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 Treść niniejszej recenzji odnosi się do zmienionej i udoskonalonej  

w 2019 r. wersji rozprawy w stosunku do poprzedniej wersji tej rozprawy 

przedłożonej do oceny w 2017 r. Autorka rozprawy poinformowała 

recenzentów o tych zmianach w swojej „Odpowiedzi na recenzje …” z dnia  

21 czerwca 2019 r. Wprowadzone zmiany, głównie w formie uzupełnień 

literaturowych lub redakcyjnych w części teoretycznej pracy, wpłynęły – moim 

zdaniem – bardzo korzystnie na wartość poznawczą oraz utylitarną 

recenzowanej rozprawy. Za szczególnie wzbogacające meritum 

przeprowadzonych rozważań uznaję uzupełnienia poczynione  

we wprowadzeniu oraz w rozdziale pierwszym, trzecim i czwartym. 

 Głównym celem rozprawy w obecnej postaci jest zbadanie, w jaki sposób 

małe polskie firmy rodzinne podchodzą do procesu organizacyjnego uczenia 

się, a ich kultura organizacyjna tworzy środowisko wspierające lub osłabiające 

te procesy (rozdział 1, s. 25). 

 W dążeniu do zrealizowania tak sformułowanego celu Autorka stawia 

trzy następujące hipotezy badawcze (rozdział 1, s. 20-25): 
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 H1. Rodzinny charakter firmy ma negatywny wpływ na jej zdolność  

do kreowania wiedzy; 

 H2. Kapitał społeczny firmy rodzinnej wpływa pozytywnie na procesy 

dzielenia się wiedzą w tego rodzaju organizacjach; 

 H3. Kapitała społeczny firmy rodzinnej wpływa negatywnie  

na jej zdolność do pozyskiwania wiedzy z otoczenia. 

 Proces realizowania celu rozprawy oraz weryfikacji przyjętych hipotez 

podzielono – zgodnie z przyjętym standardem dla tego typu prac – na dwa 

etapy, czyli na etap studiów literaturowych oraz etap badań empirycznych. 

Rezultatem przeprowadzonych studiów literaturowych są  cztery pierwsze 

rozdziały. Z kolei rozdział piąty poświęcono charakterystyce własnych badań 

empirycznych oraz prezentacji ich wyników. Natomiast rozdział szósty jest 

podsumowaniem całości rozprawy. 

 Treść poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco.  

W rozdziale pierwszym zaprezentowano zidentyfikowany problem badawczy, 

czyli współzależność pomiędzy kulturą organizacyjną małej firmy rodzinnej  

a procesami zarządzania wiedzą w tego rodzaju podmiotach gospodarczych. 

Sformułowano wymienione wyżej hipotezy koncentrujące się wokół odpowiedzi 

na pytanie: w jaki sposób polskie małe firmy rodzinne radzą sobie z procesami 

organizacyjnego uczenia się. W rozdziale drugim przypomniano kluczową rolę 

wiedzy w kreowaniu przewagi konkurencyjnej we współczesnych 

przedsiębiorstwach oraz dokonującą się obecnie ewolucję w teorii 

konkurowania – od koncepcji „resource-based view” w kierunku koncepcji 

„knowledge-based view”. W oparciu o sugestię licznych autorów zagranicznych 

oraz krajowych podkreślono również złożoność problemu zarządzania wiedzą 

w przedsiębiorstwie (spirala wiedzy, piramida kognitywna, model I. Nonaki)  

i zarazem potrzebę procesowego podejścia do tego problemu (kreowanie, 

akumulowanie, dzielenie się oraz wykorzystywanie wiedzy). Z kolei w rozdziale 

trzecim starano się uwypuklić wiodącą rolę kultury organizacyjnej danej firmy 

na każdym etapie procesu zarządzania wiedzą. Według powszechnie 

panującego w literaturze przekonania – pisze Autorka - kultura  organizacyjna 

firmy jest nie tylko zestawem określonych norm i wartości, ale  także źródłem 
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jej unikalności, a w ślad za tym jej przewagi konkurencyjnej. Odwołując się  

do znanych światowych autorytetów z tej dziedziny, jak np. A.M. Pettigrew 

(1979),G. Hofstede (1990,2011), K.S. Cameron i R.E. Quinn (2006), Ch. Handy 

(2007), E.H. Schein (2010) oraz autorów krajowych, jak np. Cz. Sikorski 

(2006,2009, 2014), G. Aniszewska (2007), G. Gierszewska (2011), M. Mazur 

(2012), L. Zbiegień – Maciąg (2013), Autorka rozprawy słusznie konkluduje, że 

kultura organizacyjna jest równocześnie wzorcem zespołowego uczenia się 

danej firmy przez grupowe rozwiązywanie jej problemów z adaptacyjnością 

zewnętrzną oraz z wewnętrzną integracyjnością. Natomiast rozdział czwarty, 

zamykający część teoretyczną rozprawy, to połączenie ogólnej charakterystyki 

firm rodzinnych z problematyką zarządzania wiedzą w świetle literatury 

światowej oraz szybko rozwijającej się literatury krajowej w tym obszarze. 

Główną linią rozważań prowadzonych przez Autorkę jest specyfika tego 

rodzaju przedsiębiorstw kryjąca się w pojęciu „familiness”, rozumianym jako 

pewien zestaw dodatnich oraz ujemnych stron tych przedsiębiorstw, 

wynikających z zaangażowania rodziny jako właściciela oraz menedżera 

przedsiębiorstwa. Familiness, jak swego rodzaju „czarna skrzynka”, nad którą 

ciągle trwa dyskusja w literaturze światowej, to także cały szereg złożonych 

relacji pomiędzy członkami przedsiębiorczej rodziny, wynikających  

z pełnionych przez nich funkcji lub z braku tych funkcji. Kwestią absolutnie 

kluczową, co zaznacza Autorka, jest oczywiście dobra komunikacja pomiędzy 

dwoma współzależnymi systemami: rodziną oraz firmą. Interesującym 

rozwiązaniem wartym upowszechnienia w polskiej literaturze przedmiotu oraz 

praktyce polskich firm rodzinnych jest też zasygnalizowana przez Autorkę 

rozprawy koncepcja kapitału społecznego jako szczególnego zasobu firmy 

rodzinnej, wynikającego z relacji opartych na daleko idącym zaufaniu 

wewnątrz firmy oraz w jej relacjach z innymi firmami rodzinnymi. Jest  

to swoisty „goodwill” firmy rodzinnej, który w połączeniu z orientacją  

na długofalowy rozwój firmy tworzy środowisko biznesowe sprzyjające 

procesowi organizacyjnego uczenia się, w tym gromadzenia i wykorzystywania 

wiedzy o charakterze strategicznym, np. dobrych praktyk w zakresie 

sprawnego przeprowadzania procesu sukcesji. Jak słusznie podkreśla 
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Autorka rozprawy jest to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którym stoi 

obecnie przeważająca część małych polskich firm rodzinnych (s. 88). 

 Część empiryczna rozprawy to głównie rozdział piąty, w którym 

przedstawiono przyjęte założenia badawcze (jako rezultat przeprowadzonych 

studiów literaturowych), opisano metodykę przeprowadzonych badań oraz 

zaprezentowano, także w formie graficznej, ich wyniki. Celem tych badań było 

określenie wpływu rodziny na kulturę organizacyjną firmy. Badane elementy 

kultury to: kolektywizm, hierarchiczność oraz konserwatyzm (niechęć  

do ryzyka). Natomiast wpływ tej kultury na praktykę zarządzania wiedzą  

w badanych firmach badano poprzez sprawność procesów: dzielenia się 

wiedzą, kreowania wiedzy oraz pozyskiwania i akumulowania wiedzy. 

Wybraną metodą badawczą była ankieta, a zastosowanym narzędziem 

badawczym kwestionariusz ankiety wzorowany na przeprowadzonych 

wcześniej badaniach zagranicznych: V. Suppiah & M.S. Sandhu (2010)  

i K.G. Smith, Ch.J. Collins, K.D. Clark (2005) oraz D. Wang, Z. Su & D. Yang 

(2011). Przy określaniu stopnia wpływu posłużono się skalą 1-5 lub 

odpowiedzią w formie „tak”, „nie”. W celu upewnienia się o wzajemnej 

zależności pomiędzy badanymi zmiennymi posłużono się też współczynnikiem 

korelacji r Pearsona. 

 Do badań udało się pozyskać 82 respondentów, reprezentujących  

w większości właścicieli lub współwłaścicieli badanych firm. 70% 

respondentów to pierwsza generacja przedsiębiorców rodzinnych, a pod 

względem skali prowadzonej działalności 82% to mikro- i małe firmy, a tylko 

15% badanych reprezentowało firmy średnie. Badani przedsiębiorcy 

funkcjonowali w rejonie Warszawy oraz Poznania. 

 Wyniki badań zaprezentowano i skomentowano w drugiej części 

rozdziału piątego. Hipotezy H1 i H2 zostały potwierdzone, czyli zaangażowanie 

członków rodziny ma negatywny wpływ na tworzenie wiedzy w badanych 

przedsiębiorstwach rodzinnych oraz wpływ pozytywny na dzielenie się wiedzą. 

Natomiast nie uzyskano potwierdzenia hipotezy H3 zakładającej,  

że zaangażowanie członków rodziny wpływa negatywnie na zdolność 

przedsiębiorstwa rodzinnego do pozyskiwania wiedzy z otoczenia  
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oraz reagowania na niepewność zewnętrzną. Tym samym okazało się, że pewne 

schematy mentalne i badawcze obecne w światowej literaturze z zakresu 

małych i średnich firm rodzinnych nie zawsze przekładają się na zachowania 

polskich firm rodzinnych. 

 Oceniając dokonania Autorki obecnej wersji rozprawy trzeba stwierdzić, 

że po pierwsze, jest ona opracowaniem wyraźnie  pogłębionym oraz bardziej 

uporządkowanym w części teoretycznej. Dotyczy to w szczególności treści 

rozdziału drugiego dotyczącego procesów zarządzania wiedzą, jak również 

rozszerzonego rozdziału szóstego, w którym dokonano podsumowania całości 

rozprawy poprzez przypomnienie istoty podjętego problemu badawczego, 

postawionych pytań badawczych i hipotez, a także przedstawienie poszerzonej 

interpretacji wyników przeprowadzonych badań własnych. 

 Mimo zgromadzenia niezbyt imponującej w sensie ilościowym bazy 

literaturowej rozprawy (109 publikacji, w tym 70 angielskojęzycznych) Autorka 

potrafiła jednak „wyłuskać” najważniejsze kwestie merytoryczne w bogatej 

literaturze zagranicznej dotyczącej trzech analizowanych obszarów,  

tj. zarządzania wiedzą, kultury organizacyjnej oraz przedsiębiorczości 

rodzinnej, a następnie przedstawić je w formie spójnej i logicznej całości.  

W mojej ocenie tym razem to się udało. 

 Doprecyzowano również zastosowaną koncepcję badawczą lekko 

modyfikując cel rozprawy (zamiast „… zbadania jak polskie małe i średnie 

przedsiębiorstwa rodzinne zarządzają wiedzą” sformułowanie: „jak polskie 

małe i średnie przedsiębiorstwa rodzinne podchodzą do procesów 

organizacyjnego uczenia się”). Tym samym wyeksponowano rolę kultury 

organizacyjnej w tych procesach. Kultura organizacyjna jako wehikuł 

procesów zarządzania wiedzą zwiększa też – w moim przekonaniu  

– klarowność oraz spójność całej przyjętej koncepcji badawczej. 

 Rozumiem i w pełni podzielam opinię Autorki, że prowadzenie badań 

wśród małych polskich firm rodzinnych jest zadaniem niełatwym. Brak 

ogólnokrajowego rejestru tych podmiotów, ich częsta niechęć do udziału  

w proponowanym badaniu oraz relatywnie niski poziom formalizacji ich 

procesów wewnętrznych z pewnością utrudnia prowadzenie 
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reprezentatywnych badań wśród polskich firm rodzinnych. Należy zatem 

docenić fakt pozyskania przez Autorkę do udziału w badaniach 82 

przedsiębiorców. Trzeba jednak pamiętać, że taka liczebność badanej 

zbiorowości oraz jej przypadkowy dobór nie uprawnia do formułowania 

wniosków o charakterze generalnym. Natomiast nie ulega wątpliwości, że są 

one wartościową pod względem poznawczym egzemplifikacją niektórych tez 

obecnych w literaturze światowej, jak również krajowej, w odniesieniu do 

zachowań polskich małych firm rodzinnych. 

 Recenzowana rozprawa posiada zatem –moim zdaniem – cenne walory 

poznawcze, a także metodyczne oraz aplikacyjne dotyczące w szczególności 

procesów kreowania, dzielenia się oraz wykorzystywania wiedzy jako podstawy 

konkurencyjności tych podmiotów, stanowiących ważny element polskiej 

gospodarki. 

 Biorąc pod uwagę wyraźne walory poznawcze, metodyczne i aplikacyjne 

rozprawy, a także jej stronę formalną (nienaganna pod względem 

warsztatowym oraz językowym) stwierdzam, że rozprawa doktorska mgr 

Agnieszki Barańskiej odpowiada wymogom ustawy o stopniach i tytule 

naukowym i wnoszę o jej dopuszczenie do publicznej obrony. 

 

         

 


