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RECENZJA 

 dorobku naukowo-badawczego, dydaktyczno-organizatorskiego  

i współpracy międzynarodowej dr. Jerzego Kaźmierczyka 

opracowana w związku z postępowaniem habilitacyjnym  

wszczętym w dziedzinie  nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia  

 

 Podstawą  formalną przygotowania niniejszej recenzji było skierowane do mnie pismo 

Przewodniczącej Rady Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dr 

hab. Barbary Jankowskiej, prof. UEP informujące o powołaniu mnie przez Centralną Komisję 

ds. Stopni i Tytułów na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Jerzego Kaźmierczyka 

w dziedzinie nauki ekonomiczne, w dyscyplinie ekonomia.  

 Podstawą merytoryczną sporządzenia recenzji była dokumentacja przygotowana przez 

Habilitanta obejmująca: kopię dyplomu doktora nauk ekonomicznych, autoreferat w języku 

polskim i języku angielskim, wykaz dorobku habilitacyjnego obejmujący informacje o 

aktywności naukowo-badawczej oraz informację o osiągnięciach dydaktycznych, 

organizacyjnych i popularyzatorskich, a także zagregowane dane dotyczące opublikowanego 

dorobku naukowego, łącznie z jego analizę bibliometryczną, cykl publikacji wskazany przez 

Habilitanta jako osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 

2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

oraz kopie 9 innych publikacji Habilitanta.  

 Niniejsza recenzja została sporządzona zgodnie z kryteriami oceny dorobku  w 

postępowaniu habilitacyjnym, zawartymi w następujących aktach prawnych: 

 Ustawie z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późniejszymi 

zmianami); 

 Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 w 

sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz. 1165). 

Dr Jerzy Kaźmierczyk uzyskał stopień z zakresu ekonomii na podstawie uchwały Rady 

Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2011 r. na 

podstawie rozprawy doktorskiej pt. Społecznoekonomiczne i technologiczne determinanty 

zatrudnienia pracowników w sektorze bankowym (na przykładzie regionu wielkopolskiego w 

latach 1996-2008), przygotowanej pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Wacława Jarmołowicza. 

Zakres czasowy niniejszej recenzji obejmuje zatem lata 2012-2019 (I kwartał). W okresie 

objętym oceną doktor  Jerzy Kaźmierczyk był zatrudniony początkowo na stanowisku 

asystenta (luty 2012 - styczeń 2013), a następnie adiunkta w Katedrze Edukacji i Rozwoju 

Kadr na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.   
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1. Ocena głównego osiągnięcia naukowego 

 Jako 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 sztuki dr Jerzy 

Kaźmierczyk wskazał cykl 10 publikacji powiązanych tematycznie, pt. Kryteria i czynniki 

segmentacji zatrudnienia w bankach (analiza porównawcza). W skład cyklu wchodzi 9 

artykułów naukowych i 1 rozdział w monografii wieloautorskiej, które ukazały się w latach 

2011-2019  w następujących czasopismach: 

 4 artykuły zostały opublikowane w czasopiśmie "Entrepreneurship and Sustainability 

Issues" wydawanym przez Entrepreneurship and Sustainability Center na Litwie 

(Wilno) (indeksowane w Web of Science, a od 2017 r. także w bazie Scopus), 

 2 artykuły zostały opublikowane w "Zeszytach Naukowych Polskiego Towarzystwa 

Ekonomicznego" w Zielonej Górze, 

 1 artykuł  został opublikowany w czasopiśmie "The Balitic Region" wydawanym 

przez Immanuel Kant Baltic Federal University w Kaliningradzie,  

 1 artykuł  został opublikowany w "zeszytach Naukowych Tyumen State University" 

w Rosji, 

 1 artykuł  został opublikowany w czasopiśmie "Comparative Sociology" wydawanym 

przez Brill (Leiden University w Holandii) - indeksowane w Web of Science i 

Scopus, 

 rozdział został zawarty w monografii wydanej przez Wydawnictwo Naukowe 

Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego w Zielonej Górze. 

Miejsca wydania publikacji składających się na cykl oceniam w większości bardzo 

krytycznie. Nie ma wśród nich niestety uznanych czasopism polskich ani zagranicznych, 

dominują czasopisma/wydawnictwa o zasięgu lokalnym.  

 Tylko cztery spośród zgłoszonych 10 publikacji ma charakter samodzielnych 

opracowań naukowych, zaś w przypadku pozostałych sześciu dr Jerzy Kaźmierczyk jest 

współautorem, choć jego udział jest istotny i waha się od 50 do70% (w dwóch przypadkach 

to 50%, w jednym 60% i w trzech 70%). Biorąc pod uwagę tematykę publikacji i poruszane 

w nich problemy, moim zdaniem, należałoby je w większości przypisać do dyscypliny nauki 

o zarządzaniu, a nie ekonomia. Publikacje składające sie na cykl odnoszą się do problematyki 

dość dobrze rozpoznanej na gruncie polskim (choć relatywnie słabiej w sektorze bankowym) 

i dotyczą zagadnień, których aktualność i znaczenie są  umiarkowane, przy czym większe dla 

praktyki gospodarczej, niż dla teorii. 

 Jak deklaruje Habilitant w autoreferacie ogólnym celem cyklu publikacji było 

wypracowanie podstaw do identyfikacji segmentów zatrudnienia w bankach w oparciu o 

wybrane instrumenty polityki personalnej i postrzeganie stosunków pracy przez 

pracowników, z uwzględnieniem trzech poziomów oceny (mikro, mezo i porównań 

międzynarodowych). Celem szczegółowym z kolei było opracowanie i doskonalenie narzędzi 

do badania postrzegania stosunków pracy (relacji z kierownictwem, oceny nagrody i 

sprawiedliwości, zaufania międzypracowniczego, oraz poza cyklem lojalności ekonomicznej i 

zaangażowania emocjonalnego), a następnie sprawdzenie możliwości ich zastosowania na 

przykładzie danych charakteryzujących pracowników banków z Polski i Rosji. 

 Moim zdaniem cele te nie zostały zrealizowane. Uważna lektura wszystkich publikacji 

składających się na cykl doprowadziła mnie do konstatacji, że koncepcja cyklu powstała 

niejako od końca. Cel ogólny sformułowany przez Habilitanta, łącznie z jego tytułem,  

sugeruje, że publikacje, które weszły w jego skład były podporządkowane zamiarowi 

identyfikacji segmentów zatrudnienia w bankach. Tymczasem koncepcja segmentacji 

zatrudnienia pojawia się dopiero w ostatnim artykule tworzącym cykl, opublikowanym w 
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2019 r. We wcześniejszych publikacjach nie był sygnalizowany taki zamiar. Pierwsze trzy 

(chronologicznie) publikacje tworzące cykl (C9, C7 i C8) to zdaniem Habilitanta "prace 

przeglądowe, których głównym zadaniem było przyjęcie i zaprezentowanie założeń 

badawczych i paradygmatu" (Autoreferat, s. 9). Lektura zawartych w nich rozważań nie 

pozwala mi się zgodzić z taką interpretacją. Pierwszy chronologicznie artykuł (C9) wydany w 

2011 r. (co rodzi wątpliwość czy można go zaliczyć do dorobku powstałym po uzyskaniu 

stopnia doktora, co nastąpiło w  grudniu 2011 r.) jest esejem stanowiącym dyskusję nad 

najważniejszymi, zdaniem Habilitanta, błędami i problemami teoretycznymi popełnianymi 

przez ekonomistów. Esej jest interesujący, dobrze osadzony w literaturze i świadczy o 

znajomości różnych podejść badawczych, jednak w żadnym wypadku nie przyczynia się 

bezpośrednio do przyjęcia przez Habilitanta założeń badawczych i paradygmatu w jego 

badaniach, ponieważ Habilitant nie opowiada się w nim za konkretnymi koncepcjami, 

założeniami czy paradygmatami.  

 Drugi artykuł (C7) pt. Centralizacja działalności jako czynnik zmniejszający jej 

regionalny charakter (przykład banków w Polsce) także nie ma takiego charakteru. 

Największym jego mankamentem jest brak zdefiniowania podstawowych pojęć stanowiących 

przedmiot rozważań, tj. "centralizacja" i "decentralizacja". W rezultacie Habilitant używa ich 

niekonsekwentnie, nadając im różne znaczenie w zależności od kontekstu. Raz więc odnosi je 

do całego sektora (bankowego), innym razem do pojedynczego banku, jeszcze innym do 

prowadzonej przez ten podmiot działalności (realizowanych funkcji) bądź do sposobu 

organizacji banku, jeszcze w innym używa pojęcia "centralizacja autorytetu" Bywa, że 

utożsamia centralizację ze standaryzacją, a przez decentralizację rozumie spadek stopnia 

koncentracji w sektorze bankowym.  Dyskusyjne są też cechy przypisywane centralizacji, np. 

stwierdzenie, że  "Centralizacja jest drogą do wzrostu efektywności [czyżby? - przypis 

recenzenta], kontroli i koordynacji" (s. 122). Artykuł jest chaotyczny, niespójny, zawiera 

wątki niezwiązane z poruszanym problemem, a podsumowanie zawiera nowe wątki, zamiast 

wniosków, w tym niezbyt zrozumiałe i niewynikające bezpośrednio z rozważań stwierdzenia, 

np. "Następstwem centralizacji oraz unifikacji działalności bankowej na terenie całej Polski 

jest brak jej regionalnego zróżnicowania" (s. 129). Nie dostrzegłam w jego treści fragmentów 

mających na celu stworzenie podbudowy do założeń badawczych i paradygmatu, które 

byłyby stosowane w dalszych badaniach Habilitanta.  

 Podobne wrażenie odniosłam po zapoznaniu się z treścią trzeciego artykułu (C8) pt. 

Organizacja bankowa i psychologia w ujęciu systemowym. Zawarte w nim rozważania są 

ciekawe, ponieważ sugerują możliwość zastosowania w odniesieniu do banku podejścia 

zaczerpniętego z psychologii, w tym w szczególności z psychoterapii systemowej (choć 

opisane w tabeli 2 analogie między rodziną a organizacją bankową są często dyskusyjne). 

Część obserwacji Habilitanta jest trafna, choć rozważania są dość subiektywne. I w tym 

przypadku nie doszukałam się w treści artykułu stwierdzeń świadczących o tym, że Habilitant 

zamierza wykorzystać opisywane podejście do przyjęcia i zaprezentowania założeń 

badawczych i paradygmatu, które miałyby zostać wykorzystane w jego dalszych badaniach.  

 Aż w sześciu spośród 10 publikacji tworzących cykl Habilitant prezentuje wyniki 

badania empirycznego przeprowadzonego przez niego w okresie od stycznia do kwietnia 

2016 r. wśród pracowników banków w Polsce. Dobór respondentów miał charakter nielosowy 

- Habilitant zastosował metodę kuli śnieżnej, co oceniam krytycznie. Jest to wprawdzie 

metoda relatywnie prosta i tania,  jednak nie zapewniająca reprezentatywności próby, co 

sprawia, że wniosków z takich badań nie można uogólniać, a ponadto prawidłowość 

wnioskowania na podstawie badań wykonanych na takiej próbie jest obciążona dużym 

błędem. Metoda ta jest wykorzystywana głównie do badania relacji społecznych 

(międzyludzkich - co w tym przypadku dałoby się obronić), w szczególności nieformalnych i 
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stosowana wówczas, gdy trudno odszukać reprezentantów jakiejś specyficznej populacji. W 

tym przypadku takie przesłanki nie występowały, jednak zgadzam się z Habilitantem, że 

oficjalne przeprowadzenie tego typu badań w bankach byłoby zapewne bardzo trudne, jeśli 

nie niemożliwe. Próba jest duża, ostatecznie do analizy wykorzystano 1920 kwestionariuszy 

ankietowych. Wątpliwości budzi jednak jej struktura. W próbie dominują kobiety (ponad 2/3 

respondentów) i osoby z wyższym wykształceniem (prawie 73%). Większość respondentów 

to "szeregowi" pracownicy oddziałów. Habilitant twierdzi, że próba badawcza odpowiada pod 

względem płci, poziomu/rodzaju wykształcenia oraz rodzaju reprezentowanego banku 

(komercyjny czy spółdzielczy) strukturze zatrudnienia w sektorze bankowym w Polsce. Jako 

punkt odniesienia podaje jedna nie dane np. NBP, KNF czy GUS, ale własną publikację z 

2011 r. Habilitant nie podaje także informacji ile banków jest reprezentowanych w próbie, co 

ma istotne znaczenie, jeśli chodzi o  miarodajność uzyskanych wyników. Warto wspomnieć, 

że w 2016 r. PKO BP zatrudniał ponad 25 tys. pracowników, Pekao SA ponad 15. tys., a inne 

duże banki po co najmniej kilka tysięcy pracowników. W tej sytuacji próbę mogli, w 

najbardziej skrajnym przypadku, tworzyć pracownicy jednego dużego banku komercyjnego i 

kilku lub kilkunastu banków spółdzielczych. Istotnym uchybieniem jest niedołączenie do 

dokumentacji wykorzystanego w badaniu kwestionariusza ankietowego, co powoduje, że nie 

sposób ocenić prawidłowości jego konstrukcji, a tym samym ocenić wartości 

przeprowadzonych przy jego użyciu badań. Biorąc pod uwagę  ww. zastrzeżenia i fakt, że na  

wynikach tego badania opartych zostało większość publikacji tworzących cykl nie mam 

podstaw do tego, by wyniki zaprezentowane w publikacjach uznać za takie, które mają istotną 

wartość naukową.  

 Cztery spośród wspomnianych sześciu artykułów prezentujących wyniki badania 

empirycznego (C3-C6) odnoszą się wyłącznie do pracowników banków w Polsce, dwa 

pozostałe (C1-C2) prezentują także wyniki badań przeprowadzonych wśród pracowników 

banków w Rosji. Artykuły  mają dość podobny układ - większość z nich zaczyna się od 

przeglądu literatury, w którym Habilitant na ogół powołuje dużą liczbę pozycji, jednak często 

bez określenia jakie są najważniejsze wnioski wynikające z badań powoływanych autorów 

(powoływanie czasami kilkunastu pozycji naraz), co oceniam krytycznie. Ponadto przegląd 

literatury zazwyczaj obejmuje pozycje ogólnie odnoszące się do analizowanego 

problemu/instrumentu (a to problemy/instrumenty dobrze znane i szeroko opisane w 

literaturze przedmiotu) nie powołując na ogół takich, które pokazują go w sektorze 

bankowym, co byłoby pożądane. Następnie w oparciu o kolejne pozycje uzasadnia - nie 

zawsze przekonująco - dlaczego postawił takie, a nie inne hipotezy badawcze. Kolejna część 

zawiera informację o badaniu, po czym prezentuje wycinek uzyskanych wyników ilustrujący 

podejmowany w danym artykule problem. Artykuł kończą wnioski, czasami (choć relatywnie 

rzadko) uzupełnione dyskusją z wynikami innych badań, bądź wskazaniem kierunków 

dalszych poszukiwań (częściej).  

 Biorąc pod uwagę poziom i wartość merytoryczną artykułów nie mogę ocenić ich 

pozytywnie z punktu widzenia jako wkładu do nauki. W artykułach C6-C4 (kolejność 

chronologiczna) Habilitant zajmuje się problematyką systemów motywacyjnych w bankach, a 

więc zagadnieniami mieszczącymi się w obrębie nauk o zarządzaniu. W  artykule C6 

analizuje wykorzystanie koncepcji zarządzania przez cele (MBO) w bankach w Polsce, zaś w 

artykułach C4 i C5 bodźce stosowane w polityce zarządzania personelem oraz sposób ich 

odbioru przez pracowników. Hipotezy stawiane w artykułach (często niestety dość oczywiste) 

są weryfikowane prostymi metodami statystycznymi (w artykule C4 metody są nieco bardziej 

złożone). Wyniki badań nie poszerzają w istotny sposób wiedzy z obszaru objętego badaniem, 

m.in. z uwagi na ich powierzchowność. Przykładowo w artykule C5 Habilitant analizując 

zróżnicowanie bodźców stosowanych przez banki w procesie motywowania pracowników 
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bierze pod uwagę tylko ich liczbę, pomijając ich rodzaje czy np. częstotliwość stosowania, co 

znacznie zubaża analizę i jej rezultaty. Z kolei w artykule C4 dotyczącym sposobu ich 

odbioru przez pracowników (który Habilitant nazywa satysfakcją z systemów 

motywacyjnych) jedyną hipotezą, którą stawia jest ta, w której zakłada, że mężczyźni 

pracujący w bankach są bardziej zadowoleni z wykorzystywanych systemów motywacyjnych 

niż kobiety, choć nawet intuicyjnie można przyjąć, że wpływ innych czynników na 

postrzeganie systemów motywacyjnych przez pracowników banków jest większy niż płeć. 

Przypuszczenie to potwierdziło się w badaniach, które pokazały, że wyznacznikami badanej 

przez Habilitanta satysfakcji z systemów motywacyjnych są w szczególności: wiek, 

zajmowane stanowisko czy absencja w pracy.  

 Kolejny artykuł cyklu (C3) dotyczy stosowania przez banki elastycznych form 

zatrudnienia. W przeglądzie literatury Habilitant nie powołuje najbardziej aktualnych pozycji 

dotyczących tej problematyki ani pozycji, które przedstawiałyby ten problem w sektorze 

bankowym. W artykule znalazły sie natomiast dyskusyjne stwierdzenia, takie jak np. to, że 

"większość banków działających w Polsce należy do zachodnich inwestorów (...)",co jest 

dużym uproszczeniem, które nie powinno się znaleźć w artykule naukowym. Wnioski z 

badania są dość oczywiste, ponieważ Habilitant skoncentrował się na dwóch najczęściej 

występujących formach zatrudnienia tj. zatrudnieniu na czas określony oraz zatrudnieniu na 

czas nieokreślony. Wszystkie elastyczne formy zatrudnienia zostały w badaniu potraktowane 

jako jedna grupa, której - mimo istotnego zróżnicowania jej form - Habilitant nie poddał 

pogłębionej analizie. Poprzestał jedynie na ustaleniu częstości ich występowania w zależności 

od wieku, płci, stażu pracy, zajmowanego stanowiska, wykształcenia, rodzaju banku oraz 

wielkości miejscowości, w której jest zlokalizowany oddział (jaka jest przydatność tego 

ostatniego czynnika w analizie?).  

 Artykuły C1 i C2 zostały oparte na rezultatach dwóch badań: jednego, 

przeprowadzonego w Polsce, którego wyniki były już wykorzystywane we wcześniejszych 

artykułach (C3-C6) oraz drugiego, przeprowadzonego w Rosji w okresie luty-kwiecień 2017 

r. (a więc rok później niż badanie zrealizowane w Polsce) w okręgu tiumeńskim na znacznie 

mniejszej próbie liczącej 375 pracowników banków. W doborze próby wykorzystano, 

podobnie jak w badaniach w Polsce, metodę kuli śnieżnej. Przebadana próba jest zbyt mała, 

by na jej podstawie móc formułować uogólniające wnioski czy też dokonywać porównań z 

wynikami innych badań (w tym przypadku przeprowadzonych rok wcześniej w Polsce). 

Można je traktować co najwyżej jako sondaż opinii. Podobnie jak w przypadku badań 

przeprowadzonych w Polsce nie podano ile banków reprezentują pracownicy objęci 

badaniem, ponadto w przypadku tych badań metryczka dla banków jest inna niż w przypadku 

banków w Polsce. Przedmiotem badań w artykule C2 jest zadowolenie z pracy, do pomiaru 

którego Habilitant wykorzystuje dwa indeksy: relacji z kierownictwem oraz nagrody i 

sprawiedliwości. Nie podaje jednak formuły ich obliczania, ani sposobu interpretacji 

uzyskanych wyników (skala ocen). Z tych powodów trudno ocenić ich wartość, a tym 

bardziej uznać je za wkład w obszarze metodycznym, co Habilitant sugeruje w autoreferacie  

( s. 70). Z tego samego powodu trudno ustalić jak zostały obliczone i co oznaczają wyniki 

zawarte w tabeli 4.  

 Jeszcze więcej zastrzeżeń budzi artykuł C1, który został poświęconym pomiarowi 

zaufania międzypracowniczego wśród pracowników banków w Polsce i Rosji. W części 

uzasadniającej postawienie hipotez badawczych Habilitant zajmuje się jednak nie zaufaniem 

międzypracowniczym, ale m.in. zaufaniem do prezydenta Putina (H1), zaufaniem 

systemowym (?), zaufaniem do państwa, instytucji publicznych, waluty (H2) czy też 

zaufaniem klientów do banków (H3). W artykule Habilitant buduje indeks zaufania 

międzypracowniczego, jednak podobnie jak poprzednio, nie podaje formuły jego obliczania, 
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ani sposobu interpretacji uzyskanych wyników (informuje, że składające się na niego 

subindeksy zostały zdekodowane w załączniku, którego jednak nie dołączył). Dyskusyjne są 

niektóre wnioski - na podstawie podobieństwa najważniejszych czynników (w Polsce i Rosji) 

stanowiących składowe indeksu zaufania międzypracowniczego formułuje, w mojej opinii, 

nieuprawniony wniosek, że "banki w obu krajach działają w podobny sposób a ich personel 

reaguje w porównywalny sposób na instrumenty zarządzania"(s. 308). Podobnymi 

słabościami obarczone jest zaproponowane w artykule poza cyklem narzędzie pomiaru 

lojalności. 

 Ostatni (chronologicznie) artykuł tworzący cykl (C10) zawiera propozycję modelu 

segmentacji zatrudnienia w bankach, do której nawiązuje tytuł całego cyklu publikacji.  

Podstawową zaletą tego opracowania jest fakt, że Habilitant formułuje w nim pewną autorską 

propozycję, czego brakowało w większości artykułów składających się na cykl. 

Zaproponowany model ma jednak liczne ułomności. Kluczową kwestią przesądzającą o 

użyteczności modelu oraz jakości otrzymanych na jego podstawie wyników jest precyzyjne 

zdefiniowanie zjawiska, które ma wyjaśniać model, właściwy dobór badanych 

zmiennych/czynników oraz sposobów ich pomiaru (operacjonalizacja). Niestety takich cech 

nie ma model segmentacji zatrudnienia w bankach zaproponowany przez Habilitanta. 

Pokazuje on jedynie trzy wymiary/osie badania segmentacji zatrudnienia w bankach, przy 

czym jeden z nich tj. poziom analizy jest tak oczywisty, że mógłby, moim zdaniem, zostać 

pominięty. Jak wyjaśnia Habilitant w autoreferacie instrumenty polityki personalnej  

wpływają na postrzeganie stosunków pracy, jednak zależności tej nie widać na modelu. Drugi 

wymiar tworzą zmienne demograficzno-społeczne charakteryzujące pracowników banków 

(Habilitant nie określa jednak w artykule jakie to zmienne) oraz zmienne ekonomiczne 

charakteryzujące bank (również brak określenia tych zmiennych). W przypadku żadnej ze 

zmiennych Habilitant nie podaje sposobu ich pomiaru. Nie wyjaśnił także co oznaczają cztery 

obszary wyróżnione na modelu oi oznaczone cyframi rzymskimi. Jeśli zatem Habilitant nie 

doprecyzował zmiennych wchodzących w skład modelu i nie dokonał ich operacjonalizacji, 

ani nie określił zależności między nimi, to pojawia się pytanie czy propozycję Habilitanta 

można nazwać modelem, a jeśli tak to jak go wykorzystać w badaniach itd. Kolejna 

wątpliwość dotyczy jego użyteczności - w autoreferacie Habilitant twierdzi, że np. analiza 

instrumentów polityki personalnej i postrzegania stosunków pracy, z uwzględnieniem 

zmiennych charakteryzujących pracowników i badane banki, daje podstawy do wyciągnięcia 

wniosków na temat segmentacji, w artykule jednak proponuje, by to sam pracownik określał 

co dla niego jest segmentem pierwszorzędnym, a co drugorzędnym. Przyjęcie takiego 

założenia wprowadziłoby, moim zdaniem, do modelu zbyt dużo subiektywizmu i 

uznaniowości, a w zasadzie podważyłoby jego sens. To model powinien pozwalać na 

wyodrębnienie segmentów zatrudnienia w bankach, na podstawie wystąpienia ściśle 

zdefiniowanych, charakterystycznych dla danego segmentu cech.  

 Sformułowane wyżej uwagi pod adresem publikacji tworzących cykl, w moim 

przekonaniu, dowodzą, iż ani cel ogólny (wypracowanie podstaw do identyfikacji segmentów 

zatrudnienia w bankach w oparciu o wybrane instrumenty polityki personalnej i postrzeganie 

stosunków pracy przez pracowników, z uwzględnieniem trzech poziomów oceny (mikro, 

mezo i porównań międzynarodowych) ani szczegółowy cyklu publikacji (opracowanie i 

doskonalenie narzędzi do badania postrzegania stosunków pracy (relacji z kierownictwem, 

oceny nagrody i sprawiedliwości, zaufania międzypracowniczego, a następnie sprawdzenie 

możliwości ich zastosowania na przykładzie danych charakteryzujących pracowników 

banków z Polski i Rosji) nie zostały osiągnięte. Stworzone narzędzia (indeksy i model) są 

niedopracowane i obarczone istotnymi słabościami, a dodatkowo stworzony model nie został 

zweryfikowany.  
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 Warto również zauważyć, że ani w publikacjach, ani w autoreferacie nie ma żadnych 

informacji wskazujących na to, w jaki sposób  Habilitant dokonał identyfikacji np. systemów 

rekrutacji pracowników przez banki, stosowanych przez nie systemów (a w ich ramach 

instrumentów) motywacyjnych itp., co jest istotne m.in. z punktu widzenia prawidłowości 

konstrukcji kwestionariusza ankietowego. Zaskakujące jest także, że Habilitant badając 

zatrudnienie w sektorze bankowym, formułuje w artykułach dość uproszczone i nie zawsze 

prawdziwe opinie na temat zachodzących w nim zmian,  rzadko powołuje też publikacje osób 

specjalizujących się w badaniach tego sektora.   

 Biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenia nie mogę ocenić pozytywnie zgłoszonego 

przez Habilitanta cyklu publikacji. Dokonany przez dr. Jerzego Kaźmierczyka wybór 

tworzących go publikacji nie został, moim zdaniem,  należycie uzasadniony i nie były one, w 

moim przekonaniu podporządkowane - w momencie ich powstawania - opracowanej 

wcześniej koncepcji.  Rozważania zawarte w publikacjach tworzących cykl nie wnoszą 

znaczącego wkładu do nauki, ani w dyscyplinie ekonomia (którą deklaruje Habilitant), ani w 

dyscyplinie nauki o zarządzaniu (do której, moim zdaniem, kwalifikuje się przynajmniej 

część tworzących go publikacji). Dotyczy to zarówno ich warstwy teoretycznej, jak i 

empirycznej. Autorskie propozycje (narzędzia pomiaru satysfakcji z pracy, zaufania 

międzypracowniczego i lojalności, a także model segmentacji) są niedostatecznie 

dopracowane i cechuje je brak precyzji. Habilitant nie wykazał się ponadto umiejętnością 

porządkowania pojęć, ani nie zaproponował własnego aparatu pojęciowego. Co więcej, często 

brakuje mu precyzji zarówno w definiowaniu pojęć, jak również w konsekwentnym ich 

stosowaniu, co świadczy o słabości jego warsztatu naukowego. 

 

2. Ocena pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych  Habilitanta   

Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku dorobek publikacyjny dr. Jerzego 

Kaźmierczyka, po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych obejmuje łącznie 47  

pozycji.  

 W skład  tego dorobku Habilitant zaliczył: 

 1 monografię, 

 6 rozdziałów w monografiach wieloautorskich (w tym 1 we współautorstwie), 

 25 artykułów w czasopismach punktowanych, (w tym 11 we współautorstwie), 

  1 redakcję monografii wieloautorskiej. 

 Po dokonaniu analizy dokumentacji stwierdzam, że dorobek ten jest istotnie mniejszy. 

Monografia wykazana w wykazie dorobku opublikowana w 2011 r. jest efektem rozprawy 

doktorskiej (obronionej w grudniu 2011 r.), więc zaliczenie jej do dorobku, który powstał po 

uzyskaniu stopnia doktora jest niepoprawne. Z grupy pozostałych publikacji wyłączyłam 18 

pozycji: 

 5 artykułów (A5, A7 - A10 - jedno- lub dwustronicowe opracowania, głównie w 

Biuletynie PTE), 

 4 rozdziały w monografiach (RM2 - RM4 - zostały one przeze mnie zakwalifikowane 

do materiałów konferencyjnych, natomiast czwarta pozycja to podręcznik), 

 7 pozycji wykazanych w materiałach konferencyjnych (MK1 - MK4, MK6, MK8 i 

MK9 - jedno- lub dwustronicowe opracowania), 

 1 redakcję monografii wieloautorskiej (to podręcznik, a nie monografia naukowa) 

 1 recenzję (recenzja poradnika metodycznego da szkół ponadgimnazjalnych). 

Po wyłączeniu ww. pozycji liczba publikacji naukowych w okresie objętym oceną jest 

znacznie mniejsza i wynosi 28 pozycji (20 artykułów, 3 rozdziały w monografiach, 5 
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materiałów pokonferencyjnych). Liczba ta jest umiarkowana i mniejsza od pozycji 

opublikowanych przez uzyskaniem stopnia doktora. W przypadku każdej publikacji 

Habilitant opisuje na czym polega jego wkład w jej przygotowanie (biorąc pod uwagę 

relatywnie dużą liczbę pozycji współautorskich zabieg ten oceniam pozytywnie), jednak robi 

to także w odniesieniu do pozycji 1-2 stronicowych, których tytuł wskazuje często na ich 

czysto informacyjny charakter. W ich przypadku opis jest niemal identyczny jak w 

odniesieniu do artykułów tj. Habilitant pisze, że przygotował koncepcję i podbudowę 

teoretyczną badań, co wydaje się mało wiarygodne biorąc pod uwagę ich objętość i tematykę i  

rodzi wątpliwości co do rzetelności innych informacji zawartych w dokumentacji.  

 Miejsca opublikowania monografii oraz rozdziałów w monografiach i innych 

recenzowanych opracowaniach naukowych oceniam krytycznie. Żaden z artykułów nie został 

opublikowany w czasopiśmie z listy JCR, Habilitant nie ma też publikacji w znanych 

czasopismach krajowych z podejmowanej problematyki. Trzy artykuły  zostały opublikowane 

w czasopiśmie macierzystej uczelni (Studia Oeconomica Posnaniensa), dwa w czasopiśmie z 

zakresu zarządzania (Management) wydawanym przez Uniwersytet w Zielonej Górze, jeden 

w czasopiśmie wydawanym przez Uniwersytet Szczeciński (Europa Regionum), a pozostałe 

w mało znanych czasopismach za granicą, głównie w Rosji i na Litwie (jeden w Japonii). 

Obydwa rozdziały autorstwa lub współautorstwa Habilitanta zostały zamieszczone w 

monografiach wydanych przez PTE Warszawa. Materiały konferencyjne i pokonferencyjne, 

w których znajdują się publikacje Habilitanta zostały w większości wydane za granicą - na 

Łotwie, w Czechach,  w Kirgistanie i Japonii.  

 Pozytywnie oceniam fakt, że w dorobku Habilitanta jest sporo publikacji 

obcojęzycznych: 

 12 artykułów (10 w j. angielskim, w tym 8 współautorskich, i 2 w j. rosyjskim, 

obydwa współautorskie) 

 5 opracowań w materiałach konferencyjnych/pokonferencyjnych (3 w j. rosyjskim i 2 

w j. angielskim (w tym 1 we współautorstwie).  

 Stopień upowszechnienia dorobku dr. Jerzego Kaźmierczyka mierzony wskaźnikami 

cytowalności jest zadowalający. Łączna liczba cytowań wynosi 213, w tym w Web of Science 

- 27 (h-indeks = 3), Scopus -12 (h-indeks = 3), Google Scholar - 134 (h-indeks = 7); BazEkon 

- 40 (h-index = 3).    

 Należy jednak podkreślić, że podstawowym kryterium oceny dorobku publikacyjnego 

nie jest liczba publikacji, ale ich jakość. Na podstawie otrzymanej dokumentacji  stwierdzam, 

że zainteresowania naukowo-badawcze Habilitanta w okresie objętym oceną stanowiły 

kontynuację problematyki poruszanej w rozprawie doktorskiej tj. koncentrowały się na 

polityce zatrudnienia w bankach, w tym zwłaszcza instrumentach zarządzania personelem. 

Drugim bardziej istotnym obszarem jego zainteresowań były Konsensusy: Poznański, 

Waszyngtoński i Azjatycki.  Ponadto Habilitant opublikował pojedyncze teksty dotyczące 

problemów gospodarczych wybranych krajów (Grecja, Węgry) oraz zaangażowania 

biznesowego pracowników naukowych UEP czy działalności w organizacjach studenckich. 

Część z tych publikacji zawiera wyniki badań przeprowadzonych przez Habilitanta na 

macierzystej uczelni (w jednym artykule prezentowane są wyniki badań w bankach), jednak 

spora ich część ma charakter przeglądowy bądź opisowy (np.  A2, A3, A13 czy RM5). 

Zawarte w nich rozważania, nawet jeśli zawierają pewne interesujące wątki, nie wnoszą 

istotnego wkładu do nauki, ani w dyscyplinie ekonomia, ani w naukach o zarządzaniu.  

 Podsumowując, biorąc pod uwagę liczbę publikacji, ich zawartość oraz charakter, a 

także miejsce ich wydania, pozostałego dorobku publikacyjnego nie mogę uznać za 
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wystarczający ani pod względem ilościowym, ani jakościowym do uzyskania stopnia doktora 

habilitowanego.  

 Na podstawie informacji zawartych w dokumentacji można stwierdzić, że w okresie 

po uzyskaniu stopnia naukowego doktora Habilitant uczestniczył łącznie w ośmiu  projektach 

badawczych. W dokumentacji brak informacji pozwalającej na stwierdzenie, że którykolwiek 

z nich był finansowany ze środków pozyskanych w trybie konkursowym. Cztery projekty 

były finansowane ze środków zewnętrznych (2 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego Federacji Rosyjskiej, 1 z grantu Russian Humanitarian Science Foundation, a 1 

został sfinansowany przez Dumę miasta Tyumen). Tylko jeden z tych projektów dotyczył 

zatrudniania i wynagradzana pracowników w sektorze bankowym. W okresie po uzyskaniu 

stopnia doktora Habilitant realizował badania ze środków młodych naukowców i doktorantów 

UEP (nt. zatrudnienia w sektorze bankowym krajów Europy Środkowej i Wschodniej), a 

także projekt dotyczący przedsiębiorczości w opinii studentów wyższych uczelni Polski i 

Ukrainy. Ponadto od 2016 r. Habilitant realizuje projekt pt. Socjokulturowy portret regionów, 

którym zarządza Rosyjska Akademia Nauki, a od 2012 r, badania statutowe dotyczące 

kształcenia ekonomistów w Polsce. Tylko w jednym z nich pełni funkcję kierownika projektu 

i głównego wykonawcy, w dwóch realizowanych wspólnie z uczelniami zagranicznymi (z 

Rosji lub Ukrainy) funkcję kierownika w Polsce. W pozostałych pełnił rolę wykonawcy.    

Biorąc pod uwagę liczbę zrealizowanych projektów badawczych, ich tematykę oraz charakter 

udziału Habilitanta w tych projektach tę część jego aktywności oceniam jako dość skromną, 

ale zadowalającą.  

 Pozytywnie oceniam aktywność recenzencką Habilitanta. Po obronie doktoratu był 

recenzentem 70 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach zarówno w Polsce (50 

opracowań, m.in. dla „Problemów Zarządzania” Uniwersytetu Warszawskiego,  „Problemów 

Profesjologii” Uniwersytetu Zielonogórskiego, ale także  dla czasopisma Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile) jak i za granicą (20 opracowań, głównie dla czasopism 

rosyjskich, ale także trzech tekstów wydanych w Japonii i pojedynczych tekstów wydanych w 

Chinach, USA, Japonii, Austrii i na Słowacji). W 2018 r. Habilitant wykonał recenzję dla 

czasopisma z listy A indeksowanego w bazie Web of Science oraz dla czasopisma 

indeksowanego w bazie Scopus. Większość  recenzji zostało sporządzonych w językach 

obcych - 25 w j.rosyjskim, 20 w j.angielskim, a pozostałych 25 - w j.polskim. 

Kolejnym obszarem aktywności naukowo-badawczej Habilitanta jest jego udział w 

konferencjach naukowych. W okresie objętym oceną dr Jerzy Kaźmierczyk wziął aktywny 

udział w ponad dwudziestu konferencjach, kongresach i seminariach naukowych - 12 

zagranicznych, 5 międzynarodowych (wszystkie organizowane w Zielonej Górze, głównie 

przez PTE Zielona Góra oraz Uniwersytet Zielonogórski) oraz 6 ogólnopolskich. Ponad 

połowa konferencji zagranicznych odbyła się w Rosji, Łotwie i Kirgistanie, ale są wśród nich 

także konferencje w Japonii, Chorwacji i Czechach. Większość wystąpień polegało na 

wygłoszeniu referatów (8 w j. angielskim, 4 w j. rosyjskim. Habilitant prowadził także 

kilkukrotnie sesje tematyczne na konferencjach lub seminariach naukowych (1 raz w Japonii i 

5 razy na konferencjach PTE i Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze. Ponadto był 

zaangażowany w organizację kilkunastu konferencji i seminariów bądź sympozjów 

naukowych.  

Habilitant jest członkiem 3 komitetów redakcyjnych:  

 od 2014 r., „Zeszytów Naukowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 

Zielonej Górze” (ISSN 2391-7830).,  

 od 2015 r. czasopisma, „Health and Education Millennium”, Peoples' Friendship 

University of Russia (ISSN 2226-7425), 
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 od 2016 r. czasopisma „Problems of Management in the 21st Century”, Litwa, 

Scientia Socialis & SMC (ISSN 2029-6932).  

W okresie objętym oceną Habilitant otrzymał srebrną i złotą odznakę PTE oraz 

nagrodę zespołową Rektora UEP za udział w napisaniu monografii. 

  Ocena pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych Habilitanta jest zróżnicowana. 

Negatywnie oceniam jego pozostały dorobek publikacyjny biorąc pod uwagę liczbę 

publikacji, ich zawartość oraz charakter, a także miejsce ich wydania. Habilitant nie ma 

publikacji w czasopismach z listy JCR, ani w znanych czasopismach krajowych o zasięgu 

ogólnopolskim czy zagranicznych. Pozostałe publikacje naukowe nie wnoszą, moim zdaniem, 

wkładu do nauki, który można określić jako znaczący, ani nawet istotny. Pozytywnie oceniam 

jednak liczbę cytowań zarówno w bazach międzynarodowych, jak i krajowych oraz indeks 

Hirscha, aktywność konferencyjną (wygłaszanie referatów), recenzencką oraz udział w 

komitetach redakcyjnych czasopism. Słabiej wypada ocena jego aktywności w zakresie 

kierowania projektami badawczymi i udziału w nich, choć doceniam jego wysiłki w zakresie 

pozyskiwania środków za granicą. 

3. Ocena dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego i współpracy 

międzynarodowej oraz aktywności organizacyjnej 

 W trakcie pracy w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dr Jerzy Kaźmierczak  

prowadził zajęcia na studiach dziennych i zaocznych I, II i III stopnia, a także studiach 

podyplomowych (Psychologia w biznesie). Ponadto prowadził zajęcia w innych uczelniach: 

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Uniwersytecie Zielonogórskim, SRH University 

Heidelberg (Niemcy), Daugavpils University (Łotwa), Tyumen State University (Rosja). 

Łącznie prowadził zajęcia z 25 przedmiotów (wykłady i ćwiczenia; w tym 2 w j. ang. i 6 w j. 

ros.).Tematyka prowadzonych zajęć była bardzo zróżnicowana - od psychologii (pracy, 

ekonomicznej, społecznej, w zarządzaniu i w biznesie), przez ekonomię i makroekonomię, 

rynek pracy i planowanie kariery, przedmioty metodyczne, po treningi menedżerskie i 

motywowania zespołu.  Jago  praca dydaktyczna została wysoko oceniona przez  macierzystą 

uczelnię, m.in. wyróżniającą oceną pracowniczą w obszarze dydaktyki na UEP (2014 i 2016). 

 W okresie objętym oceną Habilitant sprawował opiekę naukową nad studentami i 

doktorantami. Był promotorem 16 obronionych prac licencjackich na studiach stacjonarnych i 

promotorem pomocniczym 1 pracy doktorskiej Adama Metelskiego (rozprawa pt. 

„Aktywność fizyczna jako czynnik sukcesu zawodowego” została obroniona w 2018 roku). 

Obecnie prowadzi 1 pracę licencjacką i 4 prace magisterskie na UEP. Na Tyumen State 

University w Rosji był promotorem 2 obronionych prac magisterskich (w języku rosyjskim) i 

promotorem pomocniczym 1 obronionej pracy magisterskiej (w języku rosyjskim). Jest 

również promotorem pomocniczym doktoratu (w języku rosyjskim) S.V. Danilova w TSU. 

Jego aktywność w tym zakresie oceniam jako dość słabą.  

 Na pozytywną ocenę zasługuje jego działalność popularyzatorska. Od 2002 roku jest 

członkiem Klubu Młodych Ekonomistów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, a od 

2013 r. członkiem Komitetu Okręgowego i Jury Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w PTE w 

Zielonej Górze. W ramach tego obszaru aktywności organizuje warsztaty promujące 

Olimpiadę i wiedzę ekonomiczną. W ramach prac w PTE rokrocznie (poczynając od 2006 r.) 

organizuje warsztaty przygotowujące do udziału w OWE. Jego praca na rzecz PTE 

zaowocowała powierzeniem mu liczących się funkcji: od 10 kwietnia 2010 r. jest członkiem 

Zarządu, a od 14 marca 2015 r. członkiem Prezydium Zarządu Polskiego Towarzystwa 

Ekonomicznego w Zielonej Górze, zaś od 29 maja 2015 - sekretarzem i członkiem Prezydium 
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Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w  Warszawie. Ponadto od 10 

grudnia 2012 r. jest radnym Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy przy Marszałku województwa 

lubuskiego.  

 Współpracę międzynarodową Habilitanta oceniam pozytywnie, choć koncentruje się 

ona głównie na obszarze Rosji, Ukrainy i Łotwy.  Od grudnia 2016 r. Habilitant  realizował 

współpracę naukową z Instytutem Finansowo-Ekonomicznym Tyumen State University 

(Rosja; TSU) realizując wspólne projekty badawcze z prof. G.F. Romashkiną i prof. V.A. 

Davydenko w ramach stażu postdoc. W 2015 roku odbył  staż w SRH Heidelberg University 

(Niemcy) pod kierownictwem prof. J. Gläsera i w Daugavpils University (Łotwa) pod 

kierownictwem dr O. Ruža.  

 W dokumentacji nie zawarto informacji o innego rodzaju współpracy 

międzynarodowej czy działalności popularyzatorskiej, w tym uczestnictwie w programach 

krajowych czy międzynarodowych, udziale w konsorcjach lub sieciach badawczych, 

krajowych lub międzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych.  

 Aktywność organizacyjna Habilitant nie jest zbyt duża. W okresie objętym oceną był 

sekretarzem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia stacjonarne na Wydziale 

Ekonomii UEP, pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Ekonomii UEP ds. praktyk studenckich 

oraz ds. wykładów otwartych, a od 2018 r. jest członkiem Komisji Nostryfikacyjnej UEP. 

 Podsumowując stwierdzam, że moja ocena tego obszaru aktywności Habilitanta jest 

zróżnicowana. Pozytywnie oceniam jego działalność dydaktyczną oraz popularyzatorską i 

współpracę międzynarodową, natomiast znacznie słabiej opiekę naukową nad studentami i 

doktorantami, a także aktywność organizacyjną.  

   

Konkluzja końcowa 

 Przeprowadzona w recenzji analiza osiągnięć naukowo-badawczych dr. Jerzego 

Kaźmierczyka, a także jego dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego oraz współpracy 

międzynarodowej i aktywności organizacyjnej po uzyskaniu przez niego stopnia doktora 

pozwoliła wyróżnić w tym dorobku elementy zasługujące na ocenę pozytywną lub 

przynajmniej zadowalającą, ale również takie, które zostały ocenione negatywnie. Kluczowe 

z punktu widzenia oceny całości dorobku Habilitanta osiągnięcie naukowo-badawcze tj. cykl 

publikacji wskazany przez niego jako osiągnięcie stanowiące podstawę postępowania 

habilitacyjnego oceniłam negatywnie, podobnie jak pozostały dorobek publikacyjny. Nie są w 

stanie tego zrekompensować te obszary aktywności naukowej Habilitanta, które zostały 

ocenione pozytywnie tj. indeksy cytowań jego publikacji w bazach międzynarodowych i 

krajowych, współpraca z zagranicą, aktywność konferencyjna, recenzencka oraz udział w 

komitetach redakcyjnych czasopism, jak również  oceniona jako zadowalająca aktywność w 

zakresie kierowania projektami badawczymi. 

 Biorąc pod  uwagę powyższe stwierdzam, iż dorobek  dr. Jerzego Kaźmierczaka 

nie spełnia wymagań określonych w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. W 

związku z tym nie mogę poprzeć wniosku o nadanie dr. Jerzemu Kaźmierczykowi 

stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w 

dyscyplinie ekonomia. 

 

 

Katowice, 11 marca 2020 r.           


