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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, że Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, 

na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2019 r. powołała mnie w charakterze recenzenta w skład 

komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Jerzego 

Andrzeja Kaźmierczyka w dziedzinie nauk ekonomicznych (obecnie nauki społeczne), w 

dyscyplinie ekonomia (obecnie ekonomia i finanse). Podstawą merytoryczną recenzji była 

dokumentacja przygotowana przez Habilitanta obejmująca: autoreferat, wykaz dorobku 

habilitacyjnego, teksty publikacji stanowiących cykl wskazany jako główne osiągnięcie 

naukowe (9 artykułów i jeden rozdział w monografii), dodatkowy tekst poza cyklem (artykuł 

po recenzjach czasopisma), oświadczenia współautorów oraz uzupełniająco 8 tekstów (5 

artykułów, 2 rozdziały w monografiach i materiały konferencyjne), które z formalnego punktu 

widzenia nie znalazły się w spisie załączników do wniosku Habilitanta złożonego do Centralnej 

Komisji ds. Stopni i Tytułów. 

Recenzję sporządzono 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. z 2017 r., poz. 1789) oraz Ustawie z dnia 3 lipca 

2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dz. U. z 

2018 r., poz. 1669); 
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- Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w 

sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie 

doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 261); 

- 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 z 2011 r., poz. 1165). 

1. Podstawowe informacje o Habilitancie do uzyskania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego 

Habilitant jest absolwentem trzech uczelni, uzyskał stopień magistra na kierunku Finanse i 

Bankowość w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w 

Poznaniu - UEP) – 2007 r. z wynikiem celującym, na kierunku Filologia (specjalizacja filologia 

rosyjska z językiem angielskim) na Uniwersytecie Zielonogórskim – 2013 r. z wynikiem 

celującym,  na kierunku Psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza – 2019 r. z 

wynikiem dobry plus. W 2011 r. Habilitant otrzymał stopień doktora nauk ekonomicznych na 

Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (Społecznoekonomiczne i technologiczne 

determinanty zatrudnienia pracowników w sektorze bankowym (na przykładzie regionu 

wielkopolskiego w latach 1996-2008), promotor prof. zw. dr hab. Wacław Jarmołowicz), po 

uprzednim odbyciu studiów doktoranckich.  

Habilitant zatrudniony został jako asystent w Katedrze Edukacji i Rozwoju Kadr UEP w 

2012 r., a od 2013 r. pracuje na stanowisku adiunkta w tej samej jednostce organizacyjnej.   

2. Ocena dorobku naukowo-badawczego 

a) Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się 
w bazie JCR lub na liście ERIH) 

Habilitant nie wykazał takich publikacji. 

b) Autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach 
międzynarodowych lub krajowych (innych niż znajdujące się w bazie JCR lub na liście 
ERIH)  

W okresie po obronie doktoratu Habilitant przedstawił 47 publikacji, w tym 1 monografię 

(książkowe wydanie doktoratu), 1 współautorską redakcję monografii (w tabelach występuje w 

tej kategorii 1 pozycja, natomiast w wykazie dorobku habilitacyjnego podano 4 monografie), 6 

rozdziałów w monografiach (w tym 5 samodzielnie, 3 za granicą) i 25 artykułów w 

czasopismach  (w tym 14 samodzielnie, 13 za granicą). W przedłożonym zestawieniu znalazło 

się również 14 innych publikacji (w tym 9 materiałów pokonferencyjnych, 6 samodzielnych, 7 

opublikowanych za granicą). Teksty wydane zostały w języku polskim (20), angielskim (20) 
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oraz rosyjskim (7). Jako główne osiągnięcie naukowe Habilitant wskazał cykl 10 publikacji 

powiązanych tematycznie pt. Kryteria i czynniki segmentacji zatrudnienia w bankach (analiza 

porównawcza). Na ten cykl składa się 9 artykułów i jeden rozdział w monografii. 

Ocena głównego osiągnięcia naukowego 

Z formalnego punktu widzenia na 10 wskazanych publikacji 6 ma charakter 

współautorski, a tylko 4 zostały napisane samodzielnie, 6 opublikowano w języku angielskim, 

wszystkie za granicą, 1 w języku rosyjskim (za granicą) oraz 3 po polsku. Jednakże 4 stanowią 

artykuły wydane w tym samym czasopiśmie – litewskim „Entrepreneurschip and Sustainable 

Issues”. Ponadto zwraca uwagę fakt, że żadne z tych czasopism nie było na liście A MNiSzW, 

a tylko jedno na liście B („Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. 

Adama Chętnika”). W zestawieniu tym nie ma uznanych zagranicznych i krajowych czasopism 

specjalizujących się w tematyce rynku pracy i zatrudnienia lub też bankowości, czyli obszarów 

odnoszących się do głównego osiągniecia naukowego Habilitanta. Natomiast obiecująco 

kształtują się zapowiedzi 7 publikacji w ważnych zagranicznych czasopismach, nie tylko 

zaliczonych do listy A (4 teksty), ale też dotyczące badanych zagadnień („Journal of 

Comparative Economics”, „Journal of Labor Research Asia”, „Human Resourse Management 

Journal”). Jednakże należy podkreślić, że są to tylko zapowiedzi Habilitanta (bez informacji o 

wystawionych recenzjach lub wstępnym przyjęciu artykułów przez redakcje). Dotyczą one 

ważnych obszarów badań Habilitanta i ich brak w chwili obecnej istotnie osłabia całościową 

ocenę badań problematyki segmentacji zatrudnienia. 

Dziedzina: nauki ekonomiczne i dyscyplina: ekonomia 

 Od strony merytorycznej w pierwszej kolejności uwaga koncentruje się na przyjętej 

przez Habilitanta dziedzinie: nauki ekonomiczne i dyscyplinie: ekonomia, w których lokuje on 

swoje główne osiągnięcie naukowe. Uzasadnia on to przede wszystkim odniesieniem do 

ekonomicznych koncepcji segmentacji rynku pracy, a także m.in. znaczeniem segmentacji 

zatrudnienia dla uzyskiwania większej lub mniejszej efektywności organizacji. Wprost 

odwołuje się do szerokiej argumentacji zawartej w pracy doktorskiej P. Piaseckiego 

Segmentacja zatrudnienia w bankach spółdzielczych w Polsce, wydanej przez IPiSS w 2018 r. 

(o wysoce zbliżonej tematyce), a obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w 

2016 r. w dyscyplinie ekonomia. Jednakże już w tamtym przypadku pojawiły się wątpliwości 

wyrażone w recenzji prof. Krzysztofa Opolskiego mówiące o „nieco sztucznej” próbie 

wplecenia tej tematyki do nurtu ekonomii. Według mojej opinii również nasuwają się podobne 

wątpliwości na podstawie lektury cyklu publikacji Habilitanta. Tym bardziej, że w zestawie 
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tekstów tylko niektóre z nich zajmują się problematyką segmentacji od strony ekonomii, a 

niektóre wprost, nawet powiedziałbym większość, odnosi się do nauk o zarządzaniu (np. 

expressis verbis tytuł pozycji C6 The management by objectives in banks (the Polish case). 

Zaistniała sytuacja pokazuje szerszy problem występowania ryzyka spójności 

jednotematycznego cyklu publikacji przedstawianego jako główne osiągnięcie naukowe w 

postępowaniu habilitacyjnym. Ma to swoje konsekwencje nie tylko jeśli chodzi o tematykę, ale 

także przyjmowane cele badawcze, hipotezy czy metody. Niezależnie od wyrażonych 

wątpliwości, przyjęty wybór dyscypliny co najmniej implikuje potrzebę wyeksponowania w 

recenzji przedkładanego dorobku ważnego kryterium ocennego: jak gospodarować 

ograniczonymi zasobami, aby  uzyskiwać największą efektywność ekonomiczną.  

Luka badawcza 

Habilitant identyfikuje lukę badawczą w zakresie segmentacji zatrudnienia z 

uwzględnieniem poszczególnych instrumentów polityki personalnej, postrzegania stosunków 

pracy i poziomów oceny (mikro, mezo oraz porównań międzynarodowych), a także w zakresie 

pogłębionego podejścia analitycznego i metodycznego dotyczącego statystycznych narzędzi 

badawczych segmentacji zatrudnienia. W pierwszym przypadku wspominany doktorat P. 

Piaseckiego i inne jego prace dotyczą segmentacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach (w 

bankach, MSP: obok pracy doktorskiej dotyczącej właśnie banków można także wymienić P. 

Piasecki, (2015) Workforce Segmentation and its Determinants in Small Companies: The Case 

of British SMEs, w: P. Michoń, A. Poczta-Wajda, M. Osak, P. Marszałek, R. Gray, S. Białowąs, 

(red.), New Trends in Economics, Management and Finance, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, czy P. Piasecki, (2013), Segmentacja zatrudnienia w 

mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach – zarys problematyki, w: Z. Wiśniewski, (red.), 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wolters Kluwer SA, 

Warszawa,). Zatem ta luka badawcza co najmniej w części dotyczącej przekroju mikro i mezo 

jest już eksplorowana. Habilitant wydaje się dostrzegać ten fakt, stąd w tytule pojawia się aspekt 

analizy porównawczej (w domniemaniu międzynarodowej), rzeczywiście będącej otwartym 

polem badawczym, gdyż takich badań komparatystycznych jest niezwykle mało.  Natomiast w 

odniesieniu do kwestii metodycznych badania segmentacji zatrudnienia oceniam, że prace 

Habilitanta stanowią kontynuację innych prowadzonych w tej dziedzinie i w dużym stopniu 

opierają się o znane już koncepcje (jak np. model  M. J. Piore i P. B. Doerlingera, czy podział 

lojalności N. J. Allena i J. P. Meyera). 
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Wątki tematyczne 

 Przyjęty tytuł cyklu publikacji Kryteria i czynniki segmentacji zatrudnienia w bankach 

(analiza porównawcza)  wydaje się zapowiadać węższą tematykę badawczą niż ta, wynikająca 

z przedstawianych przez Habilitanta wątków tematycznych: 

- pierwszego – ogólnego, poświęconego badaniom społeczno-ekonomicznym zatrudnienia w 

bankach, 

- drugiego – identyfikacji kryteriów i czynników segmentacji zatrudnienia (podstawy 

teoretyczne), 

- trzeciego – metodyce i narzędziom pomiaru satysfakcji pracowniczej i zaufania 

międzypracowniczego (oraz lojalności poza cyklem), 

- czwartego – relacjom między instrumentami polityki personalnej i postrzeganiem stosunków 

pracy a zmiennymi demograficzno-społeczno-ekonomicznymi, 

- piątego – podobieństwom i różnicom w segmentacji zatrudnienia w bankach w Polsce i Rosji. 

Generalnie zagadnienia te są ważne z punktu widzenia zarówno nauk ekonomicznych 

(ekonomii i nauk o zarządzaniu), jak i praktyki gospodarczej. W tym ostatnim przypadku 

kluczowe znaczenie ma aspekt skuteczności i efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w 

świetle efektów jakie osiąga cała organizacja - bank (skala mikro), czy cały sektor bankowy 

(skala mezo), a tego właśnie zabrakło w prezentowanych publikacjach. 

Cele badawcze 

Habilitant sformułował jako ogólny cel cyklu publikacji „wypracowanie podstaw do 

identyfikacji segmentów zatrudnienia w bankach w oparciu o wybrane instrumenty polityki 

personalnej i postrzeganie stosunków pracy przez pracowników”, na poziomie mikro, mezo 

i porównań międzynarodowych. Natomiast jako cel szczegółowy podał „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.” Bardziej szczegółowo cele zostały rozpisane w trzech warstwach: teoretycznej, 

metodycznej i empirycznej. Ustosunkowując się do tych celów należy przede wszystkim 

stwierdzić, że sformułowanie „wypracowanie podstaw” jest określeniem bardzo ogólnym i 

trudno weryfikowalnym. Jednakże stworzenie nowego teoretycznego modelu segmentacji 

zatrudnienia z pewnością przybliżałoby do stanu spełnienia tego kryterium. Pojawia się zatem 

pytanie na ile prezentowany model w publikacji C10 ma cechy nowości, odmienności i 

dojrzałości w stosunku do dotychczasowych koncepcji. Sam Habilitant przyznaje, że stanowi 
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on rozwinięcie modelu M. J. Piore i P. B. Doerlingera, zatem według mojej oceny wspomniany 

wymóg jest tylko w części spełniony. W płaszczyźnie metodycznej Habilitant wymienia cele 

związane z narzędziami mierzenia satysfakcji z pracy (relacji z kierownictwem oraz oceny 

nagrody i sprawiedliwości), zaufania międzypracowniczego, oraz lojalności (lojalności 

kalkulacyjnej i zaangażowania emocjonalnego). Rzeczywiście takie instrumentarium zostało 

przedstawione. Jednakże brakuje pełnego jego objaśnienia. Ne ma odrębnego tekstu lub 

obszernego fragmentu w prezentowanych publikacjach, gdzie Habilitant pokazałby jakie były 

podstawy skonstruowania tych narzędzi, dlaczego wybrał te, a nie inne ich komponenty, jakie 

są pomiędzy nimi relacje etc. W tekście dodanym poza cyklem Czy pracownicy w Polsce są 

bardziej lojalni niż pracownicy w Rosji? Narzędzie do mierzenia lojalności kalkulacyjnej i 

zaangażowania emocjonalnego tytuł wskazywałby na poświęcenie znacznej części tego 

artykułu właśnie przedstawieniu narzędzia, ale zawarta tam prezentacja czyni to tylko w bardzo 

ograniczonym stopniu (s.12-13). Generalnie w stosunku do wszystkich publikacji cyklu 

stwierdzam, że nie znalazłem jasnej i klarownej definicji poszczególnych indeksów. Natomiast 

Habilitant poddał je weryfikacji na empirycznej próbie (na ten temat w dalszej części recenzji) 

i zbadał ich spójność za pomocą metod ilościowych. Czynności te przeprowadzone zostały 

również w stosunku do pomiaru niepewności zatrudnienia autorstwa P. Sevastosa I P. O. 

O’Nella. W odniesieniu do warstwy empirycznej, z mojej perspektywy, jako badacza 

bankowości, ale także doświadczeń menedżerskich w różnego typu bankach (spółdzielczym, z 

kapitałem publicznym – własność NBP, prywatnym polskim, zagranicznym – jednej z 

największych korporacji bankowych na świecie oraz specjalistycznym - samochodowym) oraz 

Przewodniczącego Komitetu Standardów Kwalifikacji w Polskiej Bankowości mam 

wątpliwości co do aplikacyjnych walorów prac i wyników badań Habilitanta. Być może 

rozwiane one by były, gdyby jeden z tekstów lub odpowiedni fragment autoreferatu zawierały 

opisanie case study dotyczącego wspomnianego zastosowania zaproponowanych narzędzi w 

jednym z rosyjskich banków. Wobec braku szerszych informacji na ten temat pozostaje tylko 

odnotować tę lakoniczną wzmiankę, bez możliwości jej ocenienia.  

Hipotezy cyklu publikacji 

Habilitant podaje jako główną hipotezę, że na podstawie modelu obejmującego instrumenty 

polityki personalnej i postrzegania stosunków pracy możliwe jest zidentyfikowanie segmentów 

zatrudnienia w bankach. Hipoteza ta tylko w części pokrywa cały cykl przedłożonych 

publikacji. Oczywiście w przypadku przedstawiania głównego osiągnięcia naukowego w 

postępowaniu habilitacyjnym w tej formie nie łatwo przychodzi sformułowanie odpowiedniej 

hipotezy do z natury rzeczy różnorodnych tekstów. Wobec tej sytuacji trudno formułuje się 



7 
 

hipotezy szczegółowe, które razem wzięte nie miałyby charakteru eklektycznego, 

fragmentarycznego, były proporcjonalne do poszczególnych wątków.  Po lekturze autoreferatu 

i dołączonych tekstów nasuwa się kilka wniosków. Po pierwsze Habilitant zaprezentował dużą, 

raczej przesadną mnogość hipotez szczegółowych, po drugie zdominowane zostały przez wątek 

czwarty (12 na 17), a np. drugi w ogóle nie jest reprezentowany. Przy tej okazji można na 

chwilę wrócić do rozważań na temat przyjętej dyscypliny – ekonomii. Hipotezy odnoszące się 

do wątku czwartego mają bardzo wyraźnie związek z naukami o zarządzaniu, a jest ich 

zdecydowana przewaga. Jednakże najistotniejsza jest uwaga, że w mojej opinii jedynie 4 

ostatnie (H14, H15, H16 i H17) warte są rozważań w pracy naukowej na poziomie 

habilitacyjnym. Dla osoby dobrze znającej polski sektor bankowy pozostałe hipotezy 

szczegółowe wydają się być oczywiste. W tej sytuacji tylko w sposób wycinkowy można 

ustosunkować się do hipotezy głównej. Generalnie Habilitantowi brakuje umiejętności 

syntetyzowania uzyskanych wyników stąd też fragmentaryczność całego cyklu. Pewnym 

koronnym dowodem może być brak ostatecznej, kompleksowej „mapy segmentacji” 

zatrudnienia, wymienianej 10 razy w autoreferacie. Schemat 5 (str. 33) nie pokazuje jej pełnego 

obrazu – nie wszystkie pola są wypełnione, a wydawać by się mogło, że uzyskane wyniki badań 

na to pozwalałyby. Ponadto brakuje dobrego zinterpretowania i wynikających stąd wniosków. 

Sam pomysł wydaje się być interesujący, ale wymaga głębszego dopracowania. 

Metoda badawcza 

Habilitant jako pierwszą z wymienionych podaje posługiwanie się powszechnie 

stosowaną metodą analizy danych zastanych. W przypadku cyklu różnorodnych publikacji 

trudno jest w pełni ocenić kompletność dokonanego przeglądu literaturowego. Z pewnością na 

plus wypada sięgnięcie do rzadko wykorzystywanych tekstów rosyjskojęzycznych. Jedynie to 

co zwróciło moją uwagę, to słaba reprezentacja publikacji zespołu z bratniej Katedry Pracy i 

Polityki Społecznej UEP kierowanej przez prof. J. Szambelańczyka.  Dotyczy to zarówno 

dorobku samego profesora (znalazłem tylko jedno odwołanie do jego tekstu), jak i dra P. 

Piaseckiego (zwłaszcza, że jak to już pisałem jego specjalizacja naukowa w bardzo dużym 

stopniu pokrywa się z zainteresowaniami Habilitanta, to odnotowałem tylko dwa odwołania do 

pracy Segmentacja zatrudnienia w sektorze bankowości spółdzielczej i to w autoreferacie, a nie 

przedkładanych publikacjach). 

Główne badania empiryczne Habilitanta opierały się na przeprowadzonych ankietach 

zarówno wśród pracowników bankowych w Polsce, jak i w Rosji. Polskie kwestionariusze 

zebrano w okresie od stycznia do kwietnia 2016 r., natomiast rosyjskie od lutego do kwietnia 

2017 r. Poprzedzone one zostały etapowym pilotażem zarówno wśród bankowców, jak i 
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studentów. Zwrócono dużą uwagę na stronę językową zadawanych pytań. W głównym badaniu 

(wykorzystywanym potem w publikacjach zakwalifikowanych do cyklu) uzyskano prawidłowo 

wypełnionych 1920 odpowiedzi z Polski (na 20000 zapytań) oraz 359 z Rosji (na 4000 

zapytań). Habilitant podaje, że kwestionariusze napłynęły za pośrednictwem poczty e-mail, 

serwisów społecznościowych (takich jak Facebook, GoldenLine i LinkedIn) oraz forów 

tematycznych. Można się domyślać, że dotyczy to wersji elektronicznych, których jednak było 

tylko 152 (Polska). Reszta z naszego kraju (1768) i wszystkie z Rosji pozyskano w formie 

papierowej (nie zawsze Habilitant to jasno stwierdza – vide artykuł poza cyklem z załącznika 

5a). Konstatacja ta może mieć poważne konsekwencje, gdyż w tym  przypadku posłużono się 

metodą „kuli śniegowej” – wykorzystanie relacji personalnych i zapraszanie kolejnych 

uczestników poprzez poprzednich. W tej sytuacji pojawiają się wątpliwości dotyczące 

reprezentatywności próby i uogólniania wniosków z badań. Duże znaczenie ma też brak 

szerszej dyskusji na temat wskaźnika zwrotów. Zachodzi obawa, że próba jest obciążona 

autoselekcją. Oznacza ona sytuację, gdy odpowiadali tylko ci (lub w znacznej proporcji), którzy 

uważali, że odpowiedzi postawią ich w dobrym świetle. Odnieść się należy również do 

liczebności próby. W przypadku Polski jest to ok. 1,1% zatrudnionych w sektorze bankowym 

na koniec 2016 r. (dane KNF). Jeśli chodzi o strukturę według płci,  wykształcenia i rodzaju 

banku to jak to podaje Habilitant odzwierciedla ona obraz zatrudnienia w polskiej bankowości, 

co w zasadzie należy potwierdzić. Do przyjęcia są również pozostałe wymienione przekroje 

strukturalne jak np. dotyczące kadry menedżerskiej, jeśli chodzi o inne kryteria to rozbieżności 

są już większe, ale akceptowalne.  

Badania Habilitanta można skonfrontować z innymi, przeprowadzanymi na podobne 

tematy w sektorze bankowym. Od 2011 r. na zlecenie Związku Banków Polskich sporządzane 

są  raporty, a dotyczą one zatrudnienia i zarządzania zasobami ludzkimi zarówno w bankach 

komercyjnych, jak i oddzielnie dla banków spółdzielczych. W tym drugim przypadku 

wykonawcami są właśnie pracownicy Katedry Pracy i Polityki Społecznej UEP (J. 

Szambelańczyk, M. Ławrynowicz, P. Piasecki). W pracach Habilitanta nie ma odwołań do tych 

opracowań. Wprawdzie nie są one publicznie dostępne wprost, ale pracownicy Zespołu 

Ekonomiczno-Regulacyjnego i Rozwoju Kadr Bankowych ZBP udostępniają zanonimizowane 

dane, gdy zwracają się do nich pracownicy naukowi (co zweryfikowałem telefonicznie w czasie 

pisania recenzji). Ponadto na konferencjach organizowanych przez ZBP pojawiały się 

informacje o tych raportach (np. na najważniejszym spotkaniu banków spółdzielczych – Forum 

Liderów BS-ów https://alebank.pl/bankowosc-spoldzielcza-bankowe-kadry-pod-lupa-

ekspertow/?id=2714 59&catid=26183). Opracowanie J. Szambelańczyka, M. Ławrynowicza, 
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P. Piaseckiego, „Kompetencje kadr i warunki pracy w bankach spółdzielczych. Raport z badań” 

z 2017 zawiera daleko idące zbieżności z zainteresowaniami badawczymi Habilitanta jak np. 

struktura i dynamika zatrudnienia, rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy, rozwój 

pracowników, wynagrodzenia, ocenianie, partycypacja pracownicza, zasady etyki bankowej, 

wizerunek banku w oczach pracowników, satysfakcja, zaangażowanie i chęć odejścia z banku, 

postawy pracownicze. Szczególnie zwraca uwagę precyzyjne podejście do charakterystyki 

próby i przyjętej metodyki badawczej przez zespół prof. J. Szambelańczyka. W badaniach do 

raportu z 2017 r. udział wzięło 1805 zatrudnionych, czyli 5,7% populacji, a po odrzuceniu 

wątpliwych, pustych lub fragmentarycznie wypełnionych kwestionariuszy ostatecznie 

zakwalifikowano 1707 ankiet. Poprzednie (analogiczne) badania z 2015 r. oparto na jeszcze 

większej próbie, czyli na 2325 ankietach pracowników sektora bankowości spółdzielczej. 

Notabene wyniki te potem posłużyły do przygotowania wspomnianej już dysertacji doktorskiej 

P. Piaseckiego na temat segmentacji zatrudnienia w bankach, gdzie strona metodyczna została 

bardzo szczegółowo i klarownie opisana. 

 Reasumując badania dotyczące banków spółdzielczych przeprowadzone przez zespół 

prof. J. Szambelańczyka w wymiarze bezwzględnym, były pod kątem liczebności na zbliżonym 

poziomie w stosunku do wyników osiągniętych przez Habilitanta w Polsce, natomiast w 

relatywnym odniesieniu do całej badanej populacji pięciokrotnie większe (sektor bankowości 

spółdzielczej to ok. 20% zatrudnienia we wszystkich polskich bankach). Ponadto w badaniach 

Habilitanta obawy budzi też rozłożenie geograficzne. Poza informacjami o wielkości 

miejscowości zlokalizowania placówek nie wiadomo czy zachowana została 

reprezentatywność przestrzenna (podział na województwa, reprezentacja Warszawy – miejsca 

siedziby central zdecydowanej większości banków komercyjnych). Natomiast trzymając się 

przykładu bankowości spółdzielczej można to zilustrować w następujący sposób: wyniki dla 

banków zrzeszonych w SGB Banku SA (centrala w Poznaniu, przewaga dawnego zaboru 

pruskiego) będą wyraźnie inne niż banków zrzeszonych w BPS SA (centrala w Warszawie, 

przewaga dawnych zaborów rosyjskiego i austriackiego). Nie bez powodu poczyniłem tak 

odległe odwołanie historyczne, ale ma ono związek z aspektem kulturowym. Właśnie czynniki 

kulturowe mają bardzo duże oddziaływanie na sferę zatrudnienia, zachowań, postaw 

pracowników. Niestety ten wymiar w publikacjach Habilitanta prawie został pomięty (za 

wyjątkiem przytoczenia w artykule - załącznik nr 5a, dodatkowy tekst poza cyklem - indeksów 

G. Hofstede dla porównań polsko-rosyjskich oraz zasygnalizowania w jednej z tabel kwestii 

kultury organizacyjnej w publikacji C8).   
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 Wreszcie należy spojrzeć na próbę badawczą z Rosji. Nie znam tak dokładnie 

rosyjskiego sektora bankowego, ale z pewnością można powiedzieć, że jest on kilkukrotnie 

większy od polskiego (niestety nie znalazłem danych o zatrudnieniu w całym sektorze 

bankowym w Rosji, ale  już sam Sbierbank miał na koniec 2018 r. 293752 pracowników 

(https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10895438 – dostęp 28.01.2020), czyli prawie dwa razy 

tyle co wszystkie polskie banki). Zatem jak minimalna jest proporcja 359 bankowców do całego 

rosyjskiego sektora bankowego? Ponadto ankiety były zbierane w jednym Obwodzie 

Tyumeńskim, czego nawet nie można porównać z województwem w polskich realiach, a 

regionalne różnice kulturowe w Federacji Rosyjskiej są znacząco większe. Habilitant faktu 

opierania się na regionie Tyumenia nie ukrywa, jednakże zarówno artykuły, jak i autoreferat 

napisane są w duchu reprezentatywności dla całej Rosji. Ponadto całość kwestionariuszy 

otrzymano   w wersji papierowej, czyli najprawdopodobniej nie zebrano w drodze losowej. W 

tej sytuacji przy ocenie wyników wszystkich przeprowadzonych badań komparatystycznych 

pomiędzy bankami w Polsce i Rosji należy uwzględnić powyższe uwagi.  

 Habilitant posługiwał się szeroką gamą narzędzi statystycznych. Jednakże w takich 

sytuacjach znaczenia nabierają niuanse zastosowania określonych metod. Dla przykładu w 

tekście C1 o zaufaniu międzypracowniczym jest zdanie: “The exploratory factor analysis (EFA) 

was performed to confirm the quality of the calculated trust indexes for Poland and Russia 

together and for both countries separately (principal component analysis, PCA).” Jest to zdanie 

niejednoznaczne: EFA i PCA to różne metody w ramach analiz czynnikowych, natomiast na 

podstawie tekstu nie można obiektywnie replikować ich badań. Generalnie w przytoczonym 

artykule (notabene przedstawionym jako pierwszym, co nie wynika ani z logiki prezentowania 

poszczególnych wątków, ani chronologii publikacji), jak i pozostałych brakuje weryfikacji 

wyników innymi metodami np. układem równań strukturalnych lub regresją kwantylową lub 

wywiadem celowym. Nie mniej oceniam pozytywnie sięgnięcie przez Habilitanta do bardziej 

zaawansowanych metod ilościowych. 

Odpowiedzi na pytania badawcze 

W autoreferacie Habilitant zadał 10 pytań badawczych. Analizując przedstawiony cykl 

publikacji i podsumowania odpowiedzi nasuwają się m.in. następujące komentarze oraz 

wnioski: 

1) Artykuły wprowadzające C7, C8 i C9 luźno powiązane są z tematyką specyfiki badań 

społeczno-ekonomicznych zatrudnienia. Na przykład w publikacji C9 słowo to 

wymienione jest tylko trzy razy i to nie w tekście głównym, a w tytułach cytowanych 

pozycji (przy okazji pominięto w końcowym spisie bibliografii tekst prof. E. 
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Mączyńskiej, a pojawia się w przypisie dolnym). Niezależnie od tej uwagi artykuł 

Grzechy ekonomii… bardzo sobie cenię jako dowód erudycji Habilitanta i 

prezentowania poglądów na tematy pryncypiów nauk ekonomicznych. Szkoda, że 

ukazał się w czasopiśmie o lokalnym znaczeniu.  

2) W odniesieniu do okoliczności zmian zatrudnienia w bankach słabo wybrzmiewa 

czynnik zmian technologicznych, prawdopodobnie najważniejszy pod tym kątem w 

sektorze bankowym. Wprawdzie Habilitant przywołuje swoje artykuły sprzed obrony 

doktoratu (P24) i zawierający temat zarządzania zasobami ludzkimi (A15), ale teksty 

dotyczące problematyki technologicznej i jej wpływu na segmentację zatrudnienia 

powinny znaleźć się w przedkładanym głównym cyklu. Jeszcze ważniejsze jest 

zdecydowanie mocniejsze pokazanie jak czynniki technologiczne zmieniają cały obraz 

współczesnej bankowości i rzutują na sferę zatrudnienia (w tym na postrzeganie 

stosunków pracy, instrumenty polityki personalnej).  

3) Głównym trzonem przedstawionego cyklu publikacji są empiryczne badania kryteriów 

oraz czynników segmentacji zatrudnienia w bankach (zmienne demograficzno-

społeczne pracowników, ekonomiczne charakterystyki banków, wybrane instrumenty 

polityki personalnej i postrzeganie stosunków pracy). Mimo wątpliwości dotyczących 

zakresu i metody uzyskania wyników przeprowadzonych badań, jeszcze istotniejsza 

wydaje się ich interpretacja. Tutaj mam poważniejsze zastrzeżenia. Dla przykładu w 

odpowiedzi na pytanie Q6b pokazano różnice pomiędzy bankami komercyjnymi i 

spółdzielczymi, których wyjaśnienie w zasadzie sprowadza się do bardziej 

zaawansowanego zarządzania zasobami ludzkimi w tych pierwszych, co jest dość 

oczywiste. Zwraca też uwagę podział na banki z większościowym udziałem kapitału 

zagranicznego i polskiego. Do tej drugiej grupy zakwalifikowane zostały banki 

spółdzielcze. Jest to prawda, ale ich specyfika nie pozwala na łączenie ich wraz z 

bankami komercyjnymi z polskim kapitałem (tak jakby przyrównać np. Bank 

Spółdzielczy w Pułtusku i PKO BP SA). Kolejną, fundamentalną sprawą jest brak 

przyjęcia kryterium efektywności banków. Tutaj należy wrócić do kwestii wskazania 

dyscypliny ekonomia przez Habilitanta, a zatem związków segmentacji zatrudnienia ze 

zwiększeniem efektywności organizacji. Niestety nie wzięte zostały pod uwagę żadne 

parametry kondycji finansowej i rynkowej banków. Znów odwołując się do pracy P. 

Piaseckiego, zawiera ona szeroki przegląd współczynników wypłacalności, 

rentowności (ROA, ROE, C/I), jakości aktywów, efektywności wykorzystania zasobów 

(wynik netto/zatrudnienie) – s. 146-148 tamtej publikacji. Dzięki temu pojawia się 
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ekonomiczny obraz segmentacji zatrudnienia w bankach. Niestety tego brakuje w 

pracach Habilitanta, gdzie przyjęte charakterystyki banków sprowadzają się tylko do 

pochodzenia kapitału i formy prawnej.  

4) Można powiedzieć, że ukoronowaniem osiągnięć Habilitanta są analizy porównawcze 

pomiędzy sektorem bankowym w Polsce i Rosji. Już część z ocen na ten temat została 

zawarta w recenzji. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na trzy zagadnienia. 

Pierwsze dotyczące podstaw teoretycznych zastosowanej komparatystki 

międzynarodowej, a w zasadzie ich braku. Habilitant nie przedstawił odwołań do jej 

teoretycznych podstaw i nie ma stosownego przeglądu literaturowego. A tutaj można 

by było sięgnąć do bardzo bogatej listy publikacji, w tym wydanych w Polsce jak np. 

książki S. Flejterskiego, J. K. Solarza, Komparatystyka finansów, Wydawnictwo C.H. 

Beck, Warszawa, 2015. Zawiera ona ustosunkowanie się do metod porównawczych 

m.in. w ekonomii, finansach, czy zarządzaniu. Chociażby ta lektura (ale jak wiele 

innych) wskazałaby na drugie zagadnienie, które chciałbym poruszyć. Problematykę 

kulturową, dającą bardzo ważne tło do porównań międzynarodowych (różnic kultur 

narodowych). Za całkowicie niewystarczające uważam podanie wskaźników prof. G. 

Hofstede w artykule poza cyklem – załącznik 5a. Nie są one nawet opatrzone 

odpowiednim komentarzem. Przytoczone indeksy kultur narodowych należą do 

najpopularniejszych, ale pamiętać należy o szerokiej ich krytyce. Biorąc pod uwagę 

rozważania i tematykę prac Habilitanta odpowiedniejsze wydawałyby się wyniki badań 

zespołu prof. R. J. House’a (Projekt GLOBE). Zawierał on podobne wskaźniki jak u 

prof. G. Hofstede, jednak było ich więcej i dodatkowo wprowadzono podział na stan 

realny (poziom praktyki) i idealny (wartości). Każdy z wymiarów kulturowych zbadano 

w tych dwóch przekrojach. Koncepcja ta pięknie wpasowuje się np. do wyników 

Habilitanta w sprawie deklaratywnego zaufania i jego wyolbrzymiania wśród 

pracowników bankowych, ale i wszystkich pozostałych. Dorobek psychologii 

społecznej i antropologii w dziedzinie badań międzykulturowych aż by się prosił o 

wykorzystanie w pracach Habilitanta (zwłaszcza w świetle ukończenia fakultetu z 

psychologii). Trzecia uwaga dotyczy powierzchowności komentarzy i objaśnień do 

uzyskanych wyników. Tutaj muszę przytoczyć szerszy fragment autoreferatu 

wyjaśniający dlaczego poziom zaufania międzypracowniczego jest wyższy w Rosji niż 

w Polsce.  

 
„Wyniki potwierdzają, że w Polsce poziom zaufania międzypracowniczego jest niższy niż w Rosji. Mimo że Rosja 
zajmuje ostatnie miejsca w wielu rankingach zaufania, poziom zaufania międzypracowniczego w Polsce jest 
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jeszcze niższy. Polska charakteryzuje się innym poziomem rozwoju gospodarczego i społecznego niż Rosja. Jej 
gospodarka jest bardziej otwarta niż gospodarka rosyjska, dlatego w Polsce procesy globalizacji, takie jak 
konsumpcjonizm, są bardziej powszechne. Z powodu prawie 50 lat socjalizmu w Polsce, kapitalistyczne zasady 
uogólnionego zaufania nie miały szansy się zakorzenić. Zasady te są zazwyczaj opracowywane i przekazywane z 
pokolenia na pokolenie. Socjalizm nie pozwolił Polsce przekształcić się w pełnoprawne społeczeństwo 
obywatelskie. Podobną sytuację można zaobserwować także w Rosji, ale to polskie społeczeństwo wydaje się być 
bliższe zasadom indywidualizmu i konsumpcjonizmu, które Polacy przyjęli ze współczesnego systemu 
kapitalistycznego. Zarówno Polacy, jak i Rosjanie ufają wąskiemu gronu ludzi, najczęściej swoim rodzinom i (w 
mniejszym stopniu) najbliższym przyjaciołom. Ludziom w najbliższym otoczeniu brakuje jednak wzajemnego 
zaufania, jakie można zaobserwować w innych społeczeństwach. Brak uogólnionego zaufania (które ma wyższy 
poziom abstrakcji) przejawia się w potrzebie kontroli, tak powszechnej w Rosji: niezliczone dokumenty, 
certyfikaty i „spravki” są wymagane nie tylko od kredytobiorców, ale także od pracowników. Podkreśla to 
znaczenie ogólnego zaufania jako reduktora kosztów dla przedsiębiorstw i gospodarki krajowej jako takiej.” 
(Autoreferat s. 65) 
 

Jako komentarz można tylko stwierdzić, że w nauce nie liczą się tylko wyliczenia 

odpowiednich wskaźników, spełniających wymogi istotności różnic, normalności 

rozkładu czy korelacji, a kluczem jest ich odpowiednie osadzenie w rzeczywistości oraz 

interpretacja uzyskanych wyników. 

Podsumowanie oceny głównego osiągnięcia naukowego 

 Podsumowując ocenę głównego osiągnięcia naukowego Habilitanta należy stwierdzić, 

że jest ona niejednoznaczna, z przewagą uwag krytycznych. Przedstawiony cykl publikacji 

zawiera elementy związane z porządkowaniem i rozszerzaniem wiedzy na temat segmentacji 

zatrudnienia, propozycją modyfikacji modelu M. J. Piore i P. B. Doerlingera, 

zaproponowaniem narzędzi badawczych dotyczących metodyki pomiaru satysfakcji 

pracowniczej, zaufania międzypracowniczego oraz lojalności pracowników (poza cyklem), 

jednakże w mojej ocenie w stopniu niewystarczającym. W sferze badań komparatystycznych 

Habilitant podjął się próby dokonania analiz porównawczych czynników kształtujących 

segmentację zatrudnienia w polskim i rosyjskim sektorze bankowym. Z pewnością jest to 

zadanie niełatwe, wymagające dobrego „zakorzenienia” w realiach obu krajów, co w przypadku 

stażu postdoc w Uniwersytecie Tyumeńskim winno być zdecydowanie ułatwione. W tym 

zakresie biorąc pod uwagę liczbę i wagę zgłoszonych przeze mnie uwag krytycznych do tego 

obszaru badań Habilitanta, trudno mi jest wystawić finalną ocenę pozytywną. Według mojej 

opinii wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego został złożony przedwcześnie i 

pospiesznie (błędy literowe w autoreferacie np. „prezent J. K. Bielecki” – str. 96, nieścisłości 

danych, powtórzenia). Jestem przekonany, że Habilitant dysponuje odpowiednim potencjałem, 

aby uzyskać stopień doktora habilitowanego, ale dorobek naukowo-badawczy wymaga jeszcze 

uzupełnienia i ugruntowania. Z pewnością pomogłoby w tym celu opublikowanie 

zasygnalizowanych artykułów w renomowanych czasopismach (oprócz faktu samej publikacji 
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także przejście przez sito wymagających recenzentów) lub napisanie monografii. W tym 

ostatnim przypadku reżim pisania zwartego opracowania wymusiłby uzupełnienie 

pojawiających się luk, dobrego pokazania podstaw teoretycznych, pełniejszego wyjaśnienia 

wszystkich stron zastosowanej metodyki. Dodatkowe dylematy oceny wiążą się też z faktem, 

że tylko 40% publikacji zgłoszonych do jednotematycznego cyklu stanowią pozycje 

samodzielne Habilitanta. 

Ocena pozostałych publikacji 

 W odniesieniu do pozostałych publikacji Habilitant przedstawił 3 wątki dotyczące 

polityki zatrudnienia w bankach i rynek pracy, ingerencję państwa w gospodarkę oraz 

Konsensus Waszyngtoński i Pekiński. Pierwszy z nich łączy się z tematyką głównego 

osiągnięcia naukowego i w uzasadniony sposób go uzupełnia. Drugi i trzeci znacząco odbiega 

tematyczne, a pozostałe publikacje również mają wybitnie rozstrzelony charakter. W 

przypadku tekstów zajmujących się Węgrami i Grecją mam wątpliwości, czy to Habilitantowi 

można przypisać osiągniecie naukowe w postaci zidentyfikowania czynników sprzyjających 

wystąpieniu kryzysu gospodarczego, czy raczej mamy do czynienia z zebraniem już 

istniejących w tej materii poglądów. Jeśli chodzi o trzeci wątek, to pomysł zbadania i 

usystematyzowania opinii pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu oraz uczestników jednej z konferencji – Azjatyckiego Kongresu Ekonomii, Finansów 

i Bankowości na temat wyżej wymienionych konsensusów uznaję za intersujący. Ja osobiście 

nie zaproponowałbym tak mocno brzmiących określeń jak Konsensus Poznański, czy 

Azjatycki. Uznaję również za przesadzone określenia dotyczące wkładu Habilitanta w rozwój 

ekonomii w postaci opracowania nowego podejścia do sposobu tworzenia konsensusu 

ekonomicznego, choć nie zaprzeczam pewnego nowatorstwa i wartości poznawczej 

uzyskanych wyników. Generalnie teksty zawarte w wykazie dodatkowych publikacji świadczą 

o różnorodnych poszukiwaniach badawczych Habilitanta, mniej lub bardziej ważnych z punktu 

widzenia ekonomii. Szkoda, że prowadzone badania nie pociągnięte zostały głębiej, co jednak 

zrozumiałe jest wobec zaangażowania w główny obszar badawczy oraz inne aktywności, jak 

np. ukończenie trzeciego fakultetu z psychologii.  

c) Autorstwo lub współautorstwo opracowań zbiorowych, ekspertyz 

Habilitant był ekspertem National Research University Higher School of Economics (Rosja), 

gdzie sporządzał ekspertyzy (3) wniosków grantowych i wystawiał oceny realizacji grantów. 

d) Sumaryczny impact factor publikacji według listy JCR 

Habilitant nie wykazał publikacji z listy JCR. 
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e) Liczba cytowania publikacji według bazy WoS 

Liczba cytowań według bazy Web of Science wynosi 27. Dodatkowo w bazie Google Scholar 

134, BazEkon 40 oraz Scopus 12. 

f) Indeks Hirscha publikacji według bazy WoS 

Indeks Hirscha dla publikacji z listy WoS wysnosi 3, natomiast Google Scholar 7, BazEkon 3 

oraz Scopus 3. Ponadto punktacja według Bazy wiedzy i Bazy Osiągnięć UEP kształtuje się na 

poziomie  213 pkt, a razem z okresem sprzed obrony doktoratu 306,95 pkt. 

g) Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w 

takich projektach 

Habilitant uczestniczył w 9 projektach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych 

(głównie zagranicznych – Rosja, Ukraina) i wewnętrznych (UEP), z czego w 3 pełnił funkcję 

kierownika. W większości przypadków były to przedsięwzięcia z zagranicznymi ośrodkami 

akademickimi. 

h) Międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność naukową 

Habilitant otrzymał jedną nagrodę zespołową Rektora UEP za monografię wieloautorską (21 

współautorów) „Liberalizm ekonomiczny w dobie transformacji, integracji i globalizacji” pod 

red. prof. W. Jarmołowicza - autorstwo rozdziału „Sytuacja gospodarcza Grecji — skutki 

liberalizmu czy etatyzmu?”. Ponadto uzyskał  2. miejsce w konkursie na najlepsze referaty na 

XIII International Scientific Conference „Problems of development of the financial system of 

Ukraine in conditions of globalization”, Symferopol, Ukraina, za referat „Migrations vs. 

Employment (in the Polish Banking Sector)”. 

i) Wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach 

tematycznych 

Po obronie doktoratu Habilitant uczestniczył w 23 konferencjach wraz z wygłoszeniem 

referatu, w tym 12 za granicą (w Chorwacji, Japonii, Rosji, Kirgistanie, Ukrainie, Chile i na 

Łotwie). 

Podsumowanie oceny dorobku naukowo-badawczego 

 Ocena całego dorobku naukowo-badawczego wypada niejednoznacznie. Zdecydowanie 

najsłabszym elementem jest cykl publikacji tematycznych wskazanych przez Habilitanta jako 

główne osiągnięcie naukowe. Oprócz elementów porządkujących i rozszerzających wiedzę na 

temat segmentacji zatrudnienia występują też poważne słabości wśród których wymienić 

należy m.in. brak efektywnościowego aspektu rozważań (analizy wpływu segmentacji 

zatrudnienia na wyniki uzyskiwane przez banki), a w stosunku do badań komparatystycznych 
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pominięcie uwarunkowań kulturowych funkcjonowania sektora bankowego w Polsce i w Rosji 

oraz problemy z reprezentatywnością przyjętych prób badawczych (zwłaszcza rosyjskiej).   

3. Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy 
zagranicznej 
 

a) Uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych i 

krajowych 

Habilitant dość szeroko opisał swoją aktywność międzynarodową, którą w części można 

zaklasyfikować do uczestnictwa w międzynarodowych programach badawczych, w 

szczególności przygotowanie i złożenie wniosku o grant Rosyjskiej Państwowej Fundacji 

Nauki wraz z University of Missouri (USA), Tyumen State University (Rosja) i UEP nt. 

rozwoju zrównoważonego.  

b) Udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział w 

komitetach organizacyjnych tych konferencji 

Habilitant prowadził 6 sesji konferencji lub seminariów naukowych, a także był w 15 radach, 

komitetach naukowych, programowych i organizacyjnych w Polsce i za granicą. W tej sferze, 

uwzględniając również wygłoszone referaty (patrz pkt 2i), osiągnięcia uznać należy za 

wyróżniające, zwłaszcza ze względu na międzynarodowy charakter tej aktywności Habilitanta.  

c) Otrzymane nagrody i wyróżnienia 

Habilitant otrzymał m.in. srebrną i złotą odznakę PTE. 

d) Udział w konsorcjach i sieciach badawczych 

Patrz pkt 3a i 2g.. 

e) Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków 

polskich i zagranicznych 

Patrz pkt. 2g. 

f) Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism 

Habilitant jest członkiem 3 komitetów redakcyjnych: „Zeszytów Naukowych Polskiego 

Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze”, „Health and Millennium” (Friendship 

University of Russia), „Problems of  Management in the 21st Century” (Litwa).  

g) Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach 

naukowych 

Habilitant jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (sekretarz, członek 

Prezydium Rady Naukowej PTE, członek Zarządu, Prezydium PTE w Zielonej Górze). 
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h) Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki 

Habilitant posiada bardzo szerokie doświadczenie dydaktyczne (krajowe i zagraniczne) w 

prowadzeniu zajęć (w j. polskim, angielskim, rosyjskim) na wszystkich poziomach 

akademickich i w różnych uczelniach. Doceniony został nominacjami do uczelnianych nagród 

(UEP) dla najlepszych nauczycieli akademickich. Bardzo szeroka gama wykładanych 

przedmiotów (25) świadczy o dużej aktywności, jednakże z drugiej strony zastanawia tak 

znaczna rozpiętość tematyczna, budząca wątpliwości. W sferze popularyzatorskiej odnotować 

należy udział w organizacji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, współautorstwo podręcznika do 

nauki zawodu technika ekonomisty i inne.  

i) Opieka naukowa nad studentami 

Habilitant wypromował tylko 16 licencjatów na swojej macierzystej uczelni UEP oraz 2 

magistrów na Tyumen State University. W chwili złożenia wniosku prowadził 1 pracę 

licencjacką i 4 magisterskie. Wobec doświadczenia dydaktycznego,  dodatkowo w pracy z 

doktorantami (patrz pkt 3j) i na zagranicznej uczelni, zwraca uwagę wyjątkowo mała liczba 

dyplomantów, a zwłaszcza magistrów. 

j) Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora 

pomocniczego (z podaniem tytułów) 

Habilitant był promotorem pomocniczym pracy doktorskiej na UEP (obronionej w 2018 r.) pt. 

„Aktywność fizyczna jako czynnik sukcesu zawodowego” i dysertacji na Tyumen State 

University (w j. rosyjskim) – brak tytułu. 

k) Staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich 

Habilitant podał, że odbył 3 staże w zagranicznych uczelniach: SRH University Heidelberg w 

Niemczech (30 dni), Daugavplis University na Łotwie (5 dni – raczej wizyta) oraz Tyumen 

State University w Rosji – staż typu postdoc od 2016 r. do dzisiaj. Zwłaszcza aktywność 

związana z Tyumeńskim Uniwersytetem jest szeroka, obejmuje sferę dydaktyki (prowadzone 

zajęcia, promotorstwo prac magisterskich (3), włącznie z doktorską (promotor pomocniczy – 

patrz pkt.j), badawczą oraz publikacyjną. Nie ulega wątpliwości, że osiągnięcia w tej dziedzinie 

wyróżniają Habilitanta. 

l) Wykonanie ekspertyz lub innych opracowań na zamówienie organów władzy publicznej, 

samorządu terytorialnego, podmiotów realizujących zadania publiczne lub 

przedsiębiorców 

Habilitant był wykonawcą 2 projektów zamawianych przez Dumę Miasta Tyumień (Rosja) oraz 

Agencję Rozwoju Regionalnego Donbas (Ukraina), również patrz pkt 2c. 
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m) Udział w zespołach eksperckich i konkursowych 

Habilitant jest członkiem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy przy Marszałku województwa 

lubuskiego. Również patrz pkt 2c. 

n) Recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w 

czasopismach międzynarodowych i krajowych 

Habilitant był recenzentem 70 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach, w Polsce 

50 tekstów i 20 za granicą (Chiny, USA, Japonia, Rosja, Austria, Słowacja, Łotwa), napisanych 

w języku polskim (25), angielskim (20) i rosyjskim (25), z czego 2 czasopisma znajdowały się 

na liście A. Jedna recenzja została opublikowana. W tej dziedzinie osiągnięcia są 

ponadprzeciętne. 

W sferze organizacyjnej Habilitant m.in. był członkiem Komisji Nostryfikacyjnej UEP, 

pełnomocnikiem Dziekana  Wydziału Ekonomii UEP ds. wykładów otwartych i praktyk 

studenckich, sekretarzem Wydziałowej Komisji Wyborczej na UEP oraz wykonywał inne 

zadania o charakterze organizacyjnym na UEP i Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej 

Górze. 

Podsumowanie 

Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy zagranicznej wypada 

pozytywnie. Na podkreślenie zasługuje aktywność Habilitanta w relacjach międzynarodowych, 

szczególnie na kierunku rosyjskim, nie tak łatwym do prowadzenia w obecnych warunkach 

politycznych. 

4. Konkluzja końcowa 

Na konkluzję końcową składają się oceny dotyczące dorobku naukowo-badawczego, w tym 

najważniejszej jego części – głównego osiągnięcia naukowego oraz ewaluacja pozostałych: 

dydaktycznych, popularyzatorskich i współpracy zagranicznej. Tak jak w tej drugiej części 

moja opinia jest pozytywna, to główna waga spoczywa na wkładzie Habilitanta do rozwoju 

nauki - dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. W tej kwestii ocena opiera się 

przede wszystkim na cyklu 10 publikacji powiązanych tematycznie pt. Kryteria i czynniki 

segmentacji zatrudnienia w bankach (analiza porównawcza), a pomocniczo na pozostałym 

dorobku naukowo-badawczym.  Generalnie oceniam główne osiągnięcie naukowe słabo i 

niejednoznacznie. W tej sytuacji trudno jest mi stwierdzić, że sumaryczne dokonania naukowe, 

dydaktyczne i organizacyjne dra Jerzego Andrzeja Kaźmierczyka spełniają wymogi zawarte w 

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

tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789), Rozporządzeniu MNiSzW z 19 stycznia 

2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 
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doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 261) oraz 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 z 2011 r., poz. 1165). 
W związku z powyższym nie popieram wniosku o nadanie dr. Jerzemu Andrzejowi 

Kaźmierczykowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w 

dyscyplinie ekonomia. 
 

 

 

Warszawa, 5 lutego 2020 r.                                               
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