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RECENZJA 

rozprawy doktorskiej mgr Dariusza Leszczyńskiego 

pt. „The Investigation into Key Success Factors in Business: The Case of Women Micro-

entrepreneurs from the Mazovia Voivodship (Badanie kluczowych czynników sukcesu 

kobiet w biznesie: firmy mikroprzedsiębiorczyń z województwa mazowieckiego)"  

napisanej pod kierunkiem prof. SGH dr hab. Ewy Lisowskiej 

(SGH Warszawa 2019, ss. 448). 

 

1. Ocena podjętego problemu badawczego 

Przedsiębiorczość kobiet od kilkunastu lat jest interesującym poznawczo obszarem 

badawczym (DeBruin i in. 2006). Jednak dopiero od niedawna badania w tym zakresie 

odchodzą od tendencji porównywania przedsiębiorców z przedsiębiorczyniami i traktowania 

kobiet przedsiębiorców z pozycji wtórnej, drugoplanowej (Ahl 2006), w kierunku 

równoważnego analizowania zjawiska przedsiębiorczości kobiet i poszukiwania nowych 

kierunków badawczych (Hughes i in. 2012). Osiąganie powodzenia w prowadzeniu biznesu 

przez kobiety stało się na tyle dynamicznym zjawiskiem, że osiągnęło status niezależnej 

problematyki badawczej z szeregiem wyzwań badawczych (Leger-Jarniou, 2015).  

Interesujące poznawczo jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co stanowi o 

powodzeniu i osiąganiu sukcesu przez przedsiębiorczynie. Badania na ten temat już były 

prowadzone na świecie (np. Huarng i in. 2012), brakuje natomiast analiz problemu w 

specyficznych kontekstach, w szczególności nie zidentyfikowano szerzej czynników 

powodzenia u kobiet w warunkach polskich. Stąd też podjętą przez Doktoranta problematykę 

badawczą oceniam jako ważną, aktualną i oryginalną. Zaproponowany problem badawczy jest 

bardzo dobrą propozycją do rozwiązania na poziomie doktora i wynika z kontekstualnej luki 

poznawczej zidentyfikowanej przez mgra D. Leszczyńskiego. 

 

2. Ocena tytułu i celów pracy 

W przedstawionej rozprawie za główny cel Doktorant przyjął rozpoznanie jakie są 

kluczowe czynniki pozytywnie wpływające na osiągnięcie sukcesu w biznesie przez 
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mikroprzedsiębiorczynie z województwa mazowieckiego. Zarówno ten, jak i przedstawione 

cele szczegółowe pracy zgodne są z przyjętym zamierzeniem badawczym i oceniam je wysoko. 

Przyjęte cele są zgodne z zaproponowanym tematem pracy i ze sformułowanym tytułem. 

 
3. Ocena struktury, treści pracy i języka pracy 

Na niniejszą rozprawę doktorską składają się wstęp, sześć rozdziałów, wnioski i 

rekomendacje, spisy literatury, tabel, rysunków i równań oraz sześć załączników. Sama treść 

rozprawy jest ogromna, obejmuje 347 stron, a wraz ze spisami i załącznikami to 448 stron. 

Doktorant wykonał olbrzymią, wręcz zbyt olbrzymią pracę i należy Mu pogratulować 

pracowitości, a przy tym skrupulatności i rzetelności.  

We wstępie Doktorant prawidłowo zakreśla obszar badawczy jakim jest przedsiębiorczość 

kobiet, identyfikuje lukę poznawczą, zaś na tej podstawie formułuje problem badawczy jakim 

jest zidentyfikowanie czynników, które wpływają na powodzenie przedsięwzięć wśród kobiet 

przedsiębiorców. Dodatkowo rozprawa podejmuje próbę identyfikacji modelu, który następnie 

zostaje poddany empirycznemu przetestowaniu na bazie populacji kobiet-

mikroprzedsiębiorczyń z województwa mazowieckiego. We wstępie poprawnie 

metodologicznie scharakteryzowano metodykę badawczą, wskazane zostały też ograniczenia 

przeprowadzonych badań, a następnie scharakteryzowano strukturę pracy. Wstęp oceniam 

wysoko, na uznanie zasługuje przedstawienie - wzorem prac światowych – przyjętych założeń 

metodologicznych. 

Pierwszy rozdział rozprawy podejmuje się przedstawienia teoretycznych podstaw 

przedsiębiorczości. W szczególności przybliża źródła i koncept słowa przedsiębiorca w 

literaturze, a następnie prezentuje historyczną ewolucję teorii przedsiębiorczości w 

perspektywie ekonomicznej, psychologicznej i socjologicznej. Kończy się współczesnymi 

koncepcjami i perspektywami badania przedsiębiorczości. 

Na temat podstaw przedsiębiorczości napisano już wiele. Stąd rozdział ten, pomimo 

niewątpliwie dużego ładunku teoretycznego jest zbędny z punktu widzenia głównego 

zamierzenia badawczego. Sięganie do definicji przedsiębiorcy i przedsiębiorczości aż do 

dziewiętnastego wieku wstecz wydaje się redundantne, gdyż podobne zestawienia można 

znaleźć już w innych pracach na temat przedsiębiorczości, także w Polsce. Można zatem było 

z powodzeniem rozpocząć rozprawę od teoretycznych podstaw przedsiębiorczości kobiet.  

Moja większa wątpliwość dotyczy natomiast mało zdecydowanego umiejscowienia 

przedsiębiorczości w naukach o zarządzaniu i jakości – dyscyplinie w której wszak 

przygotowana jest rozprawa. Skoro doktorant rozpracował przedsiębiorczość z perspektywy 
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ekonomicznej, psychologicznej i socjologicznej, dlaczego zabrakło oddzielnego obrazu 

przedsiębiorczości z punktu widzenia teorii zarządzania  przedsiębiorczości organizacyjnej i 

menedżerskiej? Pojawia się on tylko implicite w kontekście nowych kierunków badań nad 

przedsiębiorczością. Rozprawa posługuje się kategoriami zarządczymi i strategicznymi 

(biznes, orientacja przedsiębiorcza, doświadczenie w prowadzeniu biznesu, strategia biznesu, 

efektywność funkcjonowania), zaś perspektywa menedżerska jest ewidentna całym toku i w 

wielu miejscach pracy (np. na rysunku 1.1., w opisie rozwoju trendów, na s. 119 przy analizie 

wkładu przedsiębiorczości kobiet w entrepreneurship and small business management 

literature). Stąd przedstawienie przedsiębiorczości jako koncepcji głównie ekonomicznej i 

potraktowanie zarządzania oraz zarządzania strategicznego nieco po macoszemu, jako 

subdyscyplin wywodzących się z socjologii i nauki inżynierskiej (?) uważam za błędne w 

rozprawie przygotowanej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.  

Pierwszy rozdział jest zatem ogólny - traktuje o rosnącym zainteresowaniu 

przedsiębiorczością, włączeniu tej tematyki do programów nauczania uczelni wyższych, 

wspieraniu jej przez państwa europejskie, konkludując jednak o braku definicyjnych 

rozstrzygnięć dotyczących pojęcia przedsiębiorcy i przedsiębiorczości. Stąd jako cel rozdział 

pierwszy podejmuje przegląd definicyjny pojęcia przedsiębiorca, przedstawienie rozwoju teorii 

przedsiębiorczości oraz wskazanie na współczesny rozwój przedsiębiorczości jako niezależnej, 

silnej dyscypliny badawczej. Rozdział przedstawia rozumienie pojęcia przedsiębiorca, 

przywołuje szeroko ekonomiczną perspektywę przedsiębiorczości w ujęciu pięciu szkół. W 

kolejnej części dysertacja analizuje perspektywę psychologiczną i socjologiczną w ujęciu teorii 

osobowości, koncepcji marginalizacji społecznej, wykluczenia. Koncepcja Greinera nie do 

końca słusznie ujęta przez Doktoranta w perspektywie socjologicznej jest de facto koncepcją 

osadzoną w teorii organizacji i wykorzystywaną w projektowaniu organizacji czy 

formułowaniu strategii.  Rozdział kończy się wskazaniem trendów w rozwoju 

przedsiębiorczości i wskazuje na najważniejsze z nich (m. in. poszukiwanie szans, 

przedsiębiorczość społeczna, finansowanie przedsięwzięć przedsiębiorczych, 

przedsiębiorczość mniejszości). 

W mojej ocenie rozdział ten opisany jest poprawnie, może nieco zabrakło wskazania na 

(a) inne wyłaniające się formy przedsiębiorczości: przedsiębiorczość rodzinna i problematyka 

sukcesji, ciemna strona przedsiębiorczości, przedsiębiorczość międzynarodowa (nie globalna), 

akademicka, (b) wykorzystywane nowe metody w badaniu przedsiębiorczości (etnografia, 

analiza sieci, modele Bayesowskie, studiowanie pamiętników i blogów przedsiębiorców, 

którzy odnieśli sukces, narracje, eksperymenty) (c) inne trendy: potrzeba eksplorowania 
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poziomu narodowego, międzynarodowego, perspektywy sieciowej, potrzeba badań 

wielopoziomowych, wielokontekstualnych, badanie całych sektorów od ich pojawienia się, 

włączanie innych perspektyw, np. sztuki i designu, twórczości, podejścia ewolucyjnego, teorii 

sieci.  Niemniej, wskazane kierunki badawcze są tylko moim głosem w dyskusji, zaś poza 

wspomnianym już mało wyraźnym osadzeniem przedsiębiorczości w naukach o zarządzaniu i 

jakości i dyskusyjnym podziałem subdyscyplin, ten fragment rozprawy oceniam pozytywnie. 

Drugi rozdział ocenianej rozprawy podejmuje tematykę przedsiębiorczości kobiet, w 

szczególności opisuje cechy charakterystyczne firm posiadanych przez kobiety w Polsce w 

porównaniu z innymi krajami, podejmuje też dyskusję na temat determinant i barier rozwoju 

przedsiębiorczości kobiet w Polsce.  

O ile w rozdziale pierwszym rozprawa relatywnie dobrze przedstawiła teoretyczne 

podstawy dotyczące samej przedsiębiorczości, o tyle w rozdziale drugim oczekiwałbym 

podobnego zabiegu związanego z przedsiębiorczością kobiet – przedstawienia przeglądu 

definicji, koncepcji, wiodących wyłaniających się zmiennych i konstruktów związanych z 

przedsiębiorczością kobiet. Pomogłyby one w identyfikacji modelu badawczego. Doktorant 

zdecydował się przesunąć ten fragment do rozdziału trzeciego. Drugi rozdział natomiast skupia 

się na danych statystycznych prezentując udział kobiet w prowadzeniu firm, (również w 

podziale na kraje i z uwzględnieniem różnych sektorów), efektywność funkcjonowania, 

przetrwanie i wzrost zatrudnienia w firmach prowadzonych przez kobiety, dostęp do 

finansowania i szkoleń zawodowych. Na wysoką ocenę zasługują autorskie interpretacje 

wynikające z przedstawionych danych (np. s. 70, 73, 82). Wysoko oceniam fragment 

przedstawiający determinanty rozwoju przedsiębiorczości kobiet, a także przedstawiający 

bariery tego rozwoju, choć fragment o barierach de facto jest oparty na dwóch polskich 

publikacjach.  

Rozdział trzeci przedstawia teoretyczne podstawy przedsiębiorczości kobiet, a także 

skupia się na analizie piśmiennictwa w zakresie czynników osiągania powodzenia. Podpunkt 

3.2 dokonuje przeglądu podstaw teoretycznych. Przywoływane źródła są różnorodne, choć 

widać, że główna narracja prowadzona jest wokół kilku z nich (np. Jennings & Brush 2013).  

Tabela zbiorcza (s. 116 i 117) jest cenna poprzez przedstawienie historii problematyki 

przedsiębiorczości kobiet w kontekście publikacyjnym i oceniam ją wysoko. Rozdział 

podejmuje też udaną próbę charakterystyki badań nad przedsiębiorczością kobiet, która ma 

znaczenie dla dyscypliny: przedsiębiorczość jako zjawisko zorientowane przez płeć, osadzenie 

działalności kobiet w rodzinach, przedsiębiorczość kobiet jako oparta na szansach i na 

konieczności, poszukiwanie innych celów przez kobiety niż tylko ekonomicznych.  
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W kolejnej części rozprawa pisze o czynnikach sukcesu w firmach prowadzonych przez 

kobiety. Część ta jest bogata poznawczo, próbuje też dokonać rozstrzygnięć definicyjnych 

dotyczących sukcesu. Kategoria sukcesu ma charakter konsultingowy, stąd jej włączenie do 

pracy naukowej budzi mój opór. Ekonomia posługuje się kategoriami efektywności, wrostu 

zatrudnienia, zaś nauki o zarządzaniu i jakości kategoriami efektywności funkcjonowania 

(performance) rozwoju organizacji, przetrwania, uzyskania przewagi konkurencyjnej i te 

zmienne zależne w mojej opinii są bardziej odpowiednie dla pracy naukowej. Natomiast na 

uwagę zasługują czynniki zidentyfikowane jako sygnały powodzenia firm lub zadowolenia 

kobiet przedsiębiorców (relacje z interesariuszami, równowaga między życiem rodzinnym i 

zawodowym, samorealizacja, wkład do społeczeństwa, renoma).  

Wysoko oceniam część dotyczącą pomiaru zmiennych utożsamianych z sukcesem. 

Jedynie fragmenty dotyczące tego, co kobiety uważają za ważne (np. s. 145) pokrywają się z 

tokiem rozumowania z poprzedniego fragmentu pracy. Również części dotyczące czynników, 

które wpływają na powodzenie i efektywność firm prowadzonych przez kobiety oceniam 

wysoko. I tutaj Doktorant odnosi się do literatury przedmiotu, zaś tabele ilustrujące przegląd 

24 artykułów przedstawiajace najważniejsze zmienne wskazywane jako mające znaczenie w 

efektywności funkcjonowania firm prowadzonych przez kobiety są cenne.  

Rozdział czwarty jest rozdziałem metodycznym przedstawiającym przyjęte założenia 

epistemologiczne, postępowanie badawcze, podstawowe pytania badawcze, cele badawcze, 

model teoretyczny, miary zmiennych z przedstawionego modelu, zmienne kontrolne, hipotezy 

badawcze, opis próby badawczej, opis narzędzia badawczego i badań pilotażowych, zbieranie 

i analizę danych. Rozdział oceniam bardzo wysoko, jest w mojej ocenie wzorcowy.  

Piąty rozdział przedstawia profil kobiet mikroprzedsiębiorczyń z województwa 

mazowieckiego i ich charakterystyki, dodatkowo może niepotrzebnie przedstawia 

charakterystykę samego województwa. Doktorant pod uwagę wziął zmienne z modelu oceny 

przedsiębiorczości (Entrepreneurship Assessment Model, Morris i Kuratko 1998): wiek kobiet, 

wykształcenie, doświadczenie zawodowe, poprzednie doświadczenie w prowadzeniu biznesu. 

Dodatkowo zbadano najważniejsze cele kobiet przedsiębiorców oraz przyjęte strategie przez 

prowadzone przez nie firmy, a także formy prawne, dominujący typ działalności gospodarczej, 

lokalizację firmy, wielkość firmy, źródła finansowania. Są to wszystko bardzo interesujące 

dane i wnoszą nowe światło w poznanie charakterystyk przedsiębiorczości kobiet. 

Kluczowy z punktu widzenia zamierzenia badawczego jest rozdział szósty, który 

wykorzystuje statystyki opisowe, analizę czynnikową, analizę korelacji, czy analizę regresji 

liniowej. Rozdział mam miejscami charakter podręcznikowy - niepotrzebnie opisuje metody 
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statystyczne i przywołuje wzory. Natomiast ocena ośmiu poszczególnych hipotez jest bardzo 

szczegółowa i wyczerpująca. W części dotyczącej modelowania w rozprawie przedstawiono 

trzy modele, z których największą moc wyjaśniającą okazał się mieć pierwszy z nich. 

Przeprowadzona analiza modeli pozwoliła na zidentyfikowanie empirycznie zweryfikowanych 

ram koncepcyjnych (rys. 6.1), dotyczących kluczowych czynników powodzenia, które 

wpływają na badane mikrofirmy prowadzone przez kobiety.  

Badane kobiety były młode (30-39 lat), ukończyły studia wyższe lub podyplomowe, 

nabyły doświadczenie zawodowe przed założeniem firmy oraz miały takie cechy jak 

wytrwałość czy determinacja w prowadzeniu działalności gospodarczej. Na podstawie 

przeprowadzonych badań uzyskane zostały ciekawe wyniki: przedsiębiorczynie – co nie budzi 

zdziwienia – mają inne odczucia co do sukcesu niż przedsiębiorcy. Najbardziej interesujące 

poznawczo są zidentyfikowane czynniki wyjaśniające sukces i czynniki wpływające na 

efektywność.  Okazało się, że lepsze wyniki przedsiębiorczynie osiągają w obecności 

ponadprzeciętnej orientacji przedsiębiorczej, przy odpowiedniej strategii biznesu, właściwej 

ofercie produktowej, i posiadaniu wystarczających zasobów finansowych. Narzucona zmienna 

kontrolna jaką był sektor działalności, wskazała, że w usługach osiągane są lepsze wyniki. 

Na wysoką ocenę zasługuje przeprowadzona dyskusja naukowa i odnoszenie się do 

innych badań na świecie oraz danych z innych krajów. Praca również podjęła udaną próbę 

zbioru rekomendacji dla decydentów, instytucji kształcenia i organizacji pozarządowych, dla 

badaczy, wskazuje też na przyszłe kierunki badań.  

W rozprawie Doktorant zawarł też załączniki (narzędzie badawcze, tabele zbiorcze z 

definicjami przedsiębiorców, przedsiębiorczości, czynników sukcesu i ich miar, różnice w 

zarządzaniu między kobietami i mężczyznami, charakterystyka województwa mazowieckiego, 

operacjonalizacja zmiennych, którą uważam za wzorcową) oraz szczegółowe wyniki analizy 

korelacji i regresji.  

Praca napisana jest bardzo dobrym językiem i poza nielicznymi przypadkami 

nieprawidłowego zastosowania przedimków nie można mieć wątpliwości co do stylu 

charakterystycznego dla prac naukowych, związków frazeologicznych, czy użycia właściwych 

zwrotów i słów. 

Rozprawa doktorska stanowiąca przedmiot tej oceny przedstawia istotne, pionierskie na 

gruncie polskim, ale równocześnie i trudne zamierzenie badawcze. Mgr Dariusz Leszczyński 

porusza wiele intrygujących wątków i otwiera pole do dyskusji naukowej. Oto moje pytania – 

zagadnienia do rozwinięcia dla Doktoranta, które są̨ wynikiem inspiracji Jego rozprawą: 
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1) Jakie zdaniem Doktoranta jest miejsce przedsiębiorczości jako subdyscypliny w 

naukach o zarządzaniu i jakości? 

2) Pisząc o przedsiębiorczości w kategoriach biznesu trudno oderwać się od kwestii (a) 

innowacyjności, (b) tworzenia wartości w oparciu o twórcze idee, (c) rozwijania 

zdolności dynamicznych w celu radzenia sobie z niepewnością i zmiennym otoczeniem 

organizacji. Jaki jest pogląd Doktoranta na te palące kwestie współczesnego 

zarządzania? 

3) W przeprowadzonych analizach sukces (economic performance) został zbadany w 

okresie ostatnich trzech lat przed realizacją badania. Z kolei o czynniki sukcesu pytano 

w czasie rzeczywistym badania. Poskutkowało to korelacją oceny aktualnych procesów 

z fotografią z przeszłości. Jak takie zestawienie danych może wpływać na wyniki 

badań? Co Doktorant sądzi o wykorzystaniu subiektywnych, pozafinansowych miar 

efektywności w badaniu ankietowym i późniejszej analizie korelacji? 

4) Jako czynniki powodzenia wśród przedsiębiorczyń Doktorant zidentyfikował m. in. 

ponadprzeciętną orientację przedsiębiorczą, właściwą strategię, dobrą ofertę 

produktową i posiadanie wystarczających zasobów finansowych. W jakim stopniu są to 

czynniki uniwersalne dotyczące wszystkich przedsiębiorców, a w jakim dotyczą tylko 

przedsiębiorczyń?  

Uważam, że rozprawa doktorska mgr Dariusza Leszczyńskiego została opracowana w 

sposób wzorcowy. Doktorant wykazał się w niej bardzo dobrą znajomością aktualnej literatury 

przedmiotu, poprawnością postępowania metodologicznego, znajomością warsztatu 

badawczego i umiejętnością stawiania eksploracyjnych pytań badawczych, a w szczególności 

realizacji ilościowych badań naukowych. Pozytywnie oceniam poziom naukowy rozprawy 

zarówno w sensie merytorycznym, jak i metodologicznym, a przez to samo – zdolności i 

kwalifikacje Doktoranta do rozwiązywania postawionych sobie oryginalnych problemów 

badawczych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości na poziomie doktora. 

Mając na względzie wszystkie walory dysertacji, a w szczególności: 

• właściwe zidentyfikowanie luki badawczej dotyczącej braku wiedzy w zakresie 

czynników powodzenia u kobiet w Polsce 

• obszerną analizę̨ podstaw teoretycznych dotyczących przedsiębiorczości kobiet, wraz 

z wniesieniem własnych, nowych propozycji opartych na studiach literatury 

przedmiotu, wyciągniętych wnioskach i interpretacjach, 
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• identyfikację czynników powodzenia wśród przedsiębiorczyń w perspektywie 

efektywności i innych zmiennych zależnych, 

• prawidłową sekwencję postępowania badawczego, właściwą̨ dla badań społecznych, 

wykorzystującą̨ metody ilościowe, 

• obszerne analizy empiryczne z wykorzystaniem bogatego wachlarza metod 

ilościowych, 

• bardzo dobrą prezentację operacjonalizacji zmiennych, 

• przedstawienie autorskiego modelu czynników decydujących o sukcesie 

przedsiębiorczyń, 

• poprawne konfrontowanie, argumentowanie, dyskusję z otrzymanymi wynikami, 

zestawianie otrzymanych wyników z innymi badaniami w tym zakresie, 

• płynność́ posługiwania się̨ językiem angielskim, spójność́ stylu, swobodne 

prowadzenie czytelnika, podsumowania zagadnień́, dyskusja naukowa w całym toku 

pracy, 

• szeroką wiedzę z dyscypliny, właściwe proporcje przedstawionych zagadnień́ i wkład 

własny w dyskusję naukową w toku pracy,  

stwierdzam, że rozprawa doktorska mgr Dariusza Leszczyńskiego napisana pod 

kierownictwem naukowym prof. SGH dr hab. Ewy Lisowskiej w pełni odpowiada warunkom 

określonym w „Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki” (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.).  

W szczególności Doktorant spełnił warunki ustawowe poprzez: (a) wykazanie się̨ 

najnowszym stanem wiedzy z dyscypliny, (b) sformułowanie i rozwiązanie problemu 

badawczego na poziomie doktora, (c) wykazanie się̨ znajomością̨ warsztatu badawczego, w 

tym metod badawczych wykorzystywanych w podejściu eksploatacyjnym (sprawdzanie teorii, 

metody ilościowe).  

W związku z powyższym rekomenduję Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie wniosek o przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Dariusza 

Leszczyńskiego oraz dopuszczenie jej do publicznej obrony.  

Ponadto, ze względu na bardzo wysoki poziom pracy, wnioskuję o jej nagrodzenie 

stosowną nagrodą, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Szkole Głównej Handlowej. 

 

 

 


