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Uwagi wstępne
Ocena wyboru tematu rozprawy i sposobu jego przedstawienia
Ocena zawartości merytorycznej rozprawy oraz uwagi dyskusyjne
Ocena stopnia oryginalności omówionego problemu naukowego
Ocena ogólnej wiedzy teoretycznej kandydata w danej dyscyplinie naukowej
Ocena umiejętności samodzielnego prowadzenia pracy naukowej przez kandydata
Wnioski końcowe/konkluzja recenzji

1. Uwagi wstępne
Recenzja została sporządzona na podstawie Uchwały nr 741-CVIII/06/2019 Rady Wydziału Inżynierii
Zarządzania Politechniki Poznańskiej z dnia 03 czerwca 2019 r.
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Recenzowana praca obejmuje 198 stron wydruku komputerowego, na które składa się: streszczenie w
języku angielskim, wprowadzenie, cztery rozdziały, podsumowanie i kierunki dalszych badań,
bibliografia, spis rysunków (57), spis tabel (75), 2 załączniki.
Sporządzony wykaz literatury jest bardzo obszerny i obejmuje 211 pozycji literaturowych. Przytaczane
pozycje bibliograficzne są aktualne i w przeważającej mierze zbieżne ściśle z problemem badawczym
zdefiniowanym przez Autora w recenzowanej pracy.

2.

Ocena wyboru tematu rozprawy i sposobu jego przedstawienia

Globalizacja rynków wynikająca z rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych wymusza
poszukiwanie nowych modeli biznesu oraz form organizacyjnych, w następstwie których ewolucji
podlegają mechanizmy oraz zasady zatrudniania pracowników. Ponadto globalizacja działalności
przyczynia się do fluktuacji zasobów ludzkich oraz powstawania organizacji międzynarodowych w
których współpracują ludzie pochodzący z różnych kultur charakteryzujący się odmiennymi normami
społecznymi.
Tak różnorodnie zasoby ludzkie wymagają nowoczesnych oraz elastycznych metod oraz narzędzi
motywacyjnych, które umożliwią wykorzystanie zasobów ludzkich jakimi dysponuje organizacja w
najbardziej efektywny sposób.
Mimo, że problematyce motywowania poświęcono wiele badań i publikacji temat ten nadal jest
aktualny i twórczy w kontekście poszukiwań naukowych.
Trudna sytuacja na rynku pracy oraz niskie dochody ludności sprawiają, że praca stała się szczególną
wartością dla Polaków. Jednocześnie zmieniają się oczekiwania, postawy i zachowania polskich
pracowników. Aby móc w pełni sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez organizacje,
pracownik powinien być zaangażowany w budowanie sukcesu firmy przy równoczesnym czerpaniu
zadowolenia ze świadczonej pracy. Znajdowanie wspólnych celów w sytuacji naturalnego konfliktu
oczekiwań w relacji pracownik-organizacja stanowi szczególnie istotne wyzwanie w obszarze
zarządzania zasobami ludzkimi. Dla menadżerów organizacji jednym z najistotniejszych problemów
zarządczych staje się w tej sytuacji poszukiwanie odpowiednich modeli motywowania, które poprzez
wykorzystanie optymalnych zestawów narzędzi motywacyjnych minimalizowałyby ten konflikt.
Autorka niniejszej rozprawy rozważania swoje poświęciła motywacji pracowników wybierając jako
obszar badawczy produkcyjne firmy rodzinne. W ostatnich latach znaczenie funkcjonowania firm
rodzinnych jest coraz bardziej uwypuklane w polityce gospodarczej Polski. Powstały organizacje
samorządowe, których celem jest propagowanie tego zagadnienia. Rola firm rodzinnych w życiu
gospodarczym i społecznym została doceniona przez Komisję Europejską, która w 2007 roku powołała
grupę ekspercką ds. Biznesu Rodzinnego w skład, której wchodzą również przedstawiciele z Polski.
W Polsce firmy rodzinne obejmują 80% przedsiębiorstw. Prowadzenie firmy rodzinnej stanowi duże
wyzwanie a do najbardziej powszechnych problemów jej funkcjonowania można zaliczyć przenikanie
się życia organizacji z życiem rodziny.
Szeroki zakres oraz niezmierna istotność problemów związanych z tworzeniem systemów
motywowania pracowników na przykładzie firm rodzinnych przyczyniły się do sformułowania przez
Autorkę następujących pytań badawczych:
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P.1 Czy znajomość opinii o miejscu pracy stanowi przesłankę odpowiedniego doboru czynników
motywowania?
P.2 Które czynniki motywacji mają wpływ na budowę modelu motywacji?
P.3 Czy różnorodność pracowników ma wpływ na realizację funkcji motywacyjnej?
Tak sformułowane pytania badawcze przyczyniły się do przyjęcia następujących założeń badawczych:
Z. 1. Jednym z najważniejszych zasobów organizacji są odpowiednio zmotywowani i wydajni
pracownicy.
Z. 2. Konkurencyjny rynek ma wpływ na konieczność poszukiwania efektywnych rozwiązań w zakresie
pracowników małych i średnich firm rodzinnych.
Przy tak zdefiniowanych pytaniach badawczych oraz przyjętych założeniach Autorka wyznaczyła cel
główny (CG) dysertacji doktorskiej jako:
Opracowanie systemów motywacji pracowników rodzinnych firm produkcyjnych.
W odniesieniu do celu głównego niniejszej dysertacji i umożliwienia jego pełnej realizacji, wyznaczone
zostały następujące cele szczegółowe:
C.1. Opracowanie zbioru czynników motywacji
C.2. Identyfikację zależności występujących pomiędzy opiniami o miejscu pracy a badanymi czynnikami
motywującymi do pracy.
C.3. Opracowanie modelu motywowania pracowników mikro i małych przedsiębiorstw rodzinnych firm
produkcyjnych
W celu poszukiwania odpowiedzi na postawione pytania badawcze, jak również realizacji celów
badawczych przeprowadzone zostały badania empiryczne.
Autorka rozprawy zaplanowała bardzo dokładnie i przeprowadziła proces badawczy w którym zostały
wykorzystane następujące metody badawcze:
a. Analizę literatury krajowej i zagranicznej z dziedziny zarządzania, socjologii i psychologii
związanej z motywowaniem pracowników,
b. Badania eksperckie przy wykorzystaniu kwestionariusza eksperckiego do wyboru czynników
motywacji,
c. Ankietowe badania pilotażowe mające na celu weryfikację zaproponowanego kwestionariusza
ankiety właściwej.
Wybór tematyki rozprawy jak również przeprowadzony proces identyfikacji, analizy, badania oraz
wnioskowania zaprezentowany syntetycznie we wprowadzeniu do rozprawy oraz szczegółowo w
poszczególnych rozdziałach rozprawy oceniam bardzo dobrze. Uważam, że na szczególną uwagę
zasługuje warstwa empiryczna rozprawy, w której zaprezentowane przez Autorkę badania świadczą o
gruntownym przemyśleniu procedury badawczej jak również umiejętności wysokiego stopnia
syntetyzowania oraz analizy zebranego materiału faktograficznego.

3. Ocena zawartości merytorycznej rozprawy oraz uwagi problemowe
W konsekwencji postawionych pytań badawczych oraz zdefiniowanego celu głównego i celów
szczegółowych, Autorka zaprojektowała rozprawę w układzie teoretyczno-badawczo-projektującym.
Rozprawa została podzielona na cztery rozdziały, z których pierwszy zawiera eksplorację i badania
literatury, kolejne dwa rozdziały poświęcone zostały identyfikacji obszaru badawczego – czyli
uwarunkowań funkcjonowania mikro i małych rodzinnych przedsiębiorstw produkcyjnych oraz
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identyfikacji praktycznych rozwiązań w zakresie stosowanych narzędzi oraz tworzonych systemów
motywowania pracowników. Czwarty rozdział zawiera autorski model skutecznego modelowania
pracowników w mikro i małych rodzinnych przedsiębiorstw produkcyjnych.
Rozdział pierwszy rozprawy poświęcony został gruntownemu przeglądowi oraz identyfikacji literatury
z zakresu istoty oraz uwarunkowań zarządzania zasobami ludzkimi w mikro i małych rodzinnych
przedsiębiorstw produkcyjnych. Ostatnia część rozdziału poświęcona została pojęciu
zaangażowania pracowników oraz usytuowaniu zaangażowania w obszarze zarządzania zasobami
ludzkimi.

W kontekście tego pojęcia prosiłabym Autorkę o kilka słów komentarza odnoszącego się do
korelacji jakie mogą zachodzić między zaangażowaniem a pracowników a relacjami rodzinnymi z
jakimi mamy do czynienia w mikro i małych rodzinnych przedsiębiorstw produkcyjnych. Oczywisty
jest fakt iż relacja ta powinna determinować pozytywne związki ale czy Autorka zidentyfikowała
również negatywne skutki wynikające z tej relacji?
Drugi rozdział rozprawy koncentruje się na identyfikacji roli oraz znaczenia mikro i małych
rodzinnych przedsiębiorstw produkcyjnych w systemie gospodarczym Polski. W tym kontekście
prosiłabym Autorkę aby wskazała czy w wyniku badań literaturowych jak również praktycznych
miała możliwość zidentyfikowania jak rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych wpłynął
na rozwój przedsiębiorczości w tym segmencie przedsiębiorstw i czy zdaniem Autorki zachodzi
związek między rozwojem ICT a wzrostem liczby mikro i małych rodzinnych przedsiębiorstw
produkcyjnych?
Rozdział trzeci recenzowanej rozprawy przedstawia wyniki procesu badawczego
przeprowadzonego przez Autorkę. W rozdziale tym przedstawiono metodykę badań, opisano
przedmiot i cele badań jak również zastosowane metody i techniki badawcze. Do badania
zakwalifikowano 34 czynniki motywacji z podziałem na niematerialne, materialne niepieniężne
oraz pieniężne. Za szczególnie interesujący oraz wartościowy fragment tego rozdziału uważam
punkt 3.7 poświęcony identyfikacji zależności między opiniami o miejscu pracy a czynnikami
motywującymi do pracy. W kontekście przeprowadzonych przez Autorkę badań proszę o kilka słów
syntetycznego komentarza odnoszącego się do ogólnej oceny oraz wniosków Autorki z
przeprowadzonej analizy. Czy Autorka uważa w świetle wyników przeprowadzonych przez siebie
badań, że stworzona kultura organizacyjna przez założyciela firmy – jest głównym czynnikiem
determinującym pozytywne zmotywowanie pracowników? Ponadto prosiłabym aby Autorka
podzieliła się z nami przemyśleniami na temat poziomu świadomości właścicieli mikro i małych
rodzinnych przedsiębiorstw produkcyjnych dotyczących konieczności tworzenia systemów i polityk
motywowania pracowników.
Rozdział czwarty, stanowiący o wartości naukowej pracy, prezentuje autorskie rozważania
dotyczące skutecznego modelowania motywowania pracowników w mikro i małych rodzinnych
przedsiębiorstw produkcyjnych. Autorka wykorzystując modele równań strukturalnych zbudowała
trzy modele. Proces tworzenia modeli przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie przy pomocy
konfirmacyjnej analizy czynnikowej zostały zbudowane modele pomiarowe w celu wyboru
istotnych ładunków czynnikowych zmiennych ukrytych. W drugim etapie zbudowano modele
równań strukturalnych. W wyniku przeprowadzonego procesu projektowania zbudowany został
autorski model skutecznego systemu motywowania w mikro i małych rodzinnych przedsiębiorstw
produkcyjnych.
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Prosiłabym Autorkę o wskazanie czy w ostatnim okresie po napisaniu pracy, którekolwiek z
badanych przedsiębiorstw wdrożyło w swojej działalności zaproponowane przez Autorkę
rozwiązania modelowe bądź czy jest to w planach tworzonych polityk zarządzania zasobami
ludzkimi?
Całość rozprawy dopełnia podsumowanie wyników badań i przedstawienie wniosków oraz propozycja
podjęcia dalszych badań.

4. Ocena stopnia oryginalności problemu naukowego
Obszarem rozważań Autorki rozprawy jest niezwykle istotny problem zarządzania zasobami ludzkimi
poprzez tworzenie właściwych systemów motywowania. Należy przyznać, że problem ten mimo, że w
literaturze jest często poruszany nadal pozostaje jednym z najważniejszych obszarów badawczych jak
również generatorem problemów zarządczych w organizacjach.
Autorka po dokładnym przeanalizowaniu dorobku literatury krajowej jak i zagranicznej dokonuje
identyfikacji stanu aktualnego dorobku zarówno literaturowego jak i praktycznych rozwiązań
stosowanych w mikro i małych rodzinnych przedsiębiorstw produkcyjnych. Na tej podstawie
konstruuje własną koncepcję, która stanowi oryginalną propozycję rozwiązania mogącego przyczynić
się do poprawy systemów motywowania pracowników w mikro i małych rodzinnych
przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Ewolucja gospodarki jak również zmiany paradygmatów zarządzania w dobie gospodarki cyfrowej oraz
rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych przyczyniły się w znaczący sposób do zmian na
rynku pracy – nie tylko w kontekście wymagań pracodawców ale przede wszystkim w obszarze
oczekiwań i postaw pracowniczych. Dlatego też podjęte przez Autorkę rozważania jak również
stworzony przez nią model uważam za niezmiernie wartościowy „produkt’ mogący przyczynić się do
wspomagania przedsiębiorców w obszarze skutecznego zarzadzania zasobami ludzkimi.
Zidentyfikowane i opisane przez Autorkę 34 czynniki motywacyjne z podziałem na niematerialne oraz
materialne niepieniężne i pieniężne stanową znaczące osiągnięcie w obszarze zidentyfikowania oraz
ustalenia kluczowego zakresu determinant kształtujących teoretyczne jak i praktyczne systemy
motywowania pracowników w mikro i małych rodzinnych przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Ponadto zdefiniowane założenia do modelu jak również zaprezentowane projektowe rozwiązania w
postaci trzech opisanych modeli dają bardzo czytelne wskazówki dla przedsiębiorców w obszarze
tworzenia oraz stosowania polityk zarządzania zasobami ludzkimi oraz stanowią o znaczącej wartości
oraz oryginalności zaproponowanych przez Autorkę rozprawy rozwiązań projektujących.
Toteż uważam, że recenzowana praca charakteryzuje się wysokim poziomem oryginalności
prezentowanego problemu naukowego, który równocześnie posiada bardzo znaczące walory
rozwiązania utylitarnego.

5. Ocena ogólnej wiedzy teoretycznej kandydata w danej dyscyplinie naukowej
W recenzowanej pracy zawarta została bardzo dokładna i szczegółowa analiza literatury nie tylko
krajowej ale również zagranicznej z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, motywowania
pracowników oraz funkcjonowania mikro i małych rodzinnych przedsiębiorstw produkcyjnych.
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Szczególnie istotne oraz cenne są przemyślenia Autorki dotyczące identyfikacji czynników
motywacyjnych, determinujących postawy pracownicze oraz zakresu ich wpływu na te postawy.
Zawarty w pracy tak gruntowny przegląd literatury, wchodzenie w polemikę z wybranymi teoriami i ich
Autorami oraz wskazywanie na swoje poglądy w kontekście przeprowadzonych przez Autorkę badań
literaturowych, pozwalają wydać opinię o niezmiernie szerokiej wiedzy teoretycznej Autorki
recenzowanej rozprawy.

6. Ocena umiejętności samodzielnego prowadzenia pracy naukowej przez kandydata
Recenzowana praca podzielona została przez Autorkę na dwie części: teoretyczną – dokonującą
klasycznej eksploracji literatury oraz część identyfikująco-projektującą – prezentującą niezmierną
wiedzę i umiejętności Doktorantki w obszarze samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.
Szczegółowy opis przeprowadzonych przez Doktorantkę badań dokonany został w punkcie 3 recenzji.
Natomiast zaprezentowany przez Doktorantkę warsztat badawczy, jak również umiejętność
wyciągania wniosków projektujących zasługują na duże słowa uznania.

7. Wnioski końcowe/konkluzja recenzji
Recenzowana praca stanowi ważny wkład Autorki w rozwój badań naukowych w dziedzinie nauki
społeczne, dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości.
Opracowanie jest w pełni oryginalne oraz dojrzałe. Autorka przeprowadziła analizę problemu,
zasugerowała rozwiązanie oraz dokonała ewaluacji i walidacji zaproponowanego rozwiązania. Logika
prowadzonego dyskursu naukowego jest zwięzła i jasna.
Co więcej rozprawa – moim zdaniem – wypełnia nadal znaczną lukę poznawczą jaka jest zarządzanie
zasobami ludzkimi.
Dlatego uważam, że przedstawiona do oceny rozprawa doktorska Pani mgr inż. Żanety Nejman spełnia
wszystkie wymogi stawiane pracom doktorskim zgodnie z art. 13.1 Ustawy o stopniach naukowych i
tytule naukowym z dnia 14.03.2003 r. i wnoszę o dopuszczenie jej do publicznej obrony.
Równocześnie składam wniosek do Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej o
wyróżnienie niniejszej rozprawy oraz Autorki za szczególny wkład w pogłębianie wiedzy w dyscyplinie
nauk o zarządzaniu i jakości.

Z poważaniem

dr hab. Iwona Chomiak-Orsa,
prof. UE we Wrocławiu
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