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Rozprawa doktorska Pani mgr Agnieszki Barańskiej pt. „Influence of organizational 

culture on knowledge management processes in small family firms” została przygotowana pod 

kierunkiem Profesora Piotra Płoszajskiego w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie. Pierwszą wersję rozprawy otrzymałam do recenzji w 2015 r. 

Doktorantka zamierzała przeanalizować wpływ kultury organizacyjnej na procesy zarządzania 

wiedzą w małych firmach rodzinnych. 

  Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym z dnia 14 marca 2003 r. 

rozprawa doktorska powinna zawierać rozwiązanie oryginalnego problemu naukowego, wykazać 

wiedzę Autora z dziedziny organizacji i zarządzania oraz umiejętność samodzielnego 

prowadzenia badań naukowych. Wymagania te stanowiły kryteria oceny rozprawy doktorskiej 

mgr Agnieszki Barańskiej w odniesieniu do: 

• przedmiotu badań, 

• sformułowania problemów badawczych i hipotez, 

• projektu badań i ich wyników, 

• redakcji opracowania. 

W podsumowaniu przedstawiłam ostateczną negatywną ocenę rozprawy doktorskiej, co 

przytaczam poniżej. 

Konkluzje z pierwszej recenzji 

Zaczęłam czytać pracę z zainteresowaniem, bo ciekawy temat, dobrze wpisujący się w 

lukę teoretyczną i poznawczą w zarządzaniu organizacjami w Polsce. Problematyka wpływu 
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kultury organizacyjnej na procesy zarządzania wiedzą w firmach rodzinnych nie została jeszcze 

praktycznie opisana i dobrze rozpoznana, czekała na „zagospodarowanie”. Niestety Doktorantce 

tylko w niewielkim stopniu się to udało. 

Recenzowana rozprawa doktorska mgr Agnieszki Barańskiej pt. „Influence of 

organizational culture on knowledge management processes in small family firms” 

przygotowana pod kierunkiem Profesora Piotra Płoszajskiego w Kolegium Gospodarki 

Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nie odpowiada warunkom określonym w 

Ustawie o tytule naukowym i stopniach naukowych. Rozprawa nie może stanowić podstawy do 

zakończenia z sukcesem przewodu doktorskiego i nie mogę sformułować wniosku o 

dopuszczenie jej do publicznej obrony. 

Rozprawie doktorskiej wystawiłam niską ocenę pod względem formalnym i 

merytorycznym. Podstawą takiej opinii byla przede wszystkim słaba znajomość teorii, na którą 

powoływała się Doktorantka, ewidentna niespójność części teoretycznej z empiryczną, brak 

dyskusji na temat procesów zarządzania wiedzą, które są podstawą do zbudowania hipotez. Nie 

chciałam jednak przekreślać dotychczasowego wysiłku Doktorantki poniesionego w związku z 

przygotowaniem rozprawy, dlatego wnioskowałam o dokonanie poprawek i uzupełnień co 

miało być warunkiem dopuszczenia do kolejnych etapów procedury ubiegania się o stopień 

doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie o zarządzaniu na podstawie przedłożonej rozprawy. 

 

W lipcu 2019 r. otrzymałam nową wersję rozprawy doktorskiej „Influence of 

organizational culture on knowledge management processes in small family firms” mgr 

Agnieszki Barańskiej oraz odpowiedzi na recenzję moją i Profesora Jana Jeżaka.   

Swoje uwagi do tej nowej wersji rozprawy wypunktuję. 

1. W rozdziale pierwszym sformułowane są nowe-stare hipotezy. Ich nowość polega na tym, 

że zamiast pojęcia „family factor of the firm” mamy „ family social capital”. Zmiana 

zasadnicza niczym nie wytłumaczona. Nie ma definicji kapitału społecznego – jak 

stanowi na ten temat teoria i jak rozumie go Doktorantka. Największe zdumienie budzi 

jednak fakt, że hipotezy w nowej wersji są weryfikowane w oparciu o te same badania z 

2013 r. 

2. Mój postulat, który zawarłam w recenzji: „Szkoda, że nie ma informacji, jak ich autorzy 

doszli do swoich wniosków. Wystarczyłoby, chociażby w przypisach podać skalę, zakres 
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i podmioty badań, zastosowane narzędzia analiz empirycznych. To ważna argumentacja 

w każdej rozprawie doktorskiej przy określaniu własnej koncepcji analizy, problemów i 

hipotez. Przegląd badań empirycznych związanych z tematem pracy, przeprowadzonych 

w różnych krajach, przy pomocy rozmaitych metod analitycznych jest zawsze dobrze 

oceniany przez recenzentów. Tego nie ma, a szkoda. Przykładem jest znany polski 

badacz, wręcz specjalista od firm rodzinnych Ł. Sułkowski (cytowany razem z A. 

Marjańskim na stronie 12), ale także inni światowi naukowcy zajmujący się tymi 

problemami”. - nie „spotkał się z odzewem” ze strony Doktorantki. 

3. Zmiana sposobu analizy z zarządzania wiedzą na organizacyjne uczenie się jest niestety 

pozorna. Najlepszymi przykładami są rozdziały trzeci i czwarty w nowej wersji. Modele 

zarządzania wiedzą powinny być uzupełnione o model organizacyjnego uczenia się. I w 

tym kontekście kultury organizacyjnej. Są też zmiany tytułów punktów bez zmiany ich 

treści i praktycznie nie ma żadnego pogłębienia analiz prezentowanych koncepcji. 

4. Literatura została poszerzona o zaledwie kilka nowych pozycji bibliograficznych, co nie 

stanowi istotnej jakościowej zmiany. 

5. Badania z 2013 r. są mówiąc kolokwialnie „mocno nieświeże”. Co można było zrobić w 

tej kwestii? Jest wiele badań – analiz empirycznych i teoretycznych, z których wynika, że 

problematyka zarządzania wiedzą w małych i średnich firmach jest ciągle aktualna, 

prowadzona na różnych płaszczyznach i do tego można było się odwołać. Konfrontacja 

własnych dokonań z tymi najnowszymi, bardzo interesującymi byłaby nie tylko 

konstruktywna, ale pozytywnie oceniona przez recenzenta. Poprawianie pracy przez 

blisko 4 lata wymagało większego wysiłku. 

6. Przygotowanie do weryfikacji hipotez skłoniło Doktorantkę do zbudowania modelu, który 

zamykał rozdział pierwszy ( w pierwszej wersji rysunek 1). Nie zostały pokazane związki 

pomiędzy zmiennymi i nie wiadomo co jest zmienną niezależną, co zależną. Użyte w 

tytule rozprawy pojęcie „wpływ” wymagało sformułowania w jaki sposób i przy pomocy 

jakich narzędzi będzie on badany. Model badawczy w drugiej wersji odniesiony jest do 

trzech hipotez. Są też trzy rysunki na zakończenie rozdziału pierwszego, ale nic poza tym 

się nie zmieniło. Nie ma komentarza do modelu, określenia zależności między zmiennymi 

itd. 
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7. Przeglądając bardzo pobieżnie Internet podaję przykłady ciekawych tekstów (aby nie być 

gołosłowną): 

• T. Marcus, S. Shohan, 2014, Knowledge assimilation by employees in learning 

organizations, 

• K. Brzostek, A. Michna, 2015, Wdrożenie systemu zarządzania wiedzą w 

przedsiębiorstwach z sektora MSP, 

• F. Rossignoli, 2016, Network for knowledge Sharing: An Empirical Investigation 

within SMEs, 

• C.S. Lee, K.Y Wong, 2017, The fuzzy logic- based knowledge management system 

for SMEs,  

• I. Alvares, I. Zamanillo, E. Cilleruelo, 2016, Have information technologies 

evolved towards accommodation of knowledge management needs in Basque 

SMEs? 

• T. Tikakul, A. Thomson, 2018, An international perspective on Knowledge 

Management in SMEs: implementation and barriers to success,  

• K. North, R. Babakhanlou, 2019, Knowledge Management Tools for SMEs,  

Spodziewam się kontrargumentu, że nie są one związane z tematem rozprawy. Według 

mnie jednak pokazują (tylko te wybrane przykłady) z jak różnych pespektyw bada się 

problemy zarządzania wiedzą i jak wielu badaczy z różnych stron świata interesuje się 

tymi zagadnieniami. 

8. Doktorantka niestety nie zauważa, że od 2013 r. zarządzanie wiedzą analizowane jest w 

kontekście zupełnie nowych problemów takich jak: 

• zarządzanie relacjami, 

• zarządzanie zaufaniem,  

• zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym,  

• zarządzanie przedsiębiorstwem kreatywnym, 

• zarządzanie sztuczną inteligencją, 

• zarządzanie w sieci. 

Nie twierdzę, że Doktorantka powinna zrobić inne badania. Można było jednak poszukać 

tych nowych problemów, zastanowić się jakie mogą mieć znaczenie dla firm rodzinnych, 
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przemyśleć te zagadnienia na tle swoich badań i wniosków oraz sformułować nowe 

rekomendacje do dalszych badań. 

9. Zwracałam też uwagę w recenzji pierwszej wersji pracy na błędy formalne. Nie wszystkie  

w drugiej wersji  zastały poprawione.  

 

Konkluzja końcowa 

Recenzowana rozprawa doktorska mgr Agnieszki Barańskiej pt. „Influence of 

organizational culture on knowledge management processes in small family firms” 

przygotowana pod kierunkiem Profesora Piotra Płoszajskiego w Kolegium Gospodarki 

Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nie odpowiada warunkom określonym w 

Ustawie o tytule naukowym i stopniach naukowych. Rozprawa nie może stanowić podstawy do 

zakończenia z sukcesem przewodu doktorskiego i nie mogę sformułować wniosku o 

dopuszczenie jej do publicznej obrony. 

 

Z poważaniem 

29. 07.2019 

 

 

 

 

 


