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OCENA 

Dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego, popularyzatorskiego, organizacyjnego i 

współpracy międzynarodowej dr Iwony Zofii Czaplickiej - Kozłowskiej w postępowaniu 

o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w 

dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości 

Przesłanki formalno- prawne napisania opinii 

Podstawę formalną niniejszej opinii stanowi decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z 

dnia 10.09.2019 roku o powołaniu mnie w skład Komisji Habilitacyjnej w celu 

przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Iwony Zońi Czaplickiej- Kozłowskiej 

wszczętego w dniu 07 marca 2019 roku w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki 

o zarządzaniu i powierzeniu mi flmkcji recenzenta. Recenzja została wykonana na podstawie 

dokumentacji w postępowaniu habilitacyjnym przesłanej przez prof. dr hab. Macieja 
Żukowskiego — Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

Charakterystyka Habilitantki 

Dr Iwona Zofia Czaplicka- Kozłowska urodziła się 14.05.1971 roku w Szczytnie. Jest 

absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia na Wydziale Nauk 

Ekonomicznych i Zarządzania ukończyła w roku 1996. W roku 2005 uzyskała stopień naukowy 
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doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii nadany Uchwałą Rady Wydziału Nauk 

Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie 

dysertacji doktorskiej pt. „Aktywność bezrobotnych na obszarach wiejskich Warmii i Mazur”. 

Promotorem W przewodzie doktorskim był dr hab. Marek Zarębski, prof. UMK a recenzentami: 

dr hab. Zofia Hasińska, prof. AE we Wrocławiu oraz prof. dr hab. Zenon Wiśniewski. 

W roku 1996 Habilitantka rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Organizacji i 

Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w 

Olsztynie. Obecnie pracuje w tej Katedrze na stanowisku adiunkta. Ponadto dr Iwona Zofia 

Czaplicka- Kozłowska w ramach umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę była lub jest 

zatrudniona w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy na Wydziale Gospodarki 

Turystycznej w Ełku, w Wyższej Szkole Biznesu w Pile, w Olsztyńskiej Wyższej Szkole 

Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego oraz w Szkole Informatyki i Ekonomii 

TWP w Olsztynie. 

Opinia o monografii dr Iwony Zofii Czaplickiei- Kozłowskiei pt. .. Skuteczność narzedzi 
motywowania stosownych w urzędach samorzadugmĄnrĘgo — perspektywa pracownika”. 

Monografia naukowa pt. „Skuteczność narzędzi motywowania stosownych w urzędach 

samorządu gminnego — perspektywa pracownika” została wskazana przez Habilitantkę jako 

osiągnięcie naukowe opisane w art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniu i tytule w zakresie sztuki ( Dz. U. Nr 65 poz.595 

z późn. zm). Monografia została wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- 

Mazurskiego w Olsztynie w 2019 roku. Recenzentami monograńi była dr hab. Alicja Miś, prof. 

UEK oraz dr hab. Jacek Kożuch, prof. UPH w Siedlcach. 

W monografii _zostało omówione ważne zagadnienie dotyczące skuteczności narzędzi 

motywowania pracowników. Szczególnie interesuj ące jest opisanie tego problemu w urzędach 

samorządu gminnego. Jest to temat o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia zmieniającej się 

sytuacji na rynku pracy. Rynek pracownika będzie miał również negatywny wpływ na 

pozyskiwanie i utrzymywanie pracowników w urzędach samorządu gminnego. Jednym z 

kluczowych czynników decydującym o pracy W urzędach kompetentnych pracowników jest 

odpowiednie ich motywowanie. Mimo ważności tej problematyki w samorządzie gminnym 

do tej pory zainteresowanie nią w Polsce nie jest duże. Na ten temat zostało wydanych niewiele 

publikacji naukowych oraz była prowadzona mała liczba badań naukowych. Uważam, że 

monograiia autorstwa Habilitantki jest pierwszą, która w sposób kompleksowy, oparty na 



badaniach empirycznych opisuje narzędzia motywowania pracowników w urzędach w 

samorządzie gminnym. Monografia została oparta na autorskich badaniach Habilitantki oraz 

wykorzystuje Jej dotychczasowy dorobek naukowy. Jest to w moim przekonaniu mocną stroną 

monografii, co znajduje potwierdzenie w jej treści. We wstępie do monografii zostały 

sformułowane w sposób jednoznaczny cele pracy. 

Konstrukcja monografii jest podporządkowana celowi głównemu postawionemu przez 

Habilitantkę. Wszystkie rozdziały są ze sobą powiązane, dzięki czemu stanowią logiczną 

całość. Można wyróżnić dwie podstawowe części: teoretyczną i badawczą. Według mnie w 

monografiach o charakterze naukowym powinna być wyróżniona część metodyczna, ponieważ 

prawidłowo opisana metodyka badań empirycznych świadczy o dużej dojrzałości naukowca. 

Zawartość części teoretycznej monografii oceniam pozytywnie. W rozważaniach teoretycznych 

Habilitantka wykazała się dobrą znajomością omawianego problemu. Zagadnienia przedstawiła 

w sposób rzeczowy i kompetentny. Część teoretyczna jest spójna i stanowi dobre 

wprowadzenie do części badawczej monografii. Autorka poruszyła w niej najważniejsze 

zagadnienia dotyczące tematyki monografii. Przeprowadzając badania teoretyczne 

wykorzystała przede wszystkim polską literaturę przedmiotu, co można uznać za słabszą stronę 

monografii. Według mnie Habilitantka w zbyt małym stopniu dokonała krytycznej analizy 

literatury. W rozdziale pierwszym w sposób bardzo kompetentny scharakteryzowała 

działalność samorządu gminnego zwracając uwagę na najważniejsze kwestie z punktu widzenia 

celu monografii. Uważam, że ten rozdział został bardzo dobrze opracowany i stanowi bardzo 

dobrą podstawę do prowadzenia dalszych rozważań. W rozdziale drugim Habilitantka dobrze 

opisała istotę motywowania pracowników ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 

samorządu gminnego. Szczególnie wartościowy z punktu widzenia poznawczego jest 

podrozdział poświęcony zasadom skutecznego motywowania w samorządzie gminnym. 

Niektóre rozważania dotyczące motywowania pracowników są na podstawowym poziomie. 

Moje zastrzeżenie budzi fakt że, nie opisano w sposób szczegółowy narzędzi motywowania 

pracowników. Według mnie niektóre problemy poruszane w tym rozdziale wykraczają poza 

cel monografii, np. nawiązanie stosunku pracy w samorządzie i system ocen pracowniczych. 

Natomiast doskonalenie kwalifikacji powinno być potraktowane jako jedno z narzędzi 

motywowania pracowników. 

Moim zdaniem warstwa metodyczna w pracach na stopień doktora habilitowanego jest bardzo 

istotna. Habilitantka w sposób ogólny opisała proces badawczy w podrozdziale pierwszym 



rozdziału trzeciego zatytułowanym „ Założenia metodyczne badań empirycznych”. Został 

poprawnie skonstruowany pod względem metodycznym. Jednoznacznie oraz poprawnie pod 

względem metodycznym zostały sformułowane cele badawcze. Cel badań został 

jednoznacznie sformułowany. Habilitantka postawiła pięć pytań badawczych. Moje 

wątpliwości budzą pytania numer cztery i sześć, które według mnie wykraczają poza cel 

badawczy. Hipotezy i sposób ich weryfikacji zostały poprawnie określone. W sposób ogólny 

zostały opisane narzędzia badawcze, które są adekwatne do postawionych celów badawczych 

oraz przebieg badań. Odpowiednimi wskaźnikami potwierdziła rzetelność doboru próby 

badawczej. Analizując wyniki badań w sposób bardzo dobry wykorzystała narzędzia 

statystyczne. Z trudnego zadania, jakim jest opisanie metodyki badań Habilitantka wywiązała 

się w sposób zadawalający. 

Autorka w sposób szczegółowy przedstawiła wyniki przeprowadzonych badań, co jest zaletą 

monograiii. Ta część monografii świadczy o dojrzałości naukowej Habilitantki. Wyniki badań 

w monografii są dobrze udokumentowane. Przedstawione rezultaty badań własnych mają dużą 

wartość poznawczą. W części prezentującej wyniki badań empirycznych brak jest 

jednoznacznego odwołania do sformułowanych pytań badawczych i hipotez. Autorka 

sformułowała interesujące wnioski z badań oraz zakreśliła przyszłe kierunki badań, co należy 

uznać za pozytyw. 

Do najważniejszych osiągnięć naukowych dr Iwony Zoiii Czaplickiej- Kozłowskiej 

zaprezentowanych w monografii, stanowiących znaczny wkład w rozwój dyscypliny nauki o 

zarządzaniu i jakości mogę zaliczyć: 

- wzbogacenie wiedzy dotyczącej motywowania pracowników w urzędach samorządu 

gminnego, 

- omówienie w sposób kompleksowy narzędzi wykorzystywanych w motywowaniu 

pracowników w urzędach samorządu gminnego, 

- opracowanie autorskiej metodyki przeprowadzenia badań, 

- opracowanie na podstawie badań rekomendacji dla praktyki, 

- określenie kierunku prowadzenia przyszłych badań. 

Dr Iwona Zofia Czaplicka- Kozłowska podjęła się w recenzowanej monografii trudnego 

zadania, z którego moim zdaniem, wywiązała się w sposób dobry. Biorąc pod uwagę dokonanie 
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przez Habilitantkę studiów literaturowych, przeprowadzenie badań w oparciu o autorską 

metodykę i sformułowanie wielu interesujących wniosków uważam, że monografia pt. 

„Skuteczność narzędzi motywowania stosownych w urzędach samorządu gminnego — 

perspektywa pracownika” spełnia ustawowe wymogi stawiane osiągnięciom naukowym w 

procedurze postępowania habilitacyjnego. Z dokonanej analizy treści monografii wynika, że 

Habilitantka jest osobą kompetentną, samodzielną, umiejącą zaprojektować i przeprowadzić 

badania naukowe, sformułować wnioski poparte dowodami, co cechuje samodzielnego 

pracownika naukowego. 

Opinia o pozostałym dorobku naukowym dr Iwony Zofii Czaplickiei- KozłowskĘ 

Pozostały dorobek dr Iwony Zofii Czaplickiej- Kozłowskiej po uzyskaniu stopnia doktora 

oceniam pozytywne. Publikacje dotyczą dwóch ważnych z punktu widzenia teorii i praktyki 

gospodarczej zagadnień: zarządzania kadrami w urzędach administracji publicznej oraz 

działalności samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem finansów. Ważnymi 

publikacjami w dorobku Habilitantki są monografie, których jest współautorką. Analizując 

publikację dr Iwony Zofii Czaplickiej- Kozłowskiej mogę stwierdzić, że Jej wiedza wynikającą 

z rozważań teoretycznych i badań naukowych jest bardzo dobra. Wszystkie publikacje 

prezentują dobry poziom merytoryczny. Na podstawie analizy załączonych do dokumentacji 

publikacji mogę stwierdzić, że są one wartościowe. Mają dobrą podbudowę teoretyczną. 

Struktura każdej publikacji jest prawidłowa pod względem metodycznym. Zwiera 

jednoznacznie określony cel, opisuje metodę badawczą, prezentuje wnioski z badań i 

rekomendacje. Autorka prezentuje wyniki badań własnych. Zaletą publikacji jest formułowanie 

własnych poglądów oraz wniosków. Cechą dorobku naukowego Habilitantki jest aktualność 

poruszanych zagadnień. Wiele publikacji jest napisanych we współautorstwie, co świadczy o 

umiejętności współpracy naukowej z różnymi osobami. Uważam, że ta umiejętność jest dużą 

zaletą dojrzałego naukowca. 

Ilościowy dorobek publikacyjny dr Iwony Zofii Czaplickiej- Kozłowskiej po obronie pracy 

doktorskiej oceniam na poziomie zadawalającym. Jest autorką czterdziestu dziewięciu 

publikacji, w tym trzech monografii naukowych, współautorką czterech monografii naukowych 

i jednego podręcznika, autorką czterech rozdziałów w monografiach naukowych bądź w 

publikacjach recenzowanych opracowaniach zbiorowych oraz współautorką dwunastu 

rozdziałów, a także autorką sześciu artykułów oraz współautorką szesnastu ( W tym sześciu w 

języku angielskim), zamieszczonych W czasopismach lub zeszytach naukowych. Habilitantka 



była autorką dwóch raportów z badań oraz współautorką sześciu raportów z badań. Zbyt mała 

liczba publikacji została wydana zagranicą oraz w liczących się wydawnictwach i 

czasopismach w Polsce. 

Habilitantka nie posiada publikacji w czasopismach posiadających Impact Factor. Brak 

publikacji w tych czasopismach związany jest przede wszystkim z dyscypliną naukową jaką 

jest dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości. Autorzy reprezentujący tę dyscyplinę mają duże 

trudności w publikowaniu artykułów w czasopismach posiadających Impact Factor. Liczba 

cytowań publikacji oraz Indeks Hirscha opublikowanych publikacji dr Iwony Zofii Czaplickiej- 

Kozłowskiej jest na niskim poziomie, co należy uznać za słabszą stronę w dorobku Habilitantki. 

Po uzyskaniu stopnia doktora dr Iwona Zofia Czaplicka- Kozłowska była uczestniczką dwóch 

projektów badawczych. Jeden był finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, drugi 

ze środków pochodzących z działalności statutowej uczelni. Kierowała jednym projektem 

fmansowanym również z działalności statutowej. Habilitantka nie kierowała i nie brała udziału 

w projektach naukowych krajowych fmansowanych ze środków NCN lub NCBiR. Działalność 

badawczą Habilitantki oceniam na poziomie zadawalającym, chociaż należy uznać, że jest ona 

bardzo skromna. 

Dr Iwona Zofia Czaplicka— Kozłowska po uzyskaniu stopnia doktora nie otrzymała 

międzynarodowych i krajowych nagród za działalność naukową, co oceniam negatywnie. 

Habilitantka po uzyskaniu stopnia doktora wygłosiła dziesięć referatów na konferencjach 

naukowych. Trzy referaty zostały zaprezentowanych na konferencjach zagranicą. Większość z 

nich została wygłoszona na konferencjach organizowanych przez duże krajowe ośrodki 

akademickie. Referaty dotyczyły ważnych problemów, które są W polu zainteresowania 

Habilitantki, w tym wyników badań własnych. Ten obszar działalności dr Iwony Zofii 

Czaplickiej- Kozłowskiej jest na niskim poziomie. Habilitantka wygłosiła małą liczbę 

referatów, szczególnie na konferencjach międzynarodowych. 

Moja opinia o pozostałym dorobku naukowym dr Iwony Zofii Czaplickiej- Kozłowskiej jest 

pozytywna. Jest to dorobek wartościowy wskazujący na Jej dojrzałość i samodzielność 

naukową. Należy jednak zwrócić uwagę na małe zaangażowanie Habilitantki w badania 

naukowe i zbyt słabe rozpowszechnienie dorobku w kraju i zagranicą. 



Opinia o dorobku dydaktycznym i nopulmzatorskim oraz współpracy miedzynarodowei dr 

Iwony Zoiii Czaplickiei- KozłowsĘj 

Dr Iwona Zofia Czaplicka- Kozłowska po uzyskaniu stopnia doktora uczestniczyła w 

czterdziestu pięciu konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą. Na jednej konferencji 

prowadziła sesję tematyczną. Jest to liczba wskazująca na małą aktywność Habilitantki w tym 

zakresie. 

Habilitantka brała udział w pracach rady naukowej jednej kraj owej konferencji naukowej. 

Dr Iwona Zofia Czaplicka- Kozłowska jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania 

Aktywności Mieszkańców Mazurskiej Wsi Grom. W Stowarzyszeniu w latach 2007-2011 

pełniła funkcję prezesa, a w latach 2011-2016 wiceprezesa. Od 2009 jest członkiem 

Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. 

Habilitantka ma duże doświadczenie dydaktyczne. Prowadzi zajęcia na studiach I i H stopnia, 

na studiach podyplomowych. Są one związane z Jej zainteresowaniami naukowymi. Była 

promotorem 133 prac licencjackich i magisterskich na Uniwersytecie Warmińsko — Mazurskim 

w Olsztynie oraz Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy a także Akademii 

Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Była recenzentem 16 prac magisterskich oraz 20 prac 

licencjackich. Opiekę nad studentami należy uznać za mocną stronę Habilitantki, 

Na pozytywną ocenę zasługuje również odbycie przez dr Iwonę Zoiię Czaplicką- Kozłowska 

zagranicznego stażu. 

Pozytywnie należy również ocenić współpracę Habilitantki z praktyką gospodarczą, co 

przejawia się w udziale w wykonaniu dwóch ekspertyz oraz udziale w pięciu zespołach 

eksperckich i konkursowych. Habilitantka prowadziła również szkolenia na rzecz praktyki 

gospodarczej. 

Habilitantka wykonała tylko jedną recenzję artykułu. 

Za słabą stronę w dorobku Habilitantki w tym obszarze należy uznać brak opieki nad 

doktorantami, brak udziału w komitatach redakcyjnych i radach naukowych czasopism oraz 

małą liczbę wykonanych recenzji artykułów. 

Oceniając dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz współpracę międzynarodową dr Iwony 

Zofii Czaplickiej- Kozłowskiej należy wyróżnić działalność dydaktyczną oraz działalność 



popularyzująca naukę. Natomiast działalność międzynarodową oceniam na poziomie 

zadawalającym. Ogólnie działalność Habilitantki w tym obszarze oceniam pozytywnie. 

Konklgia 

W świetle przedstawionej oceny całości dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego, 

popularyzatorskiego, organizacyjnego i współpracy międzynarodowej stwierdzam, że 

osiągnięcia dr Iwony Zolii Czaplickiej- Kozłowskiej spełniają wymagania określone w 

przepisach prawa. W związku z powyższym popieram wniosek dr Iwony Zofli Czaplickiej- 

Kozłowskiej o nadanie Jej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w 

dyscyplinie nauki o zarządzaniu ( obecnie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu 

i jakości). 


