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W recenzji dokonano oceny strony formalnej pracy, doboru problematyki, postawionych

celów i doboru metod, warstwy merytorycznej rozprawy oraz w części podsumowującej -

oryginalnoścl rozwiązania problemu naukowego, ogólnej wiedzy teoretycznej, umiejętności

sa modzielnego prowadzenia pracy n au kowej przez doktorantkę.

L. Ocena formalna

Przedłożona do recenzji rozprawa doktorska składa się ze wstępu, siedmiu ponumerowanych

rozdziałów, wniosków, aneksu, bibliografii oraz spisu rysunków i tabel. W aneksie zawarto

wzór kwestionariusza ankiety rozesłanego do przedsiębiorstw objętych badaniem. Praca liczy

łącznie 326 stron, z czego tekt główny to 27ż strony. Praca skonstruowana jest prawidłowo

od strony redakcyjnej, rozdziały są proporcjonalne. Odzwiercied]a też schemat analityczny

przyjmowany w naukach społecznych, tj, rozważania teoretyczne, wprowadzenie i

uporządkowanie używanych pojęĆ i ujęcie modelowe postępowania badawczego (model

oceny zdolności innowacyjnej MŚP branży kosmicznej w Polsce) zawarte są w pierwszych

rozdziałach. Następnie doktorantka dokonuje szerokiego osadzenia badań w kontekście

poruszanej w pracy problematyki gospodarki i polityki kosmicznej w Europie i w Polsce,

przechodząc następnie do omówienia instrumentów finansowych Unii Europejskiej (UE) i

Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) skierowanych na rozwój branży, by w końcowym

rozdziale zawrzeć część empirvczną, opartą na badaniach własnych.

Bibliografia pracy jest bardzo rozbudowana i wskazuje na dużą erudycję doktorantki.

Obejmuje ona łącznie 46ż pozyĄi polsko i obcojęzycznych, w tym pozycje zwarte (I29J,



artykuły naukowe (198}, akty prawne (7\ araz raporty, analizy istrategie (128). Literatura

obejmuje liczne pozycje wydane po 2011 r., a nawet wydane w 2O2L r., co wskazuje na dobrą

orientację w poruszanych zagadnieniach oraz bieżące monitorowanie najnowszych doniesień

naukowych.

Praca napisana jest poprawnym językiem, zawiera nieliczne błędy stylistyczne i literówki, co

sprawia, że lektura umożliwia śledzenie prowadzonego w pracy wywodu naukowego.

Przedstawione w pracy rysunki oraz tabele są czytelne i logiczne, natomiast nie we wszystkich

miejscach pracy zadbano o ich przywołanie w tekście, ale dokonano ich omówienia. Tym

samym od strony formalnej praca spełnia wymogi stawiane pracom naukowym.

2. Uzasadnienie wyboru problematyki, celitezy pracy

Problematyka podjęta w pracy jest istotna z punktu widzenia perspektyw i znaczenia

rozwoju branży kosmicznej na świecie. Branża uważana jest za motor innowacyjnoŚci

gospodarki wielu państw, zapewnia też, dziękiwywolywaniu efektów zewnętrznych, rozwój

technologiii podniesienie innowacyjnościw innych branżach. Przyczynia się do realizowania

celów nadrzędnych, jakimi są zapewnienie szeroko definiowanego bezpieczeństwa oraz

pośrednio - do podnoszenia poziomu życia mieszkańców państw. 7 założenia branża

kosmiczna jest branżą interdyscyplinarną, o wysokim stopniu zaawansowania

technologicznego, wymagającą znacznych nakładów na rozwój. Prawidłowo zatem

zdefiniowano problematykę powiązaną z procesami innowacyjnymi oraz oddziaływaniem

instrumentów finansowych na zdolność do tworzenia innowacji w małych i średnich

przedsiębiorstwach {MŚP) branży kosmicznej w Polsce, wskazując na lukę badawczą w

literaturze w odniesieniu do tego ostatniego aspektu. Wybór MŚP podyktowany jest ich

udziałem w ogólnej liczbie podmiotów działających w branży kosmicznej w Polsce. Wybór

problematyki znajduje też odzwierciedlenie w tytule pracy.

Doktorantka prawidłowo sformułowała cel główny pracy, tj. ,,zbadanie znaczenia

wykorzystania instrumentów finansowych oferowanych przel. Unię Europejską oraz

Europejską Agencję Kosmiczną przez małe i średnie przedsiębiorstwa branży kosmicznej w

Polsce dla zdolności innowacyjnej tychże przedsiębiorstw" (s. 10., s. 79.). W pracy

doktorantka sformułowała także dwa pytania badawcze, które mają służyć osiągnięciu tego

celu (s. 79-80):
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L.,,czy,ajeślitaĘtowjaki sposóbinstrumentyfinansoweESAorazUEoddziałująna

zdolność innowacyjną małych i średnich przedsiębiorstw branży kosmicznej w

Polsce?

2. czy zidentyfikowane w badaniu literaturowym obszary oddziałwania, stanowią w

rzeczywistości kluczowe czynniki zdolności innowacyjnej małych i średnich

przedsiębiorstw branży kosmicznej?"

Drugie z postawionych pytań badawczych mogło stanowić, w mojej opinii, drugi z głównych

celów pracy.

Ponadto doktorantka sformułowała tezę główną wynikającą z głównego celu pracy:

,,wykorzystanie instrumentów finansowych UE oraz ESA przez małe i średnie przedsiębiorstwa

branży kosmicznej w Polsce po 2000 r., pozytywnie wpłynęło na zwiększenie zdolności

innowacyjnej tychże przedsiębiorstw, rozumianej jako zdolność do identyfikacji nowych szans

izagrożeń, adekwatne odpowiadanie na nie, a takze elastyczne rekonfigurowanie zasobów dla

realizacji celów tych podmiotów" (s. 10.), a także rozwijające tezę główną tezy pomocnicze

(s.10.-11.):

1,. ,,Branża kosmiczna w Polsce jest obecnie we wczesnej fazie rozwoju, co sprawia,

że potrzeby finansowe branży są bardzo duże.

2. Polskie przedsiębiorstwa aktywnie wykorzystują instrumenty finansowe

oferowane przez Unię Europejską i Europejską Agencję Kosmiczną, ale efekty

wykorzystania tych środków nie podlegały do tej pory ocenie w kontekście ich

oddziafywania na zdolność innowacyjną tych przedsiębiorstw.

3. Efekty wykorzystania instrumentów finansowych Unii Europejskiej oraz

Europejskiej Agencji Kosmicznej mają szeroki zasięg, wykraczający poza sam

aspekt finansowy, iobejmują one m.in. efekty w obszarach zarządzania

strategiczn ego, dziatalności operacyj nej, czy ku ltu ry organ izacji.

4. Obszary te determinują zdolność innowacyjną przedsiębiorstw w kontekście ich

umiejętności wykorzystywania swoich zasobów {potencjału innowacyjnego} dla

tworzenia innowacji o znaczeniu komercyjnym.

5. Obszary te mają kluczowe znaczenie dla badania zdolności innowacyjnej

przedsiębiorstw branży na wczesnym etapie rozwoju, charakteryzującej się długim

okresem realizacji przedsięwzięć (długi cykl produktu w branży kosmicznej).



6. Wśród przedsiębiorstw branży kosmicznej szczególną rolę odgrywają małe

i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią obecnie ok. 50% wszystkich podmiotów

aktywnych w obszarze kosmicznym w Pol§ce".

Cel główny, pytania badawcze itezy sformułowano poprawnie i logicznie uporządkowano. lch

sformułowanie uzasadnia przygotowanie pracy doktorskiej Cel został zrealizowany, a tezy

dowiedzione na podstawie wnioskowania przeprowadzonego w pracy. Błędnie natomiast

nazwano sformułowane tezy hipotezami (s. 78.}. Teza i hipoteza nie są pojęciami tożsamymi,

teza jest twierdzeniem pochodzącyrn z logiki formalnej i udowadnia się ją na podstawie

przyjętych prawdziwych przesłanek podczas, gdy hipoteza jest zdaniem o nieustalonej

wartości logicznej, przyjętym za prawdziwe na gruncie istniejącej wiedzy i wymagającym

sprawdzenia.

Zrealizowany w pracy cel i dowiedzione tezy oraz wyciągnięte wnioski mają duźy walor

poznawczy.

3. Warstwa metodyczna rozprawy doktorskiej

Przygotowana praca doktorska mieści się w dziedzinie nauk społecznych (dawniej: nauk

ekonomicznych)w dyscyplinie ekonomia ifinanse (dawniej: ekonomia). Niemniej doktorantka

słusznie zauważa, że prowadzone przez nią rozważania i badania nad zdolnością innowacyjną

odwołują się również do dyscypliny nauki o zarządzaniu ijakości (błędnie nazwanych dziedziną

na s. 1_3.). Autorka jako główny element badań obrata zdolność innowacyjną przedsiębiorstw

oraz skonstruowała na podstawie krytycznego przeglądu literatury model oceny zdolności

innowacyjnej przedsiębiorstw branży kosmicznej. Umiejętnie wskazała obszary i czynniki

wpływające na badaną zdolność. Sama konstrukcja tego modelu jest dużą wartością pracy.

Następnie zbadano wykorzystanie instrumentów finansowych nakładających się na siebie

rodzajów polityki kosmicznej, badawczej, innowacyjnej prowadzonych z poziomu

europejskiego.

Doktorantka porusza się w obszarze branży kosmicznej, a w ujęciu przestrzennym prowadzone

badania dotyczą Polski. Wartościowym elementem jest pokazanie nakładających 5ię

systemów innowacji w ujęciu przestrzennym oraz branżowym oraz zastosowania ujęcia

systemowego, d także ukazanie szerszego kontekstu międzynarodowegol europejskiego

dotyczącego instrumentów finansowych wspierających branżę. Zakres czasowy badania

obejmuje okres zaczynający się w 2000 r., który zmodyfikowano po przeanalizowaniu4r



dostępnych danych, przyjmując ostatecznie za cezurę żOLZr. tj. rok przystąpienia Polski do

Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jest to podejście zasadne.

W rozprawie doktorskiej wykorzystane zostały następujące metody badawcze:

L. studia literaturowe nad zdolnością innowacyjną, branżą kosmiczną, instrumentami

finansowymi przeznaczonymi dla branży kosmicznej oraz metodami pomiaru

zdolności innowacyjnej;

2. analizę badań wtórnych dotyczących branży kosmicznej, małych i średnich

przedsiębiorstw tej branży oraz ich aktywności w ramach programów wsparcia UE i

ESA, działalności innowacyjnej tych przedsiębiorstw, polityki obu organizacji w

zakresie wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, polityki innowacyjnej,

przemysłowej i kosmicznej Polskioraz UE;

3. badanie empiryczne dotyczące oddziaływania instrumentów finansowych UE oraz

ESA na zdolność innowacyjną MŚn branży kosmicznej w Polsce z wykorzystaniem

metody wielokrotnego studium przypadku oraz kwestionariusza ankiety

przeprowadzonej wśród kadry zarządza!ącej oraz specjalistów trnŚP polskiej branży

kosmicznej.

Metody te dobrano poprawnie w sposób umożliwiający osiągnięcie celu oraz dowiedzenie

sformułowanych w pracy tez. Na uznanie zasługuje duża świadomość ograniczeń dotyczących

skonstruowanego modelu oraz uzyskanych wyników badań, zwłaszczaw odniesieniu do oceny

zwrotności ankiet i konieczności uzupełnienia badania o studia przypadków, a także

niemożności uogólnienia uzyskanych wyników. Doktorantka wykazuje się dojrzałością

badawczą oraz zakreśla potencjalne dalsze kierunki badań.

Moją największą wątpliwość natomiast budzi nieuwzględnienie w badaniu instrumentów

finansowych polityki spójności UE, które obok analizowanych w pracy instrumentów

finansowych UE i ESA, są najbardziej powszechnymi instrumentamifinansowymi do zdobycia

przez polskie podmioty po przystąpieniu Polski do UE. Wyniki badań wykazały, że z tych

środków niektóre z przedsiębiorstw skorzystały rozwijając swoje zasoby, budując zdolność

innowacyj ną i pod nosząc pozycję kon ku rencyj ną.

,(Y



4. Warstwa merytoryczna rozprawy doktorskiei

Układ rozprawy doktorskiej podporządkowano osiągnięciu głównego celu pracy idowiedzeniu

sformułowanych w niej tez. Praca składa się z siedmiu rozdziatów.

W pierwszym rozdziale rozprawy dokonano przeglądu najważniejszych pojęć związanych ze

zdolnością innowacyjną: innowacje, proces innowacyjny. Przedstawiono także ewolucję

modelu procesu innowacyjnego i ukazano system innowacji. Dokonano w nim odniesień do

teorii ekonomicznych, z których wywodzi się koncepcja zdolności innowacyjnej i przeglądu

ujęć teoretycznych zdotności innowacyjnej, koncentrując się na tych dotyczących

przedsiębiorstw. Rozdział ten jest uporządkowany, spójny, choć nie jest wolny od drobnych

nieścisłości np. zamiast,,koncepcji R.P. Camagni" powinno być: ,,koncepcji R.P. Camagniego",

natomiast koncepcja innovative milieu rozwijana była przez grupę naukowców GREMl (s.33.).

Klasyfikacja innowacji według,,Oslo Manual" obejmuje teź kryterium przestrzenne, o którym

nie wspomniano {por. s.40).

Rozdział ten wprowadza do rozdziału kolejnego - drugiego - w którym doktorantka analizuje

czynniki i metody oceny zdolności innowacyjnej, wskazując na różnice między obszarami,

czynnikami a miarami oceny zdolności innowacyjnej. Wnioski z analizy posłużyły

skonstruowaniu przez doktorantkę autorskiego modelu oceny zdolności innowacyjnej branży

kosmicznej w Polsce, wykorzystanego w badaniu empirycznym, co zasługuje na szczególne

podkreślenie.

W trzecim rozdziale przedstawiono charakterystykę szeroko pojętej gospodarki kosmicznej na

świecie, charakter procesów innowacyjnych gospodarki kosmicznej, a także ich szerokie

oddziaływanie w postaci licznych efektów przenoszenia. Doktorantka uporządkowała w nim

pojęcia takie jak: ,,gospodarka kosmiczna", ,,przemysł kosmiczny", ,,branża kosmiczna", czy

,,New Space", a także scharakteryzowała łańcuch wartości występujący w branży kosmicznej i

udziatu przedsiębiorstw w tym łańcuchu. Drobna uwaga dotyczy pojęcia ,,COTS" (m.in. s. 90.,

tabela ll1.1}, które ma dużo szersze zastosowanie niż tylko w odniesieniu do branży kosmicznej.

W czwartym rozdziale dysertacji scharakteryzowano polską branżę kosmiczną, ze szczególnym

uwzględnieniem roli małych i średnich przedsiębiorstw. W rozdziale doktorantka dokonata

delimitacji przedsiębiorstw należących do branży kosmicznej w Polsce w oparciu o krytyczną

analizę rejestrów. Rozdział ten ma dzięki dokonaniu wspomnianej delimitacji dodatkowe

walory poznawcze i porządkowe.



Piqty rozdział przybliża zagadnienia związane z europejską polityką kosmiczną, a także rolą i

znaczeniem Unii Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej w kształtowaniu tej

polityki, a rozdział szósty poświęcono finansowym instrumentom wsparcia branży kosmicznej

oferowanym przez UE oraz ESA, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów dla małych i

średnich przedsiębiorstw branźy kosmicznej. Wskazano w nim odmienny charakter wsparcia

UE oraz ESA i zwrócono uwagę na różnice mogące wpływać na łatwość ubiegania się o samo

wsparcie oraz kształtowanie zdolności innowacyjnej beneficjentów instrumentów.

Przedstawiono katalog instrumentów finansowych oferowanych przez UE oraz ESA, wraz z

danymi dotyczącymi ich wykorzystania, w szczególności przez polskie VlŚP. Rozdział ten

logicznie prowadzi do ostatniego siódmego rozdzlału zawierającego omówienie

przeprowadzonych przez doktorantkę badań empirycznych, Badanie przygotowane i

zrealizowane zostało w oparciu o opracowany autorski model zdolności innowacyjnej VlŚP

branży kosmicznej w Polsce przedstawiony w rozdziale drugim. W rozdziale tym omówiono

procedurę badawczą, etapy przeprowadzonego badania, a także zawarto charakterystykę

przypadków wybranych do studium. Zaproponowana procedura badawcza jest poprawna.

Rozdział zamykają wnioski z badania. Natomiast we wnioskach końcowych odniesiono się w

szczegółowy sposób do realizacji celu głównego oraz tez postawionych w pracy.

5. Konkluzia

Całościowa analiza rozprawy doktorskiej p. mgr inż. Ewy Osuch-Rak pozwala na

sform ułowanie następujących wniosków:

1, Doktorantka zidentyfikowała lukę badawczą i zaproponowała rozwiązanie

istotnego problemu badawczego projektując model oceny zdolności

innowacyjnej przedsiębiorstwa branży kosmicznej w Polsce oraz badanie

empiryczne oparte o model tj. kwestionariusz ankietowy oraz pytania do

wywiadu pogłębionego w ramach wielokrotnego studium przypadku. Model i

narzędzie pomiaru mogą posłużyć do dalszych badań. Konstrukcja modelu i

narzędzia świadczy w największym stopniu a oryginalności rozwiązania

problemu naukowego.

2. Autorka przeprowadziła imponujące badania literaturowe, usystematyzowała

pojęcia i dokonała klasyfikacji obszarów i czynników związanych ze zdolnością,y



innowacyjną. Wskazuje to na dużą wiedzę teoretyczną i merforyczną

doktorantki.

3" Doktorantka dokonała także delimitacji przedsiębiorstw nalezących do branży

kosmicznej w Polsce, co jest dodatkowym walorem poznawczym pracy.

4. Poprawnie sformułowała celgłówny i tezy w pracy i wykazała się umiejętnością

posługiwania się warsztatem naukowym w stopniu, który umożliwił osiągnięcie

celu i dowiedzenie tez, a także - prowadzenie dalszych samodzielnych badań

naukowych,

Podsumowując, suma silnych stron ocenianej dysertacji przewyższa liczbę stron

słabych, cozaznaczono w recenzji. W związku z tyrn wnioskuję o dopuszczenie mgr inż. Ewy

Osuch-Rak do dalszych etapów postępowania doktorskiego i publicznej obrony.

Stwierdzam, że przedstawiona do oceny rozprawa doktorska mgr inż. Ewy Osuch-Rak

pt. ,,lnstrumenty finansowe Unii Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej a zdolność

innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw branży kosmicznej w Polsce po 2000 r.",

napisana pod kierunkiem p. dr hab. Magdalena Proczek, prof. SGH, spełnia wymagania

stawiane pracom doktorskim, zgodnie z Ustawą z dn. 1-4 marca 2003 roku o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz stopniach itytule w zakresie sztuki (Dz.lJ z 2003 r., nr

65, poz. 595 wraz z późniejszymi zmianami) w związku z art. t79 ust. 1 Ustawy z dn. 3 lipca

2018 r. Przepisy wprowadzające ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z

2at8 r., poz. 1669).
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