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Recenzja
dorobku naukowego, dydaktyczno-organizacyjnego i współpracy międzynarodowej
dra Jerzego Kaźmierczyka
w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego
w dyscyplinie ekonomia

1. Informacje wstępne
Podstawą przygotowania niniejszej recenzji było pismo Przewodniczącej Rady
Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. Barbary
Jankowskiej informujące mnie o powołaniu na recenzenta dorobku dr. Jerzego
Kaźmierczyka.
Opracowując recenzję brałem pod uwagę zapisy ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym W
zakresie sztuki, w szczególności art. 16 ust. 1 oraz 2 oraz rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów
oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
Dr Jerzy Kaźmierczyk ukończył w roku 2007 studia magisterskie na Wydziale
Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z wynikiem celującym. Ponadto
ukończył studia licencjackie w 2011 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu
Zielonogórskiego z zakresu filologii rosyj skiej i translatoryki biznesowej oraz na tym
Wydziale studia magisterskie w zakresie filologii rosyjskiej z językiem angielskim z
wynikiem celuj ącym. Studiował także na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 2019 r. ukończył studia magisterskie
na kierunku psychologia. Jest niewątpliwie osobą wszechstronnie wykształconą. Sądzę, że posiadane wykształcenie bardzo pomaga dr. Jerzemu Kaźmierczykowi w prowadzeniu interdyscyplinamych badań naukowych.

W okresie październik 2007-wrzesień 2011 odbywał studia doktoranckie na
Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Stopień naukowy
doktora nauk ekonomicznych

został Mu nadany przez Radę Wydziału Ekonomii

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2 grudnia 2011 r. Pracę doktorską pt.
„Społeczno-ekonomiczne

i technologiczne

determinanty zatrudnienia pracowni-

ków W sektorze bankowym (na przykładzie regionu wielkopolskiego

W latach

1996-2008)” przygotował pod kierunkiem prof. Wacława J armołowicza. Praca została wyróżnioną przez Radę Wydziału Ekonomii.

2. Ocena dorobku naukowo-badawczego
We wniosku do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego

dr Jerzy

Kaźmierczyk jako główne osiągnięcie wskazał cykl 10 powiązanych tematycznie
publikacji.

W jego skład wchodzi 9 artykułów naukowych

oraz rozdział w

monografii. Został on zatytułowany następująco: Kryteria i czynniki segmentacji
zatrudnienia w bankach (analiza porównawcza). Jest to niewątpliwie kontynuacja
tematyki, którą dr Jerzy Kaźmierczyk realizował W pracy doktorskiej. Uważam,
że tego rodzaju kontynuacja ułatwiła prowadzenie badań w ramach habilitacji.
Pozwoliła

podjąć badania bardziej złożonych

problemów

i uzyskać ciekawe

wyniki. Spośród zgłoszonych 10 publikacji 4 zostały przygotowane samodzielnie.
Udział dr. Jerzego Kaźmierczyka w sześciu pozostałych publikacjach kształtuje

się od 50% do 70%. We wniosku zamieszczone są oświadczenia współautorów.
Wynika z nich, że dr Jerzy Kaźmierczyk
koncepcję

publikacji,

przeprowadzonych

rozważania
współautorów

określał

metody

w każdym przypadku opracowywał
badawcze, formułował wnioski

badań. Sądzę również,

dotyczące

sektora

bankowego

że w publikacjach

w Rosji

z

zawierających

niezbędny

był

udział

z Rosji. To pozwoliło na dostęp do informacji o tym sektorze,

trudno osiągalny w naszym kraju.

Dyskusyjny jest dla mnie tytuł cyklu publikacji. Powinien on obejmować

szerszy zakres zagadnień. Problematyka, która określa tytuł cyklu jest głównie
rozpatrywana w drugim artykule W cyklu, oznaczonym symbolem C2. Uważam
również, ze artykuł z symbolem C9 nie powinien się znaleźć w cyklu. Jest on
luźno związany z tematyką rozpatrywana W cyklu. Uzasadnienie podane przez dr.
Jerzego Kaźmierczyka o powodach jego umieszczenia jest dyskusyjne. Sądzę
również, że nie powinien on zostać włączony ze względów formalnych. Został on
bowiem opublikowany w 2011 r. Natomiast włączyłbym do tego cyklu artykuł opublikowany w 2013 r. pt. „Kształtowanie się zatrudnienia w sektorze bankowym W
warunkach wahań koniunktury gospodarczej”.

Szkoda również, że przynajmniej

dwa, trzy artykuły nie ukazały się w bardziej prestiżowych czasopismach.
Nie będę szczegółowo omawiał poszczególnych

publikacji składających się

na cykl. Najwyżej oceniam artykuł opublikowany w 2017 r. i oznaczony symbolem C2. W zasadzie jego tytuł mógłby być taki sam jak tytuł całego cyklu. Poniżej

scharakteryzuję jego zawartość i przeprowadzę jego ocenę.
Kaźmierczyk J., Wyrwa J., Wybrane wskaźniki satysfakcji pracowniczej:
analiza porównawcza

polskich i rosyjskich banków, artykuł w języku rosyjskim,

Zeszyt Naukowy Tyumen State University, Nr 3(4), 2017, s. 19-40.
Artykuł zawiera wyniki badań, które były prowadzone w ramach grantu Russian Humanitarian Science Foundation. Problematyka poruszana w artykule jest
niezmiernie aktualna i ważna. Należy zaznaczyć, że samo pojęcie satysfakcji pracowniczej ma jeszcze w literaturze i praktyce wiele interpretacji i proponowanych
jest wiele metod jej mierzenia. Jednym z ważniejszych zagadnień jest więc określenie czynników mających wpływ na poziom satysfakcji pracowniczej. Jest to
główna tematyka tego artykułu.

Na początku dokonano szerokiego przeglądu literatury, w której rozpatrywana jest problematyka satysfakcji pracowniczej. Przedstawiono różne sposoby

interpretacji tego pojęcia oraz różnorodne propozycje pomiaru. Z tych rozważań
wynika wyraźnie jak ważne jest zagadnienie określenia czynników (wskaźników),
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które mają wpływ na poziom satysfakcji pracowniczej. Celem artykułu jest przed-

stawienie propozycji czynników i określenie stopnia ich ważności. W tym celu
przeprowadzono badania na przykładzie sektorów bankowych Polski i Rosji. Sfor-

mułowana została następująca hipoteza badawcza: satysfakcja pracownicza w polskich i rosyjskich bankach zmienia się w zależności od relacji z kierownictwem,
jak również od systemu wynagradzania i poczucia sprawiedliwości. Badania po-

zwoliły wykazać prawdziwość tej hipotezy. W ich ramach przeprowadzone zostały szerokie badania ankietowe w styczniu-kwietniu 2016 r. w Polsce i w lutym-kwietniu 2017 r. w Rosji. Wysłano 20 tys. ankiet w Polsce i 4 tys. ankiet w
Rosji. W ankiecie wzięto pod uwagę szereg charakterystyk takich jak: płeć, wykształcenie, stanowisko, miejsce pracy, rodzaj banku, typ własności, rodzaj wykonywanej pracy a nawet stopień inwalidztwa. Pracownicy banków odpowiadając
na zadane 23 pytania mieli do dyspozycji skalę 0-4. Zebrane w wyniku przeprowadzonych badań ankietowych dane pozwoliły np. na określenie ogólnego poziomu satysfakcji, wskaźnika satysfakcji dotyczącego relacji z kierownictwem
oraz wskaźnika dotyczącego poczucia sprawiedliwości.

Sformułowane

zostały

bardzo ciekawe wnioski. Badania pokazują np. brak korelacji pomiędzy ogólna

satysfakcją a poszczególnymi składnikami satysfakcji pracowniczej. Stwierdzono
również, że pomimo pewnych nowych zjawisk w bankach Polski i Rosji związanych ze zwolnieniami pracowników, większość jest zadowolona ze swojej pracy.
Zaprezentowane w artykule badania oceniam bardzo wysoko. Świadczą one
o dużych umiejętnościach badawczych. Jestem przekonany, że wyniki badań zostaną wykorzystane w sektorach bankowych Polski i Rosji. Przedstawione badania stanowią niewątpliwie wkład w rozwój dyscypliny ekonomia.

Po szczegółowym

zapoznaniu

się cyklem i innymi publikacjami

mogę

stwierdzić, że dr Jerzy Kaźmierczyk od szeregu lat zajmuje się z sukcesem problematyka zatrudnienia. Ma w tym zakresie znaczące osiągnięcia. W szczególno-

ści jest doskonałym specj alistą w zakresie rynku pracy, stosunków pracy, segmen-

tacji zatrudnienia, instrumentów polityki personalnej. Ta problematyka poruszana
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jest w cyklu na przykładzie zatrudnienia w bankach polskich i rosyj skich. Badania

prowadzone są na poziomie mikroekonomicznym
staci porównań międzynarodowych.

i makroekonomicznym

i w po—

W większości publikacji z tej problematyki,

które ukazały się w naszym kraju dominują aspekty mikroekonomiczne. Dorobek
badawczy dr. Jerzego Kaźmierczyka zasługuje w związku z tym na wyróżnienie.
Charakteryzując cykl artykułów sformułował On 9 pytań badawczych, określił cele oraz hipotezy badawcze. Wydaje się, że postawionych zostało zbyt dużo
pytań badawczych. Nie było bowiem możliwości W takim cyklu przedstawić odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie udzielono w zasadzie odpowiedzi np. na pytanie Q9. Na kilka pytań została sformułowana częściowa odpowiedź. Wyrażam
nadzieję, że W dalszych badaniach dr Jerzy Kaźmierczyk będzie poszukiwał odpowiedzi na niektóre zadane przez Niego pytania.
Podobna uwaga dotyczy sformułowanych celów. Uważam, że jest ich zbyt
dużo. Nie wszystkie udało się zrealizować w tym cyklu, zresztą to było niemoż—
liwe. Te, które nie były zrealizowane lub były zrealizowane częściowo, będą za—
pewne rozpatrywane w przyszłości.
Dyskusyjny jest cel ogólny cyklu publikacji, który brzmi: „wypracowanie
podstaw do identyfikacji segmentów zatrudnienia w bankach w oparciu o wybrane
instrumenty polityki personalnej i postrzeganie stosunków pracy przez pracowników”. Czy rzeczywiście celem ogólnym było tylko „wypracowanie podstaw”?
Gdy chodzi o hipotezy badawcze, to nie jest dla mnie jasna hipoteza główna.
Nie bardzo wiadomo czy podane hipotezy szczegółowe składają się na hipotezę
główną. Sformułowanych

zostało 17 hipotez szczegółowych.

Uważam, że zbyt

dużo. Nie we wszystkich przypadkach udało się przeprowadzić skuteczne postępowanie, które pozwala przyjąć lub odrzucić dana hipotezę.

Własne propozycje zawarte W cyklu artykułów oceniam wysoko. Chodzi tutaj o dwie następujące propozycje:

—

zaproponowanie teoretycznego modelu segmentacji zatrudnienia,

—

zaproponowanie zestawu nowych narzędzi do mierzenia satysfakcji z pracy,
zaufania między pracowniczego.
Jako podstawę do proponowanego modelu przyjęto słusznie model segmen-

tacji rynku pracy M. J. Piore i P. B. Doeringera. Został on zmodyfikowany przez

dr. Jerzego Kaźmierczyka. W artykułach C l-C6 rozpatrywane były różne zmienne

demograficzno-społeczne takie jak: wiek, płeć, wykształcenie, doświadczenie w
miejscu pracy, doświadczenie w bankowości, zajmowane stanowisko, absencja w
pracy, aktywność sportowa, obciążenie godzinowe w pracy, które mogły wpływać
na zatrudnienie, jak również na instrumenty polityki personalnej i postrzeganie stosunków pracy. Ważne jest, że były podejmowane próby wydzielenia segmentów, w
których uwzględnia się różne zmienne demograficzno-społeczne.

Były to niewąt-

pliwie nowatorskie analizy. Traktuję je jako wkład do dyscypliny ekonomia.
Dr Jerzy Kaźmierczyk przedstawił bardzo interesujące plany badawcze związane Z tematyką rozpatrywaną w cyklu. Świadczą one niewątpliwie 0 Jego dużym

potencjale badawczym. Jestem przekonany, że będzie te plany realizował z suk-

cesem. Chcę podkreślić, że prezentacja takich planów miała pozytywny wpływ na
moją końcową ocenę wniosku.

Oprócz obszaru badawczego związanego z omawianym wyżej cyklem artykułów dr Jerzy Kaźmierczyk prowadził badania naukowe w ramach pięciu następujących obszarów:
—

polityka zatrudnienia i rynek pracy,

—

ingerencja państwa w gospodarkę,

—

konsensus Waszyngtoński i konsensus Pekiński,

—

pozostałe wątki.
Pierwszy z wymienionych obszarów jest ściśle powiązany z tematyką za-

wartą w głównym osiągnięciu badawczym czyli cyklu artykułów. W ramach tego
obszaru badania dotyczyły głównie rekrutacji i zwolnień pracowników, wykorzystania outsourcingu w procesie zatrudniania pracowników w banku oraz zastoso-

wania technologii informatycznych w bankach. Najwyżej oceniam artykuł pt.
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„How the banks really recruit job candidates”, w którym przedstawiona została
empiryczna weryfikacja modelu sita i kapitału ludzkiego w stosunku do oczekiwań pracodawców z banków. Pokazała ona wyraźnie, że w procesie rekrutacji w
bankach w Polsce zasadnicze znaczenie ma model sita. Interesujące badania były
prowadzone w ramach drugiego obszaru pt. „Ingerencja państwa w gospodarkę”.
Opublikowano tutaj 5 artykułów. Na szczególna uwagę zasługuje artykuł pt. :The
socio-economic approach to the study of main economic systems. Socialism and
capitalism” opublikowany w dwóch częściach, w którym szczegółowo przedstawiono ewolucję metod i podejść badawczych w kształtowaniu systemów gospodarczych. Kolejny obszar badawczy zatytułowany „Konsensus waszyngtoński i
konsensus pekiński” związany jest ściśle z poprzednim obszarem badawczym.

Problemy w nim rozpatrywane mogłyby więc zostać przyporządkowane do obszaru badawczego „Ingerencja państwa w gospodarkę”. Należy jednak zaznaczyć,
że zagadnienia poruszane w obszarze Konsensus waszyngtoński i konsensus pekiński były badane bardzo szczegółowo.

Zaprezentowano je w 9 artykułach.

Można Więc przyjąć, że wydzielenie tego obszaru było zasadne. Ostatni obszar pt.
”Pozostałe wątki” pokazuje jak obszerne są zainteresowania dr. Jerzego Kaźmierczyka. Opublikował tutaj 13 artykułów. Tematyka ich jest różnorodna. Dotyczy
ona m.in. współpracy nauki z biznesem, polityki pieniężnej, działalności w organizacjach studenckich. Spośród artykułów opublikowanych w ramach tego ob-

szaru na wyróżnienie zasługuje następująca publikacja „Zaangażowanie biznesowe pracowników naukowych (na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu)”. Przeprowadzone były szczegółowe badania empiryczne, które pokazały np. że mężczyźni pracujący na uczelni nieco bardziej niż kobiety angażowali
się we współpracę z biznesem, podobnie starsi wykładowcy w porównaniu do
profesorów. W artykule przedstawiono również zalecenia dla władz uczelni, które
pozwoliłyby na poprawę istniejącego stanu w zakresie współpracy z biznesem.
Po uzyskaniu stopnia doktora dr Jerzy Kaźmierczyk był szczególnie aktywny, gdy chodzi o udział w konferencjach i ich organizację. Bardzo wysoko
7

oceniam te aktywność. Zasługuje ona na wyróżnienie. Ogółem wystąpił z referatami na 23 konferencjach i sympozjach naukowych, w tym na 12 konferencjach
zagranicznych m.in. w Chorwacji, Japonii, Chile, na Łotwie, w Rosji oraz Kirgistanie. Stosunkowo często, bo 3 razy, występował

na konferencjach

W Japonii zaś wygłosił 2 referaty. Sądzę, że udział w konferencjach

W Rosji.
zagranicz-

nych w szeregu krajach świadczy o dużej aktywności naukowej dr. Jerzego Kaźmierczyka. Warto zauważyć, że referaty na konferencjach zagranicznych wygłaszał najczęściej w języku angielskim oraz w języku rosyjskim.
Do Jego dorobku naukowo-badawczego

należy zaliczyć prowadzenie sesji

podczas 6 konferencji naukowych, z tego 5 organizowanych w Polsce i 1 odbywającej się W Japonii. Ta aktywność świadczy niewątpliwie o tym, że dr Jerzy
Kaźmierczyk jest znany i ceniony w środowisku naukowym.
Z aktywnością konferencyjną związane jest również Jego członkostwo w Radach Programowych, Komitetach Organizacyjnych. Ogółem dotyczy to 15 konferencji naukowych, z tego 11 organizowanych w kraju oraz 4 konferencji odbywa-

jących się W Tyumeniu (Rosja), Szanghaju (Chiny), Sturowie (Słowacja) oraz w
Połtawie (Ukraina). Potwierdza to tylko, że działalność naukowa dr. Jerzego Kaź-

mierczyka jest znana i doceniana zarówno w Polsce jak i zagranicą.
Bardzo ważnym obszarem działalności naukowej dr. Jerzego Kaźmierczyka
jest realizacja projektów badawczych.

Uczestniczył w 5 projektach badawczych

finansowanych przez zagraniczne podmioty zewnętrzne, najczęściej jako kierownik lub główny czy też podstawowy wykonawca. Dwukrotnie projekty były finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rosyjskiej Federacji.
Jeden grant otrzymał finansowanie w Russian Humanitarian Science Foundation.
Kolejny grant sfinansowała Duma Miasta Tyumien (Rosja), zaś ostatni piąty projekt był finansowany przez Horizon 2020 oraz Agencję Rozwoju Regionalnego na

Ukrainie i dotyczył problemów zatrudnienia osób przesiedlanych z powodu wojny

w Donbasie. Fakt finansowania projektów badawczych przez podmioty rosyjskie i

ukraińskie świadczą, że dr Jerzy Kaźmierczyk jest dobrze oceniany przez te podmioty jako badacz i znawca problemów rozpatrywanych w tych projektach. Warto
również zaznaczyć, że jeden projekt pt. „Przedsiębiorczość W opinii studentów wyższych uczelni Polski i Ukrainy”, w którym dr Jerzy Kaźmierczyk był głównym wy-

konawcą, był finansowany wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
Uniwersytet Zielonogórski oraz Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny.
Bardzo ważnym obszarem związanym z działalnością naukowo-badawczą
jest przygotowywanie recenzji wydawniczych. Dr Jerzy Kaźmierczyk był recenzentem 70 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach. Jest to znacząca
liczba, która świadczy o tym, że redaktorzy czasopism wysoko oceniają Jego Wie-

dzę z zakresu recenzowany ch publikacji. Spośród tych 70 recenzji, 20 zostało
wykonanych dla czasopism zagranicznych wydawanych w Japonii, Rosji, Austrii,

Chinach, USA oraz na Słowacji i na Łotwie. Jeśli chodzi 0 język, w którym przygotowano 70 recenzji, to w języku polskim opracowanych było 25 recenzji, 20 w
języku angielskim oraz 25 w języku rosyjskim. Ten fakt świadczy o tym, że dr

Jerzy Kaźmierczyk zna bardzo dobrze zarówno język angielski jak i rosyjski.
Do aktywności naukowo-badawczej

można również zaliczyć członkostwo

komitetów redakcyjnych czasopism. Od 2015 r. dr Jerzy Kaźmierczyk jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Health and Education Millenium” wy-

dawanego w Rosji, od 2016 r. zasiada zaś w Komitecie Redakcyjnym czasopisma
„Problems of Managementin the 21 st Century” wychodzącego na Litwie. W Polsce od 2019 r. jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze”.
Do uzyskania stopnia doktora dr Jerzy Kaźmierczyk opublikował łącznie

47 prac, z tego 26 samodzielnie i 21 we współautorstwie. Gdy chodzi 0 język
publikacji, to W języku polskim przygotowanych zostało 20 prac, w języku angielskim 20 prac zaś 7 prac w języku rosyjskim.
Interesujące są dane dotyczące cytowań. Są one następujące:
—

134 cytowań według bazy Google Scholar,

—

40 cytowań według bazy BazEkon,

—

27 cytowań w Web of Science,

—

12 cytowań w bazie Scopus.

Prace dr. Jerzego Kaźmierczyka były publikowane w 13 krajach oraz w 36
wydawnictwach. Niewielu pracowników naukowych z zakresu nauk ekonomicz-

nych publikuje swoje prace przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego w

tylu różnych krajach. Warto wymienić te kraje: Polska, Japonia, Chile, Francja,

Czechy, Rosja, Holandia, Rumunia, Finlandia, Kirgistan, Ukraina, Litwa i Łotwa.
Świadczy to niewątpliwie o dużej aktywności dr. Jerzego Kaźmierczyka w wymiarze międzynarodowym.
Scharakteryzowany

powyżej dorobek naukowo-badawczy

dr. Jerzego Kaź-

mierczyka jest bardzo obszerny i różnorodny. Dr Jerzy Kaźmierczyk jest niewątpliwie utalentowanym młodym badaczem wykazuj ącym się dużą aktywnością badawczą nieczęsto spotykaną w naszym kraju. Jego dorobek naukowo-badawczy
oceniam bardzo wysoko. Pewne mankamenty, na które zwróciłem uwagę nie maja
istotnego wpływu na tę ocenę.

3. Ocena współpracy międzynarodowej
Doktor Jerzy Kaźmierczyk przebywał na stażach naukowych w trzech uczelniach.
W grudniu

2016 r. nawiązał współprace

Ekonomicznym

w Państwowym

naukową z Instytutem

Uniwersytecie

Finansowo—

W T yumeniu (Rosja) w ramach

stażu, który trwa do chwili obecnej. Żródłem jego finansowania są środki

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Federacji Rosyjskiej przeznaczone
głównie na realizację projektu badawczego pt. „Zatrudnienie
pracowników

w sektorze bankowym”.

Jest on realizowany

i wynagradzanie
przez dr. Jerzego

Kaźmierczyka jako kierownika i głównego wykonawcę oraz prof. G.F. Romashkina i prof. V. A. Davydenkę. Uzyskane wyniki badawcze były publikowane W
kilku artykułach. W ramach tego stażu od 2019 r. wykonywany

jest projekt
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badawczy pt. „Społeczny udział studentów w kulturalnym i historycznym rozwoju

miast Rosji i krajów Unii Europejskiej. Środki na ten projekt z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa

Wyższego Federacji Rosyjskiej otrzymał

Federalny w J ekaterinburgu.

Fundacji

Nauki

został

Warto zaznaczyć,

złożony

wniosek

Uralski Uniwersytet

że w Rosyjskiej

Państwowej

o finansowanie nowego

projektu

dotyczącego rozwoju zrównoważonego w tym obszarze rynku pracy. Dr Jerzy
Kaźmierczyk został zgłoszony jako jeden z trzech głównych wykonawców.
W ramach stażu W Uniwersytecie w Tyumeniu dr Jerzy Kaźmierczyk prowadził również zajęcia z zakresu zarzadzania zmianami i ryzykiem w światowej gospodarce. Ponadto był promotorem trzech prac magisterskich i występował jako
promotor pomocniczy W ramach pracy doktorskiej. Brał również udział w wielu
seminariach naukowych. Jak Widać współpraca z jedną z czołowych uczelni rosyjskich była owocna. Tego rodzaju kontakty naukowe są bardzo cenne w sytuacji
dużych napięć na szczeblu państwowym pomiędzy Polska i Rosją. Wszystko na
to wskazuje, że będą one trwać w kolejnych latach. Okazuje się, że pomimo nie—

sprzyjających uwarunkowań współpraca naukowa pomiędzy pracownikami naukowymi obu krajów może być realizowana z sukcesem. Ważne jest tutaj stwierdzenie dr. Jerzego Kaźmierczyka zawarte na str. 73 Wniosku o przeprowadzenie
postępowania habilitacyjnego. Zacytuję je w całości: „Mój trzyletni staż na jednej

z rosyjskich uczelni (Tyumen State University) pozwala na stwierdzenie, że dominujące w Polsce przekonania na temat Rosji są często fałszywe, przestarzałe
(bazujące na wspomnieniach z lat 90. XX wieku), a także kreowane przez media
w poszukiwaniu sensacji”. Sądzę, że warto to stwierdzenie upowszechnić. Zgadzam się również z dr. Jerzym Kaźmierczykiem, że należy „walczyć ze stereotypami na temat Rosji, rosyj skiego sektora bankowego i tamtej szych pracowników.”
W roku 2015 dr Jerzy Kaźmierczyk przebywał na miesięcznym stażu na Uniwersytecie w Heidelbergu, finansowanym przez ten uniwersytet. W trakcie stażu
prowadził zajęcia z przedmiotu Macroeconomics oraz odbywał konsultacje nau-

kowe w katedrze prof. J. Glasera. Na krótkim pięciodniowym stażu przebywał w
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2015 r. na Uniwersytecie w Dyneburgu na Łotwie. Staż był finansowany przez

program Erasmus. Prowadził tam zajęcia z zakresu Human Resources in Banking.
We wniosku na str. 91,92 podana jest lista 22 pracowników naukowych, z

którymi dr Jerzy Kaźmierczyk utrzymuje ścisłe kontakty . Są to osoby z USA,
Rosji, Niemiec, Ukrainy, Chin oraz Łotwy. Warto również zaznaczyć, że dr Jerzy

Kaźmierczyk był ekspertem National Research University Higher School of Economics (Rosja). Przygotowywał tutaj oceny wniosków o granty oraz sporządzał
oceny realizacji grantów. Dzięki zaangażowaniu dr. Jerzego Kaźmierczyka doszło
do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Tyumen State University i Uniwersytetem w Zielonej Górze oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. W latach 2017-2019 organizował

staże naukowe w Tyumen State University dla

11 pracowników naukowych i jednej studentki z Uniwersytetu Ekonomicznego W
Poznaniu oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Do współpracy międzynarodowej należy również zaliczyć udział dr. Jerzego
Kaźmierczyka w licznych konferencjach zagranicznych oraz członkostwo w ich

Radach Programowych. Był i jest nadal członkiem kilku Rad Naukowych kilku
czasopism wydawanych za granicą oraz recenzentem w kilku czasopismach zagranicznych. Wspomniałem o tym wcześniej.
Przedstawione

wyżej ważniejsze

aspekty

aktywności międzynarodowej

dr. Jerzego Kaźmierczyka świadczą o tym, że jest doceniany za granicą. Aktywność międzynarodową należy doceniać, szczególnie w naszym kraju. Z moich obserwacji wynika, że duża aktywność

międzynarodowa

sprzyja podejmowaniu

ważnych i aktualnych badań naukowych. Z reguły też wzrasta ranga i znaczenie
publikacji przygotowanych W ramach współpracy międzynarodowej.

4. Ocena dorobku dydaktyczno-organizacyjnego
Dr Jerzy Kaźmierczyk prowadzi bardzo dużą aktywność w zakresie dydaktyki. Na
Uniwersytecie

Ekonomicznym

w Poznaniu

prowadził

zajęcia

na studiach
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stacjonarnych

oraz

niestacjonarnych

I, II i III stopnia

oraz na studiach

podyplomowych. Wykładał również na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza W
Poznaniu,

Uniwersytecie

Zielonogórskim

i trzech wspomnianych

wcześniej

uczelniach zagranicznych. Ogółem prowadził zajęcia z 25 przedmiotów, w tym

2 w języku angielskim i 6 w języku rosyjskim.
W Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu był promotorem 16 prac licencj ackich i promotorem pomocniczym jednej pracy doktorskiej. Aktywność dydaktyczną w tym zakresie realizował również na Tyumen State University. Pisałem o
tym wcześniej.

Dr Jerzy Kaźmierczyk podjął pracę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w lutym 2012 roku na stanowisku asystenta, po ukończeniu studiów doktoranckich. Od lutego 2013 r. pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Eduka—
cji i Rozwoju Kadr. W latach 2012/2013 był pełnomocnikiem Dziekana Wydziału
Ekonomii ds. praktyk studenckich, a od 2014 r. pełnomocnikiem Dziekana ds. wykładów otwartych. Był członkiem Wydziałowej

Komisji Wyborczej w latach

2008-2012 oraz w latach 2012/2013 sekretarzem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Od 29 maja 2015 r. jest sekretarzem i członkiem Prezydium Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, a od 14 marca 2015 r.
członkiem Prezydium Zarządu Polskiego Towarzystwa

Ekonomicznego

w od-

dziale w Zielonej Górze. Od roku 2012 jest radnym Wojewódzkiej Rady Rynku
Pracy przy Marszałku województwa lubuskiego. Za swą aktywność otrzymywał
wyróżnienia. W roku 2012 i 2017 otrzymał odpowiednio srebrną i złota odznakę
Polskiego

Towarzystwa

Ekonomicznego.

Dwukrotnie

otrzymał

wyróżniającą

ocenę okresową (2012 i 2017 ) za pracę naukową i dydaktyczną na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu.
Dorobek dydaktyczno-organizacyjny

dr. Jerzego Każmierczyka oceniam po-

zytywnie. Ma w tym zakresie znaczące osiągniecia.
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5. Ocena końcowa
Działalność dr. Jerzego Kaźmierczyka we wszystkich trzech obszarach oceniam
wysoko.

Na szczególne

badawcza i prowadzona

wyróżnienie
współpraca

zasługuje

Jego działalność

międzynarodowa.

naukowo-

Biorąc to pod uwagę

stwierdzam, że dr Jerzy Kaźmierczyk zasługuje na nadanie Mu stopnia doktora

habilitowanego w dyscyplinie ekonomia. Ma duży wkład w rozwój dyscypliny
ekonomia. Świadczą o tym głównie badania naukowe i uzyskane wyniki W ramach
cyklu publikacji powiązanych tematycznie pt. „Kryteria i czynniki segmentacji
zatrudnienia w bankach (analiza porównawcza)”. Warto podkreślić aplikacyjność
wyników badań. Mogą one być wykorzystane przez banki w Polsce i Rosji.

/

W
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