca 2015 roku na sta- 

nowisku adiunkta w Katedrze Organizacji i Zarządzania. 

III. Ocena osiągnięcia naukowego 

Jako osiągnięcie naukowe wynikające z art.16 ust.2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.nr 65 poz.595 ze zm.) zostało 

przedstawione dzieło w postaci opublikowanej. Osiągnięcie naukowe stanowi monografia zatytu- 



łowana: ”Skuteczność narzędzi motywowania stosowanych w urzędach samorzadu gminnego — per- 

spektywa pracownika”. 

Recenzentami monografii byli: 

dr hab. Artur Kożuch 

dr hab. Alicja Miś 

Monografia wydana została przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego W 

Olsztynie w 2019 roku. 

Osiągnięcie naukowe, o którym mowa wyżej ,  ocenione zostało z perspektywy znaczącego 

wkładu Habilitantki w rozwój dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości. Ocenie poddano zo- 

staną zarówno kwestie merytoryczne jak też metodyczne. 

W przedstawionej monografii, dr Iwona Zofia Czaplicka—Kozłowska , jako cel główny przyjęła 

identyfikację wymaganych specyfiką działalności i prawa, skutecznych narzędzi motywowania w 

urzędach gmin z perspektywy pracownika samorządowego. Zarówno wybór problematyki badaw- 

czej, zakres jak też uzasadnienie jej podjęcia, poparte zostało studiami literaturowymi głównie 

piśmiennictwa krajowego. Wskazany cel główny, Habilitantka zrealizowała poprzez cele szczegó- 

łowe, takie jak: 

1. określenie zbioru stosowanych narzędzi motywowania pracowników, którego wartość bę— 

dzie ukazana na tle innych propozycji spotykanych w literaturze, 

2. rozwój metod badawczych w zakresie opisu i przetestowaniu metodyki diagnozy skuteczno- 

ści poszczególnych narzędzi motywowania, 

3 .  sformułowania rekomendacji określających narzędzia motywowania mające największe 

znaczenie (można nawet to określić mianem decydujące) w skutecznej realizacji zadań, za— 

tem osiągnięciu celów organizacji , jakim jest samorząd gminy. 

Przyjęte cele wyznaczyły zakres przedmiotowy monografii, która obejmuje cztery rozdziały. 

Monografia łącznie z załącznikami, spisami tabel zawiera 413 stron. Habilitantka w wykazie litera- 

tury przywołała 396 pozycji literaturowych, z których zdecydowana większość to pozycje krajo- 

we. N a  tle jak licznie przywoływanej literatury, pozycje o zasięgu światowym są w zdecydowanej 

mniejszości, ale wśród nich są tylko te, które bezpośrednio zgłębiają i opisują problematykę podjęta 

w monografii. 

Logika rozważań podjętych w monografii wychodzi od omówienia podmiotu badań, wyjaśnie- 

nia istoty samorządu gminy, jego struktury oraz prawnych i organizacyjnych uwarunkowań W sku- 

tecznym zarządzaniu gminą. Problematyce tej poświęcono pierwszy rozdział monografii Samorząd 

gminy i jego struktura — uwarunkowania organizacyjno-prawne w skutecznym zarządzaniu. Roz- 
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dział ten realizuje cel teoriopoznawczy dotyczący podmiotu badań i napisany został w głównej 

mierze na bazie przeglądu literatury krajowej i obowiązujących w tym zakresie przepisów praw- 

nych. W pierwszej części tego rozdziału, Habilitantka charakteryzuje samorząd gminy i umiejscawia 

go w systemie samorządu terytorialnego. W dalszej części, prezentuje organizacje wykonujące 

zadania samorządu gminy, dokonuje charakterystyki kadry kierowniczej zarządzającej samorządem 

gminnym. W końcowej części rozdziału pierwszego wskazuje na podstawowe założenia skuteczno- 

ści w zarządzaniu samorządem gminnym. 

Rozważania zawarte w drugim rozdziale Motywowanie w systemie zarządzaniu kadrami urzę- 

dów gmin oparto, tak jak w rozdziale pierwszym w dużej mierze na literaturze krajowej. W rozdzia- 

le tym w pierwszym podrozdziale skoncentrowano rozważania na zarządzaniu kadrami urzędów 

samorządów gminnych. W dalszej części tego rozdziału Habilitantka omówiła teoretyczne aspekty 

motywowania, odnosząc się do teorii motywacji i modeli motywowania oraz szczegółowo scharak- 

teryzowała na bazie literatury przedmiotu, materialne i niematerialne instrumenty motywowania. 

Kolejne rozważania w tym rozdziale dotyczą nawiązania stosunku pracy, oceny i doskonalenia pra- 

cowników samorządowych. Habilitantka wskazała, że „Podjęty w pracy problem skuteczności na- 

rzędzi motywowania przekłada się też na procedurę naboru osób do pracy w administracji lokalnej”, 

stąd też rozważania dotyczące naboru. Rozdział ten Habilitantka zakończyła wyartykułowaniem 

zasad skutecznego motywowania w samorządzie gminnym. Istotne znaczenie mają również przed- 

stawione w tym rozdziale rozważania dotyczące doskonalenia pracowników samorządowych, z 

uwagi jak wskazała Habilitantka „ szczególnej roli sektora publicznego i w tym administracji zarzą- 

dzającej zasobami dobra wspólnego, szczególną uwagę przywiązuje się do kwalifikacji urzędni- 

ków”. W rozważaniach tych za dyskusyjne uznaję przyjęcie określenia dla skutecznych narzędzi 

motywowania. Na str.l7l Habilitantka wskazała: „Zaś skuteczne narzędzia motywowania to spójny 

i celowo stworzony w firmie zestaw różnych narzędzi motywowania (metod, procedur, zasad i spo- 

sobów postępowania, rozwiązań organizacyjnych), których zastosowanie przyczynia się do realiza— 

cji celów motywującego oraz wartości i oczekiwań motywowanego. W mojej opinii jest tutaj raczej 

mowa o systemie motywowania, a nie narzędziach. W rozdziale tym zabrakło mi również szerszej 

dyskusji i wyartykułowania zasad wynagradzania poprzez płace w strukturach samorządowych. 

Zagadnienia te uregulowane są w rozporządzeniu/ustawie i w określony sposób determinują moty- 

wowanie za pomocą płacy. To samo dotyczy taryfikatorów kwalifikacyjnych, które w określony 

sposób wpływają na awans pracowników, który Habilitantka rozpatrywała jako istotny element w 

procesie motywowania pracowników. 

Rozdział trzeci, Skuteczność narzędzi motywowania i ich znaczenie w zarządzaniu urzędem 

gmin — weryfikacja empiryczna modelu, w pierwszej części zawiera założenia metodyczne badań 



empirycznych. Habilitantka wskazała na cel główny, oraz szczegółowe problemy badawcze, które 

wiążą się z poszukiwaniem odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Jaki zestaw narzędzi motywowania jest stosowany w urzędach gmin?. Co się na niego skła- 

da z perspektywy pracownika? 

2. Jakie materialne czynniki motywacyjne są najważniejsze i jaka jest ich ocena w opinii pra- 

cowników urzędu? 

3. Jakie niematerialne czynniki są najważniejsze i jaka jest ich ocena w opinii pracowników 

urzędu? 

4. Czy podnoszenie kwalifikacji pracowników urzędów jest wspierane przez kierownictwo 

urzędu w opinii pracowników? 

5. Czy stosowane narzędzia motywowania w urzędach samorządów gminnych mają wpływ na 

podjęcie decyzji o pracy w urzędzie? 

6. Czy wdrożono czytelne zasady zarządzania kadrami w urzędzie, szczególnie naboru do pra- 

cy w urzędzie? 

7. Czy istniejący w urzędach gmin zbiór narzędzi motywowania pracowników można określić 

jako skuteczny?. 

Na bazie studiów literaturowych i przy wykorzystaniu metody delfickiej — opartej na opiniach 

ekspertów, Habilitantka wybrała zestaw instrumentów motywowania, które następnie poddano ba- 

daniu. Jednocześnie przyjęła dwie hipotezy: z których pierwsza zakłada, że w procesach motywo- 

wania można zidentyfikować czyrmiki motywacyjne, które różnią się skutecznością z perspektywy 

pracowników urzędu. Do najbardziej skutecznych narzędzi motywowania w opinii pracowników 

należą płaca zasadnicza (narzędzie płacowe), atmosfera w pracy oraz bezpieczeństwo zatrudnienia 

(narzędzia niematerialne). Druga z hipotez zakłada, że stosowany w organizacji zestaw czynników 

motywacyjnych nie odpowiada oczekiwaniom pracowników. Rozważania dotyczące podstaw meto- 

dycznych Habilitantka rozpoczęła od założeń badawczych, w których określiła w pierwszej kolej- 

ności wybór kwestionariusza ankiety i zawartych w nim pytań badawczych. 

Rzetelność dobranej próby badawczej, jak też przeprowadzonych badań sprawdzona została 

odpowiednimi wskaźnikami. Podane współczynniki wskazują na akceptowalny poziom rzetelności 

pomiaru i stanowią podstawę analizy statystycznej. Dla potrzeb analizy materiału badawczego Habi- 

litantka wykorzystała narzędzia statystyczne na co wskazuje na str.l91-l94. W dalszej części roz- 

działu Habilitantka zaprezentowała instrumenty motywowania z podziałem na płacowe, pozapłaco- 

we materialne i pozapłacowe niematerialne i wskazała na ich znaczenie motywacyjne dla badanych 

pracowników, w zależności od ich płci, wieku, wykształcenia , stażu pracy. Wyniki badań stanowi- 

ły podstawę określenia czynników motywacyjnych stosowanych w urzędach, oraz czynników o 
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najistotniejszym znaczeniu dla badanych. Pozyskane wyniki badań Habilitantka wykorzystała do 

zaproponowania „modelu opierającego się o skuteczne narzędzia motywowania w urzędach gmin”. 

W związku z przyjętym założeniem, że „.. . .  wdrożenie nowych zasad określających, model sku- 

tecznych narzędzi motywowania powinno się opierać o transparentny system zarządzania w wymia- 

rze lokalnym we wszystkich organizacjach sektora publicznego, w tym szczególnie urzędach obsłu- 

gujących organy lokalne”, model zaproponowany przez Habilitantkę wykracza poza rozważania i 

badania prezentowane w monografii, a w dużej mierze nawiązuje w ogóle do dorobku publikacyjne— 

go Habilitantki. Na tle zaprezentowanych wyników badań, wyraźnie zabrakło wyjaśnienia i podjęcia 

przez Habilitantkę rozważań dotyczących stosunkowo wysokiego poziomu motywacji pracowni- 

ków, o czym świadczą dane zaprezentowane na str.253 -254 , rys.3.4. a skutecznością stosowanych 

motywatorów. Jak pisze Habilitantka „ ....zdecydowaną większość urzędników cechuje bardzo wy- 

soki poziom motywacji z pracy, ponieważ prawie 70% czuje się raczej (56,7%) i zdecydowanie 

(12,8%) wysoko zmotywowanych do pracy (rys.3.4)”. Zaś na str.207, Habilitantka wskazała, że „W 

obrębie materialnych narzędzi motywowania, które otrzymują pracownicy urzędów gmin, tylko po- 

łowa badanych wskazuje na zadowalający poziom wynagrodzenia, dodatków stażowych oraz do- 

datkowego wynagrodzenia rocznego..... Niewielu pracowników urzędów skorzystało z motywato- 

rów pozapłacowych . . . . . .  ” . Czy jest zatem określona specyfika, a jeśli tak czy związana ona jest z 

urzędami w ogóle , czy też regionem, gdzie urzędy te funkcjonują, że pomimo niskiej skuteczności 

oddziaływania czynników motywacyjnych, motywacja pracowników jest na wysokim poziomie?. 

W końcowej ocenie, po zapoznaniu się z monografią: 

1. stwierdzam, ze wzbogaca ona wiedzę w zakresie, oceny z perspektywy pracownika, sku- 

teczności narzędzi motywowania stosowanych w urzędach samorządu gminnego poprzez 

dokonanie kompletnego przeglądu dorobku naukowego autorów polskich oraz badań wła- 

snych przeprowadzonych na dużej próbie respondentów. 

2. pozytywnie oceniam część metodyczną i badawczą; dotyczy to zarówno narzędzia badaw- 

czego, sposobu pozyskiwania informacji i danych, metody badawczej, jak też analizy i 

oceny pozyskanego materiału badawczego. Część badawcza jest opracowana z wykorzysta- 

niem narzędzi statystycznych, co potwierdza rzetelność i wiarygodność przeprowadzonych 

badań i analiz. 

3. w pełni podzielam osiągnięcie, na które wskazała Habilitantka, że monografia jest pierwszą 

w tak szerokim wymiarze — opartą na pogłębionych badaniach empirycznych próbą ukaza- 

nia stosowanych narzędzi motywowania w urzędach administracji samorządowej na najniż- 

szym szczeblu i uznaję, że stanowi ona znaczący wkład w rozwój nauk o zarządzaniu i ja- 



kości. Habilitantka nie poprzestała tylko na wskazaniu osiągnięć badawczych, poszła o krok 

dalej, wskazując kierunek dalszych badań. Uznała, że „Niezbędne jest odniesienie narzędzi 

motywowania i ich skuteczności, do realizacji zadań przez urząd i samorząd gminny — efek- 

tywnego wykorzystania wszystkich zasobów pozostających w dyspozycji tego związku pu- 

bliczno-prawnego”. 

Forrnułując końcową ocenę przedstawionej monografii stwierdzam, że jest ona dziełem nau- 

kowym o zadowalającym poziomie merytorycznym i metodycznym. Wzbogaca i rozwija do- 

tychczasową wiedzę dotyczącą motywowania pracowników w strukturach samorządowych i tym 

samym wypełnia istniejącą lukę w tym obszarze. Tym samym uznaję, że stanowi ona znaczący 

wkład w rozwój nauk o zarządzaniu i jakości. 

IV. Ocena aktywności naukowej 

IV.]. Obszary zainteresowań naukowych 

W zaprezentowanej dokumentacji Habilitantka wskazała na dwa obszary zainteresowań nauko- 

wo-badawczych. Pierwszy obszar to Zarządzanie kadrami, w urzędach administracji publicznej a 

drugi Zarządzanie zasobami sektora publicznego. Przedstawione do oceny oryginalne opublikowane 

prace (28 publikacji) w pierwszym nurcie badawczym „ Zarządzanie kadrami ”, napisane zostały w 

języku angielskim (5 publikacji) i w języku polskim (23 prace), są autorstwa własnego jak również 

prace pisane były we współautorstwie. W drugim nurcie badawczym „ Zarządzanie zasobami sekto- 

ra publicznego " do oceny przedstawiono dwanaście (12) publikacji — jedna (1) w języku angielskim 

i jedenaście (1 1) w języku polskim. W drugim nurcie występują również artykuły własne, jak też 

współautorskie. 

IV.2. Autorstwo lub współautorstwa publikacji naukowych w czasopismach znajdujących 

się w bazie JCR lub ERIH 

Habilitantka nie wykazała artykułów opublikowanych samodzielnie, jak też we współautor- 

stwie w czasopismach znajdujących się w bazie J CR lub ERIH. 

Miarą osiągnięć naukowych w perspektywie indywidualnego dorobku autora jest liczba cyto- 

wań jak też h—indeks. Jak raportuje Habilitantka, w bazie Google Scholar wskazuje na 54 cytowania 

(indeks Hirscha wynosi 1) ; w bazie Web of Science brak cytowań indeks Hirscha — brak. W 

Bazekon liczba cytowań wynosi 14, a h-indeks wynosi 2. Podane miary są niskie. 

IV.3. Autorstwo lub współautorstwa monografii w czasopismach międzynarodowych lub 

krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście o których mowa w $ 3 Rozporzq- 

dzenia..... 



Na aktywność naukową dr Iwony Zofii Czaplickiej - Kozłowskiej składają się publikacje zwar- 

te, publikacje w postaci rozdziałów w pracach zbiorowych, artykuły w czasopismach, realizacja 

projektów badawczych, udział w konferencjach naukowych oraz działalność popularyzatorska. Do- 

robek publikacyjny obejmuje prace napisane indywidualnie jak też we współautorstwie. 

Dorobek i osiągnięcia naukowo-badawcze Habilitantki obejmuje: pięć (5) współautorskich 

monografii, siedem (7) samodzielnych rozdziałów i dziewięć (9) współautorskich rozdziałów w 

monografiach, sześć (6) współautorskich artykułów naukowych napisanych w języku angielskim, 

nie posiadających „Impact Factor”, sześć (6) autorskich publikacji i dziesięć (10) współautorskich 

publikacji. 

Publikacje własnego autorstwa ukazały się w czasopismach naukowych, wśród których wystę- 

pują: macierzysta Uczelnia ( ]  artykuł), Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i 

Agrobiznesu, Wieś jutra (1 artykuł), w Czasopiśmie Zagadnienia Ekonomiki Rolnej (1 artykuł), Za- 

rządzanie Zasobami Ludzkimi (]  artykuł), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro- 

cławiu (1 artykuł), jeden (1) w Kwartalnika Naukowym (Nowoczesne Systemy Zarządzania) Woj- 

skowej Akademii Technicznej. 

Wśród wskazanych w wykazie publikacji występują publikacje współautorskie (10 artykułów), 

dla których określono udział poszczególnych autorów w przygotowaniu tych publikacji wraz z 

oświadczeniem autorów. Publikacje współautorskie ukazały się w czasopismach krajowych, takich 

jak: Kwartalnik Naukowy (Nowoczesne Systemy Zarządzania) Wojskowej Akademii Technicznej (1 

artykuł), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach (2 artykuły), 

Studia Mazowieckie (1 artykuł), Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej (1 artykuł), Studia Oeco- 

nomica Posnaniensia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (1 artykuł), w Wydawnictwie Wy- 

działu Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (1 artykuł) oraz jeden (1) artykuł wydany przez Ofi- 

cynę Wydawniczą Uczelni Łazarskiego, oraz dwa artykuły (2) w Rocznikach Naukowych Ekonomi- 

stów Rolnictwa iAgrobiznesu. 

Dr Izabela Zofia Czaplicka-Kozłowska przygotowała i opublikowała rozdziały Własne, jak też 

rozdziały we współautorstwie w zbiorowych opracowaniach naukowych. Rozdziały własne opubli- 

kowane zostały w Wydawnictwie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, w Wydawnictwie Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Wy- 

dawnictwie Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. T. Kotarbińskiego, w Wy- 

dawnictwie Expo! oraz w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Olsztynie. Współautorskie roz- 

działy w monografiach opublikowane zostały w Wydawnictwie Szkoły Głównej Handlowej, w Wy- 

dawnictwie Agencja Promocyjna Punkt S. Tadeusz Jasiuwian, w Wydawnictwie macierzystej Uczel- 



ni, w Wydawnictwie Difin, W Pracach Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej, w Wydawnictwie 

Uniwersytetu Hummistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, oraz w Wydawnictwie SIZ w Łodzi. 

Dr Izabela Zofia Czaplicka-Kozłowska wskazała również, że jest autorką monografii wydanej 

przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Olsztynie i współautorką czterech (4) monogafii i jed- 

nego (1)  podręcznika w których udział Habilitantki w ich przygotowaniu wynosi od 10% do 50% i 

które wydane zostały przez takie wydawnictwa jak: Oficyna Wydawnicza „ Impuls ” w Krakowie, 

Wydawnictwo Expol, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Pile oraz Pracownię Wydawnicza 

Elset w Olsztynie. 

W wykazie dorobku Habilitantka wskazała również dwa (2)  samodzielnie przygotowane oraz 

sześć (6)  współautorskich raportów z badań. 

Do oceny przedstawiono czterdzieści (40) publikacji zatytułowanych jako „Spis publikacji 

według obszarów zainteresowań i roku wydania (po uzyskaniu stopnia naukowego doktora). 

Część  I obejmuje dwadzieścia osiem (28) publikacji— Zarządzanie kadrami; część II dwanaście 

publikacji (12) — Zarządzanie zasobami sektora publicznego. 

Biorąc pod uwagę wymiar ilościowy wskazać należy, że jest on na poziomie zadowalającym 

biorąc pod uwagę liczbę lat po doktoracie (14 lat). W ocenie dorobku naukowego ważny jest nie 

tylko wymiar ilościowy, ale też jakościowy. Oceny jakościowej dorobku dokonam, odnosząc się 

d o  oryginalności publikacji, metodyki badań, zastosowanych metod badawczych oraz wyko- 

rzystania dotychczasowego dorobku krajowego jak też zagranicznego w badaniach Habili- 

tantki. Oceny tej dokonano na bazie kserokopii artykułów dołączonych do dokumentacji. 

Publikacje autorstwa/współautorstwa dr Iwony Zofii Czaplickiej - Kozłowskiej w obydwu nur- 

tach badawczych są bardzo zróżnicowane tematycznie, obejmują szeroki zakres aktualnych i waż- 

nych zagadnień z obszaru zarządzania. Mają one charakter dociekań teoretycznych, opartych na 

literaturze krajowej, jak też zagranicznej, na aktach prawnych, rozporządzeniach, ustawach, obo- 

wiązujących w obszarze samorządu. W rezultacie przeprowadzonych studiów literaturowych do— 

robku krajowego i światowego następuje porządkowanie zagadnień względem określonego proble- 

mu badawczego. Zdecydowana większość publikacji zawiera rozważania teoretyczne wsparte ba- 

daniami empirycznymi. W każdej z przedstawionych pozycji jest wyraźnie określony problem ba- 

dawczy, cel i metoda badawcza, wnioski z badań i rekomendacje . W publikacjach prezentujących 

wyniki badań, podstawowym narzędziem badawczym jest kwestionariusz ankietowy, a wyniki ba- 

dań dotyczą prostej obróbki odpowiedzi respondentów. 

W podsumowaniu oceny ilościowej dorobku naukowego i obszarów zainteresowań 

naukowych stwierdzam: 



1. W zestawieniu dorobku, Habilitantka wskazała, że łączna liczba: monografii, rozdziałów 

w monografii oraz artykułów w czasopismach naukowych wynosi 38 pozycji. Ponadto 

Habilitantka przygotowała monografię, którą wskazała jako główne osiągnięcie nauko- 

we oraz ma współudział w przygotowaniu czterech (4) monografii i jednego (1) pod- 

ręcznika. Biorąc pod uwagę, że Habilitantka jest 14 lat po doktoracie, średnia liczba 

publikacji przypadająca na rok wynosi niewiele ponad 3 (3,07) pozycje i jest to liczba 

zadowalająca. 

Dorobek ten dotyczy dwóch zróżnicowanych obszarów, z których jeden związany jest z 

zarządzaniem kadrami, w tym głównie dotyczy kadr w strukturach samorządowych, a 

drugi dotyczy zarządzania zasobami sektora publicznego. 

Pozytywnie oceniam warsztat metodyczne-badawczy, na co wskazałam wcześniej. W 

zdecydowanej większości zaprezentowanych do oceny publikacji występuje: zdefinio- 

wanie problemu badawczego, określenie celu/ów i metod badawczych, w dalszej kolej- 

ności przegląd literatury poprzez opisanie zagadnień związanych z problemem badaw- 

czym, prezentacja wyników badań w relacji do celu/ów, wnioski i rekomendacje wy- 

prowadzone z badań. 

W zalqesie upowszechnienia rezultatów badań własnych wskazać chciałam, że Habili- 

tantka opublikowała swoje własne prace nie tylko w Wydawnictwie macierzystej 

Uczelni, ale przede wszystkim w pracach/zeszytach naukowych innych Uczelni, do 

których należą uczelnie ekonomiczne (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uni- 

wersytet Ekonomiczny w Poznaniu, w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 

Wydawnictwie Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Olsztynie, w 

Wydawnictwie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, uczelniach 

mundurowych (Wojskowej Akademii Technicznej, Wydawnictwie Wyższej Szkoły Po- 

licji w Szczytnie), w Wydawnictwie Difin, W Pracach Naukowych Wyższej Szkoły 

Bankowej. 

Słabszą stroną dorobku publikacyjnego Habilitantki jest brak publikacji w wysoko punktowa- 

nych czasopismach znajdujących się w bazie ] CR lub ERIH, jak również niska aktywność publika- 

cyjna w czasopismach zagranicznych. 

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzam, że publikacje naukowe w zadowalającym stop- 

niu spełniają kryterium istotnego dorobku naukowego, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 

marca 2003 (Dz.U. nr 65 poz.595 ze zm.). 
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W myśl Rozporzqdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 1 września 2011 roku w 

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

(Dz. U. nr 196 poz.]] 65 ) ocenie poddano kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projek- 

tami badawczymi lub udział w takich projektach. W swojej pracy zawodowej po uzyskaniu 

stopnia naukowego doktora, Habilitantka brała udział w projekcie Kapitał ludzki jako element 

wartości przedsiębiorstwa oraz w projekcie Plany kształcenia absolwentów szkół średnich podre- 

gionu pilskiego. Brała też udział w projekcie Rola jednostek samorządu terytorialnego w aktywizacji 

potencjału społecznego finansowanego ze środków na tzw. działalność statutową katedry w której 

pracuje. Dr Iwona Zofia Czaplicka — Kozłowska nie kierowała i nie brała udziału w projektach 

naukowych krajowych finansowanych ze środków NCN oraz innych źródeł. 

IV.4. Międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność naukową — dr Iwona Zofia Czaplic- 

ka  — Kozłowska nie wskazała nagród międzynarodowych ani też krajowych za działalność nauko- 

wą. 

IV.5. Wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycz- 

nych — Habilitantka uczestniczyła w 45 konferencjach. W przygotowanej dokumentacji Habilitant- 

ka  wskazała, że wygłosiła referaty na trzech (3)  konferencjach międzynarodowych. Dwa referaty 

wygłosiła na konferencji zorganizowanej przez Aleksandras Stulginskis University w Kownie i 

jeden na konferencji przygotowanej przez Hyperion University of Bucharest w Bukareszcie. Ponad- 

to wygłosiła siedem (7)  referatów na konferencjach krajowych zorganizowanych przez następujące 

uczelnie: Wojskową Akademię Techniczną, Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku, Uniwersytet 

Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w 

Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Państwową Wyższą  Szkołę w Ciechanowie. 

Ponadto Habilitantka wskazała, że była członkiem rady naukowej jednej konferencji oraz prowadzi- 

ła sesję tematyczną na VIII Zjeździe Katedr ZZL w Poznaniu. 

W podsumowaniu stwierdzam, że aktywność naukową w zakresie popularyzacji nauki na kon- 

ferencjach międzynarodowych i krajowych oceniam jako zadowalającą. N a  ocenę tą  składa się: 

po pierwsze zakres tematyczny konferencji oraz ośrodki naukowe, które zorganizowały tą 

konferencję ,  po drugie referaty, które były wygłaszane na tych konferencjach. Jeśli chodzi 0 

zakres tematyczny to związane były one z problematyką wchodzącą w zakres obszarów zain- 

teresowań wskazanych przez Habilitantkę i wpisują  się w dyscyplinę nauki o zarządzaniu i 

jakości. Habilitantka wygłaszała referaty na konferencjach w ośrodkach naukowych znanych 

i uznawanych w środowisku naukowym, organizowanych przez liczące się Uczelnie, w któ- 



rych badania naukowe w zakresie nauk o zarządzaniu realizowane są na wysokim poziomie. 

Aktywność Habilitantki w zakresie wygłaszanych referatów zagranicznych nie jest zbyt wyso- 

ka, to jednak występują pojedyncze konferencje międzynarodowe na których Habilitantka 

wygłosiła referaty. 

V. Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy międzynaro- 

dowej dr Iwony Zofii Czaplickiej — Kozłowskiej. 

V.1. Uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych lub 

krajowych — dr Iwona Zofia Czaplicka — Kozłowska uczestniczyła w pięciu projektach poprzez 

prowadzenie wykładów i szkoleń . Projekty te współfinansowane były ze środków Unii Europej- 

skiej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmiń- 

sko-Mazurskiego. 

V.2.Udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział w komi- 

tetach organizacyjnych tych konferencji — dr Iwona Zofia Czaplicka — Kozłowska uczestniczyła 

w 45 konferencjach (o czym pisano wcześniej). Wygłosiła referaty na trzech konferencjach mię- 

dzynarodowych i na siedmiu konferencjach krajowych. Była członkiem rady naukowej jednej kon- 

ferencji. 

V.3. Otrzymane nagrody i wyróżnienia -- dr Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska nie wykazała 

nagród i wyróżnień. 

V.4. Udział w konsorcjach i sieciach badawczych - dr Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska nie 

wykazała udziału w konsorcjach i sieciach badawczych. 

V.5. Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków 

polskich i zagranicznych a w przypadku badań stosowanych we współpracy z przedsiębiorca- 

mi — w dokumentacji nie wskazano dorobku w tym zakresie co oznacza, że Habilitantka nie kieruje 

projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków. 

V.6. Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism — z dokumentacji za— 

prezentowanej przez Habilitantkę wynika, że nie współpracuje Ona jako redaktor z czasopismami 

nie występuje też w radach naukowych czasopism. 

V.7. Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach nau- 

kowych 



Dr Iwona Zofia Czaplicka — Kozłowska w dokumentacji wskazała, że jest członkiem takich or- 

ganizacji jak: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Mieszkańców Mazurskiej Wsi 

Grom oraz Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. 

V.8. Osiągnięcia dydaktyczne i w  zakresie popularyzacji nauki 

Jeśli chodzi o działalność dydaktyczną, to w załączonej dokumentacji Habilitantka wskazała, 

że była promotorem ponad 52 prac magisterskich i 81— prac licencjackich. Ponadto Habilitantka 

kierowała pracami podyplomowymi, jak też wykonała 16 recenzji prac magisterskich i 20 prac li- 

cencjackich. Habilitantka prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach magisterskich, licencjackich i 

inżynierskich. Była kierownikiem studiów podyplomowych oraz realizuje zajęcia na wielu studiach 

podyplomowych. Przygotowała autorskie programy zajęć oraz pełniła rolę koordynatora zajęć w 

katedrze w której pracuje. Prowadziła szkolenia zorganizowane przez: Fundację „Wspieranie i 

Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurac ” oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. 

V.9. Opieka naukowa nad studentami w toku specjalizacji 

Dr Iwona Zofia Czaplicka- Kozłowska nie ma osiągnięć w tym zakresie. 

V.lO. Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora 

pomocniczego z podaniem tytułów rozpraw doktorskich 

Dr Iwona Zofia Czaplicka— Kozłowska nie pełni roli promotora pomocniczego w otwartych 

przewodach doktorskich. 

V.ll. Staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich 

Dr Iwona Zofia Czaplicka- Kozłowska odbyła staż w Aleksandras Stulginskis University w Li- 

thuanii oraz odbyła dwa staże w przedsiębiorstwach . 

V.12. Wykonywanie ekspertyz lub innych opracowań na zamówienie organów władzy pu- 

blicznej , samorządu terytorialnego, podmiotów realizujących zadania publiczne lub przedsię- 

biorców 

Dr Iwona Zofia Czaplicka - Kozłowska wykonała dwie zespołowe ekspertyzy dla QNT Syste- 

my Informatyczne Sp. z 0.0 w Wałbrzychu. Jedna pod tytułem Kwalifikacje menedżerskie a sprawne 

zarządzanie samorządem gminnym, a druga Zarządzanie dochodami gmin na przykładzie podatku 

od nieruchomości. 

V.l3. Udział w zespołach eksperckich i konkursowych — w przedstawionej dokumentacji Habili- 

tantka wykazała, że brała udział w pięciu (5) komisjach konkursowych; czterokrotnie (4) jako czło— 

nek zespołu, raz ( i )  jako przewodnicząca komisji konkursowej. 



V.14. Recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w czasopi- 

smach — W dokumentacji Habilitantka wykazała, że zrecenzowała jeden (1) artykuł dla Czasopisma 

Optimum. 

W podsumowaniu oceny dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy 

międzynarodowej, stwierdzam, że Habilitantka popularyzowała naukę poprzez prowadzenie 

wykładów i szkoleń współfinansowanych z różnych źródeł: funduszy unijnych, środków Mini- 

stra Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu Marszałkowskiego, jak też poprzez wygłaszanie 

referatów na konferencjach. Jest członkiem dwóch lokalnych organizacji. Brała aktywny 

udział w komisjach konkursowych oraz realizowała ekspertyzy dla przedsiębiorców. W zakre- 

sie osiągnięć dydaktycznych oprócz standardowych zajęć prowadzonych przez pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach adiunkta, kieruje studiami podyplomowymi, przygotowała 

autorskie programy zajęć oraz pełni rolę koordynatora zajęć w katedrze w której pracuje. 

Habilitantka odbyła też staż zagraniczny, jak też staże w przedsiębiorstwach. Słabszą stroną 

Habilitantki jest brak nagród i wyróżnień. Pomimo wskazanej słabości ocena dorobku dydak- 

tycznego i popularyzatorskiego jest pozytywna. 

VI. Konkluzja 

Biorąc pod uwagę oceny cząstkowe wskazane wyżej, stwierdzam, że przedstawiony do oceny 

dorobek naukowy, w tym osiągnięcie naukowe opublikowane w całości, aktywność naukowa, dy— 

daktyczna, popularyzatorska i na arenie międzynarodowej, spełniają ustawowe wymogi stawia- 

ne kandydatom w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Upoważnia mnie to do sformułowania 

wniosku popierającego starania dr Iwony Zofii Czaplickiej - Kozłowskiej o uzyskanie stopnia nau- 

kowego doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości. 

Wrocław, 16.12.2019 
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