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czvnnik czy kontekstIunkcjonowania? Rora wartosci w funkc,onowaniu firm rodzinnych w porsce - anariza zwykorrystaniem storyteuingu, promotor dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK w

Toruniu

Z uwagi na fakt, i2 w pijmie przewodnim nie zostala wskazana podstawa Drawnaobowiazuiaca w chw'i wszczecia doktoratu recenzent zaroZy!, 2e opinia ma zostacprzygotowara zgodnie z wymogami ustawy z dnta 14 marca 2003 roku o stopniachnaukowych i tyture naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z p6zniejszymizmranami i odnosi sig do elementu wyszczeg6rnionego w powolanej regulacji w arlykule 13,puntt 1 w kt6rym cz).tamy: 
.Rozprawa 

dolhorska, ]rrroror*ora pod opiekq promotoraalbo pod opiekq promotora i promotora pomocniczego, o ktdrym mowa w art. 20 ust. 7,powinna stanowit oryginarne ronuiqzanie probremu ,aukorego rub oryginarne crokunanrearrystyczne oraz wyka4uat og'lnq wieclzQ teoretycznq kandyclata w"danej ayriyptni,nuukowei lub artystycznei oraz.umieiqtnoit samodzietnego prowadzenia pracy naukowej lubarrysrycznej nastgpnie na podstawie rozporzqdzenia iuisw z tlnia rg stycznia 20lgr. wsprawrc szczegdlowego trybu i warunk,w przeprowadzanio ,rynroiri * prrr*oriri,doktorskim' w postQpovtaniu habiritacyjnym ori, )orruoorantu o nadanie tyturu profesora.Recenzja jest przygotowana w konsekwencji pow*ierzenia mojej osobie zaszczrruprzygorowarla opinii na podstawie uchwaly Rady Wydzialu Hu-*irty.r*g", ira *Toruniu z dnia 11 czerwca 
.2019 

roku. Rozpra*u ,*i pro""aowana w dziedzinie naukspolecznych w dyscyplinie socjologia.

Szczeg6lowa opinia recenzenta zostala przedstawiona bior4c pod uwagQ nastQpujecekyteria: (r) wyb6r tematu, (2) struktura i spelnienie wymog6w formalnych w tympoprawno6i formalno-jEzykowa, (3) zalo2enita badi
badawcze/hipotery,,;;i:;;,"d y badawcze oraz zawart:f,;t:rr;::r":ffW,, ;m:naukowa pracy, (4) d,obor ir6deli literarury naukowej, lSjtotcowa konkluzia.

( l)wybrir tematu
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Uzasadnienia trafnoSci wyboru tematu dyserlacji
poziomach poznanczych. Najprostszym .1.r, *rkrruni.

mozemy poszukiwai na r62nych
na determinanty wynikaj4ce z



obserwowanej praktyki oraz wynikaj4ca z analizy literatury przedmiotu jako potrzeby

wzbogacenia teorii w konsekwencji zidentyfikowania luki w wiedzy. w odniesieniu do

pierwszego wskazanego obszaru zauwa1amy, ze zmiana modelu funkcjonowania paristwa

polskiego po decyzjach tzw. okr4glego stolu doprowadzila do pojawienia siq na rynku

gospodarczym szeregu no*ych - z punktu widzenia formy prawnej - podmiot6w oraz

uaktywnienia i wzrostu znaczenia w obrocie towarowo-pienigZnym tych, kt6re od dekad

dzialaly, ale z uwagi na ograniczenia prawno-ustroj owe nie osi4galy zbli znacz4cych

obrot6w. Funkcjonowanie tych ostatnich wi4zalo siE z przyzwyczajeniem kierownictwa i

zalogi do respektowania oke3lonych norm i wartoSci, tworzenia sprzyjaj4cej wsp6lnie

podzielanym warlo6ciom kultury organizacyjnej oraz przyw6dztwa podzielanego w krpgu

rodzirurie bliskich sobie os6b. Forma prawna tych podmiot6w, analogicznie w Polsce, jak w

innych krajach, nie jest wyr62niona w porz4dku prawnym, aczkolwiek zwyczalowo

przybierajE one nazwQ przedsigbiorstw rodzinnych/rodowych. Tak jak wskazano powyzej

prawnie nie tworz4 przedsiqbiorstwa rodzinne odrEbnej kategorii, ale funkcjonalnie dochodzi

do pol4czenia ze sobq trzech element6w: respektowanych wartoici, kultywowanych tradycji

w sposobie prowadzenia biznesu i rodzimej wlasnodci, kt6re decyduj4 o ich innoSci (ss.56-

59.

Zatem istotnym wyr62nikiem firmy rodzinnej wydaj e siE pol4czenie wlasnoSci i

warloici, a nie tylko polqczenie aktyw6w. Powody zalo2enia firmy rodzinnej s4 niezwykle

r62norodne. Bezdyskusyjny jest oczywi3cie motyw finansowy z uwagi na nieodzowno(d

zapewnienia godnych warunk6w do Zycia nie tylko sobie, ale teZ rodzinie, kt6re osi4ga sig

dziEki korzySciom materialnym zwtqzanych z prowadzeniem skutecznej dziaialno6ci

gospodarczej (ss. 53-55). Pocz4tkowe stadium rozwoju przedsigbiorstwa rodzinnego

charakteryzuje siE wyj 4tkow4 cech4. Ot6z poziom oddania siE w pelni wlaSciciela

przedsiqbiorstwa realizowanej przez niego dzialalnoSci jest bardzo wysoki, bowiem brak

pewnoSci co do rezultat6w podejmowanych aktywno3ci sklania do mobilizacji i

przyjmowania odpowiedzialnoSci za wyniki na r62nych polach. Czasami przesadnej i

prowadz4cej do wyniszczenia zar6wno intelektualnego jak i biologicznego. Warto zwr6cii

takZe uwagE na poszukiwanie pozafinansowych, dodatkowych motyw6w projektowania

dzialalnoici, kt6re przej awiaj4 sig w formie glEbszej, wewnEtrznej motywacji do rozpoczEcia

prowadzenia wlasnego biznesu i oczekiwania, 2e nastQpcy bEd4 kontynuowac

zapocz4tkowan4 Scie2kg rozwoju produktowo-uslugowego. Analiza (ss.72-74) opisywanych

w literaturze wynik6w prowadzonych badafi (np. Overview of Family Business Relevant

Issues, KMU Forschung Austria Austrian Institute for SME Research Contract No. 30-CE-

0164021,100-51, Final Report Vienna 2008, s. 55 Kowalewska A., Szut J., Lewandowska B.,

Kwiatkowska M., Sulkowski tr-., Marjanski A., Firmy rodzinne w polskiej gospodarce -
szanse i wyzwania, Warszawa,2009 r. s. 80-82) wskazuje,2e czyrniki finansowe s4 czasami

mniej istotne w decyzjach o podjqciu dzialalnoSci. Samorealizacja, marzenia, czyli
zamilowania i pasje wlaScicieli firm to najczqstszy motywy przedsiQbiorc6w rodzinnych.

Czgsto pojawi4 siE teZ aspekty, dziEki kt6rym przedsiEbiorcy mogq realizowai siE zawodowo

zgodnie z indywidualnym rltmem zycia, a takZe wlasnymi potrzebami. WtaSciciele

prowadz4cy firmE, w branzy, kt6ra wynika z ich zainteresowah, pasji, b4d2 unikalnych

kompetencji, s4 niezwykle zaanga2owani w rozw6j swoj ej dzialalnoSci, gdyZ ich

zaanga2owanie wynika z wewnEtrznej motywacji. Wynikiem czego staje siq zwiEkszone
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zainteresowanie nowymi tendencjami w branZy, a tak2e wsluchiwanie siE w ka2d4 potrzebE

potencjalnego klienta, przez co czerpie korzy6ci poszerzajqc oferowany zakres ustug i/lub
produkt6w.

NakreSlony powyzej spoleczno-ekonomiczny kontekst prowadzenia rodzinnych
przedsigbiorstw i chEi zglgbienia motyw6w dzialair przedsigbiorczych jest dostatecznym
powodem wywiedzionym z praktyki podjQcia pftez mgr Joanng Lajstet badaf (ss.80-82).
PowyZsza konstatacja znajduje odzwierciedlenie w nastQpuj4cych slowach Autorki (..)
istniejqca luka informacyjna, w tym zakresie a tqkae realna potrzeba poprawy

funkcjonowania firm rodzinnych (.....) przyczyniajq siQ do tego, ie instytucje wspierojqce
przedsiqbiorc6w anga2ujq siQ tr Polsce w badania frm rodzinnych. Dominujqcy nurt bodal1

dotyczqcych firm rodzinnych koncentruje siQ na moiliwoici zastosowania ich rezultat6w w
praktyce zarzqdzania (...) (s. 89).

Uzasadniaj4c podjqty temat wgl4dem teoretycznym Doktorantka wskazaia na
koniecznodi wzbogacenia tzw. familizmu jako istotnego rysu polskiej rzeczywistoSci
spoleczno-gospodarczej (s.89) o te aspekty, kt6re mo2na powiqza1 z identyfikowaniem
wplywu wafioSci jako kategorii aksjologicznej na spos6b funtcjonowania firm rodzinnych (s.

90). Jak zostalo podkre6lone w recenzowanej pracy, familizm to cecha charakteryzuj qca

rodzime Srodowisko gospodarcze. Choi jego skutki maj4 pozltywne przelo2enie na
powstawanie i funkcjonowanie przedsiEbiorstw rodzinnych, to jednak utrudnia on
konsolidacjE podmiot6w, w kt6rych czlonkowie rodzin, czy wrEcz dynastii dEi.4 do
utrzymania wladzy we wlasnych rEkach bez wzglQdu na posiadany poziom umiejEtnodci
menedZerskich i przygotowanie do pelnienia roli strategicznego zarzEdzajqcego.
NiepoZ4danym efektem familizmu moZe by6 r6wnie2 nepotyzm, skutkuj4cy powstawaniem
negatywnych mechanizm6w doboru i awansu pracownikow.

A contrario budowana w oparciu o familizm i jego zasady kultura organizacyjna,
maj4ca swoje 2r6dlo w wartoSciach firm rodzinnych, w tym takze w relacjach jaki te firmy
IworzE z interesariuszami (s. 89) mole sprzyjal wigkszej stabilnoSci ekonomicznej
przedsigbiorstw rodzinnych. Autorka podkreSla, 2e na tzw. normy rodziny skladajq siq
zaufanie, zobov)iqzanio, oczekiwanie wzajemnoSci, toasamoit, silna reputclcja i infrastruktura
moralno-etyczna (s.90) a istnienie tych norm jest - wedlug Niej - istotnym czynnikiem
tworzenia wizji dzialalnoSci i procesu podejmowania decyzji w przedsiEbiorstwach
rodzinnych. WyodrEbnienie kategorii tzw. norm rodziny albo jak zostalo to nazwane przez
Autorkg dysertacji infrastruktury moralno-etycznej prowadzi do postawienia
fundamentalnych pytan o emanacjq r1anic i podobienstw (s.91) w
r6Znorodnych/heterogenicznych przedsiEbiorstwach oraz o ich znaczenie dla osiqgania
przewogi konkurencyjnej i zapewnienia systematycznego wzrostu (s.91). Sformulowany
namysl badawczy podqza w kierunku pr6by poszukiwania odpowiedzi na pytania o to (...)
Czy wartoici w firmach rodzinnych stanov)iq symptomatyczny czynnik, kt1rego lr1dlo lezy w
ich specyfice? Czy mo2e stanowiq one taki sam element kultury organizacyjnej jak w innych
przedsiqbiorstwach, kt6re wlainie wartoici okreilily w drodze wewnptrznej integracji? (s.94)

Poszukiwanie sposob6w maj4cych na celu poprawQ efektywnego dzialania organizacji in
gremium a szczeg6lowo przedsigbiorstw rodzinnych jest od wielu lat lednym z
interesuj4cych acz niszowych obszar6w dociekaf badawczych w domenie zarzEdzania w
badaniach realizowanych zar6wno w dziedzinie nauk ekonomicznych (dyscyplinie nauk o



zatzEdzanil) jak i dziedzinie nauk humanistycznych (dyscyplinie nauk o socjologii).

OczywiScie dookreSlenie niszowych odnosi siE do firm rodzinnych jako podmiotu badanego,

bowiem problematyka elektywnoSci jako taka jest kluczowa dla nauk o zarzqdzantu.

Teoretycy formuluj4 uniwersalne reguly zwiEkszaj4ce racjonalno56 gospodarowanra

ograniczonymi Srodkami a praktycy starajq siE zaproponowane rozwiqzania wprowadzit w

rzeczywisto5i organizacyjn4 tak aby ograniczyi wysokie zuZycie zasob6w, nieefektywnoSi

ekonomiczn4 i organizacyjn4 Reasumuj4c stwierdzam, 2e Autorka dysertacji zadaj 4c sobie

pytanie o antecedencje 2rodel przewagi konkurencyjnej firm rodzinnych, zastanawiaj4c siq

czy majq one swoje umiejscowienie w kultywowanych waftodciach podejmuje ciekawy temat

badawczy, kt6rego efekty mog4 realnie sluZyi do wzbogacania podejSi teoretycznych oraz

poprzez sformulowane rekomendacje posluZyi do sanacji praktyki gospodarowania.

(2) struktura i spelnienie wymogriw formalnych w tym poprawnoSd formalno-jgrykowa,

Recenzowana praca zostala przygotowana w dziedzinie nauk spolecznych, w dyscyplinie

socjologia. Jednakowoz podjEty temat badawczy jest eksplorowany mocno tak2e w innych

dyscyplinach nauk spolecznych a szczeg6lnie w naukach o zarz4dzaniu (obecnie zarzqdzante

ijako6ci) oraz w nauce o ekonomii (obecnie ekonomii i finansach). To ostatnie stwierdzenre

oznacza, 2e zamysl badawczy mo2e wykraczai poza sztywne ramy jednej dziedziny, co

faktycznie sig stalo i rodzii spore trudnoSci dla badacza polegaj4ce na wskazaniu konkretnej

teorii, kt6rej wzbogaceniu jego rozwa2ania s4 dedykowane. Praca awansowa oznacza, ze ex

lege musi spelniad ustawowe kyterium oryginalnego rozwiqzania problemu naukowego

zaproponowanego zgodnie z typowym dla danej dyscypliny rygorem metodycznym, co

powinno znale26 odzt'uierciedlenie w strukturze i zawartoSci prowadzonych rozwaia{.
Metodyka oznacza wykorzystanie zbioru metod, ustandaryzowanych dla wybranego

podejScia do rozwi4zania postawionego problemu. W odr62nieniu od metodologii, kt6ra z

definicji jest nauk4 o czynnoSciach/procedurach poznawczych i pomaga znale26 odpowied2

na pyanie o podmiot badari - jakie obszary nale2y zbadai, jakie problemy rozwiEzat

metodyka koncentruje siq na definiowaniu konkretnych Scie2ek w celu zrealizowanta

sformulowanych problem6w i postawionych zadafi, stawiaj 4c p1'tania o spos6b wykonania i

opisuj4c jak bqd4 wykonywane. Na spos6b wykonania z kolei sklada siE okreSlony zbi6r

dzialari, czEsto powtarzalnych - tym zbiorem jest metodyka wlaSnie, a dzialania s4 metodami.

W tym zakesie recenzent popiera stanowisko r.lyraZone w arlykule J. Szohysek Pulapki

pracy naukowej - refleksje metodyczne ,, Organtzacla i Kierowanie" nr 4 (114) 2016, ss. 11-

26. Po*ryZsze stwierdzenia dla osoby ubiegaj4cej siE o stopieri doktora nauk oznaczajq

miEdzy innymi koniecznoS6 wykazania w strukturze pracy umiejEtnoSci prowadzenia

rozwa2ah bEd4cych konsekwencj4 analizy dotychczasowego dorobku teoretycznego,

wskazania luki w dotychczasowej wiedzy, postawienia p)'tafi badawczych ewentualnie

hipotez, wybrania metod badawczych i adekwatnych do nich podejS6 badawczych na kt6re

skladaj4 siE 162ne techniki, opisania uzyskanych wynik6w badafi w perspektywie teorii, kt6ra

stanowila kanwq dla formulowanego zamierzenia badawczego. A dla recenzenta ocenianie

pracy z uwzglgdnieniem wskazanych powyzej kryteri6w. Bardzo wa2na w pracy awansowe.i

jest takZe umiejqtnoSi przeprowadzenia przez doktoranta dyskusji naukowej osi4gniEtych

rezultat6w w perspektywie teorii i w zakonczenir rozwaZai wskazanie tego o co prowadzony
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przez doktoranta proces badawczy teoriE wzbogacil. Wskazanej powyzej logice z reguly
odpowiada struktura pracy.

Og6lem dysertacja liczy 345 stron, w tym tekst gl6wny 248. Z formalnego punktu
widzenia recenzowana praca zawiera 6 ponumerowanych, wyodrEbnionych czq6ci,
nienumerowane wprowadzenie i zakoirczenie oraz objgte kanonem tego typu pracy spisy:

bibliograficzny (ss. 249-270), oraz nazwane aneksami: aneks l; Spis rysunk6w, tabel i
wylves6w (s.270), aneks 2. Spis analizowanych historii dane zastane (ss. 272-281), aneks

3. Charakterystyka Jirm rodzinnych. Material empiryczny dane zastane (ss. 282-309),
aneks 4: Opinie na temat firm rodzinnych, ktdrych nanacje poddano analizie (narracje
zastane i wywolane) (ss. 310-333), anelu 5: Schemat ukierunkowanego w1+viadu

swobodnego z elementami wyviadu narracyjnego (ss.334- 336), aneks 6: Pomocnicza lista
wartoici (ss. 337-341) oraz aneks 7. Wartoici w firmach rodzinnych - kategorie
opracowane na podstawie wybranych historii polskich firm rodzinnych (uszeregowane

malejqco, ze wzglqdu na liczbq wskazan) (ss. 312-315).
Na tle zapoznanych powyZej przeslanek tworzenia struktury pracy awansowej recenzent

uznaje, 2e przedstawiona do oceny praca spelnia wskazane kyteria, aczkolwiek pocz4tkowo

trudno bylo recenzentowi zaakceptowai umieszczenie rczdzialu metodycznego, w kt6rym
Doktorantka przedstawia podstawy metodologiczne oraz metodyczne wlasnego warsztatu
jako pierwszego. Tym bardziej, 2e dalsza dyskusja nad podejSciem badawczym i jego
operacj onalizacj 4 pojawila siQ takze w rozdziale III. Rozumiem jednak, 2e takajest specyfika
prac awansowych prowadzonych w Instytucje Socjologii, Wydziaiu Humanistycznego UMK
w Toruniu. Doktorantka zaliczyla rozdzial III do grupy rozdzial6w teoretycznych , recenzent
pozwolii sobie nie zgodzit, sie z takim grupowaniem.

Oceniana dysertacja ma - w opinii recenzenta - charakter metodyczno-deskryptywno-
empiryczny z relatywnie silnym opisem wykorzystanego do konstrukcji zamierzenia
badawczego warsztatu naukowego Doktorantki.

Na czgSi metodyczn4 skladaj4 sig w opinii recenzenta dwa rozdzialy: Rozdzia! I W
zwierciadle historii polskich firm rodzinnych , zalo2enia metodologiczne i przebieg baday'r

(ss. I1-51) oraz Rozdzial III Wartoici w firmach rodzinnych - symptomatyczny czynnik czy
kontekst funkcjonowania? (ss. 83-101). CzESi teoretyczna to w gl6wnej mierze treSci

zawarle w rozdziale drugim (Rozdzial II Firma rodzinna jako obszar bada naukowych ss. 52-
82). Autorka przl\acza i komentuj e w nim istniej4ce w literaturze przedmiotu charakterystyki
przedsiEbiorstw rodzinnych jako bltu organizacyjnego, sposob6w jego definiowania, opisuje
otoczenie mikro i makroekonomiczne, w kt6rym dzialaj4 te podmioty oraz omawia wyniki
wybranych badan naukowych nad problemami funkcjonowania przedsigbiorstw rodzinnych
w Polsce. Na czgSi empiryczn4 skladaj4 sig trzy rozdzialy: Rozdzial IV Keep going
specyfika funkcjonowania frm rodzinnych na podstav)ie analizy ich historii (ss. 102-150),
Rozdzial V Scarum wratoSci w funkcjonowaniu firm rodzinnych (ss. 151- 215) oraz
Rozdzial VI Narrator wszechwiedzqcy, czyli narracja o narracjach (ss. 216-245) Wskazane
Irzy rozdzialy to dobry przyklad analizy uzyskanego w rygorze badah przy zastosowanru
podejScia konstruktywistycznego informacji. W powolanej w pracy pozycji B. Czarniawskiej
Trochq inna teoria organizacji. Organizowanie joko konstrukcja sieci dzialari. Warszawa

Poltex 2010 autorka silnie dowafioSciowuje pojgcie ,,konstruowania" rzeczywistoSci i
zachEca naukowc6w do prowadzenia badair w reZimie konstrukt).wizmu. Konstruktywrzm
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mozemy obecnie postrzegai jako lrapuj4c4 metodE badania m.in. organizacji i jej zycia,

poniewa2 czlowiek jest istot4 spoleczn4 jego wywory, w tym organizacji r6wnieZ moZna

badai. Takie stwierdzenie zachgca do uznania za prawdziwe, 2e poznanie dokonywane przez

badacza powinr.ro by6 bardziej spoleczne. Zdanie to koresponduje z przyjqtymi dla
konstruktywizmu zalo2eniami,2e: wiedza jednostki to elekt jej aktywnego dzialania, jest

wiqc konstrukcj4 stworzon4 przez podmiot ucz4cy sig; zdobywanie wiedzy to proces, w
trakcie kt6rego jednostka organizuje sw6j Swiat; proces ten odbywa siq w ci4glej interakcji z

otoczeniem i konfrontacji z samym sob4 aby w efekcie doprowadzii do rekonstrukcji
wlasnego obrazu 6wiata. W strukturze pracy wyodrEbniono takZe Wprowadzenie (ss. 5-10)

oraz ZakoAczenie (ss. 246-248). Zawafio1( tre$ciowa rozdzial6w zostanie om6wiona w
nastEpnej czE5ci recenzji.

Zaproponowany podzial treSci i jej grupowanie mie5ci sip w opinii recenzenta w
kanonach przyjEtych dla prac na stopieir doktora nauk w dziedzinie nauk spolecznych,

dyscyplinie nauk o socjologii. Nalezy silnie podkreSlii,2e w ocenianej pracy w4tki utylitarne
przewaZaj4 nad poszukiwaniami w teorii i d4Zeniem do jej rozwijania - co struktura pracy w
pelni potwierdza. Uwaga ta znajduje swoj e odzwierciedlenie w zawarloSci prowadzonych i
opisanych w poszczeg6lnych rozdzialach i ich czE3ciach rozwalaniach a szczeg6lnie w

sposobie formulowania zaIoZeA pracy oraz w tre5ci zakoiczenia.

Odnosz4c siE do spelnienia wymagari formalnych, w tym poprawno6ci jEzykowej

recenzent pozltywnie ocenia umiejgtno56 poslugiwania si9 jpzykiem polskim przez Autorkg
pracy. Nieliczne, znajduj4ce siE w pracy tabele, rysunki i wykresy s4 opisane prawidlowo.

O96lnie oceniaj4c, edycyjnie pracajest przygotowana na dobrym poziomie.

Reasumuj 4c oceniam strukturE pracy jako mieszczqca siq w kanonie dyscypliny r me

budz4c4 zaslrzezei. Pozwalaj4c sobie na osobistq refleksje stwierdzam, 2e czltanie i
analizowanie treSci recenzowanej pracy bylo dla mnie jako recenzenta duZym wyzwaniem,
bowiem od kilku lat prowadzq badania i rozwaZania w obszarze nauk o zarzqdzaniu. W
obrEbie tej dyscypliny ,,poetyczne" sformulowania wykorzystane przez AutorkE do

nadawania tytul6w poszczeg6lnym rozdzialom czy podrozdzialom raczej nie czgsto sig

spotyka. Recenzowana praca przypomniala, o moj ej uniwersyteckiej proweniencji i
pozwoliia na refleksjg o tym, ze zby daleko w nauce odchodzimy czasami od pipknego

obrazowania i nazywania organizacyjnej rzeczywisto3ci na wz6r kultowej pracy G. Morgana,

Obrazy organizacji. Il/arszawa 1999. Zastosowany konstruktywizm jako podejScie

poznawcze w zaprojektowanych i zrealizowanych badaniach uwidocznil siE w pelni w celnie
puentuj4cych problem tJtulach poszczeg6lnych czq{ci oraz plynnym i lekkim jqzyku

prowadzonego wywodu.

(3) zaloLenia badawcze tj. cel rozprawy, pytania badawcze/hipotezy, fytul, metody
badawcze oraz zawartoS6 merytoryczna pracy i wartoSd naukowa pracy,

Zalo2enia badawcze rczptary zgodnie z ocenq recenzenta zostaly przedstawione w
dw6ch rozdzialach Rozdzial I W zwierciadle historii polskich frm rodzinnych - zaloienia
metodologiczne i przebieg badait oraz Rozdzial III Wartoici w frmach rodzinnych

symptomatyczny czynnik czy kontekst funkcjonowania? (ss. 83-101). Zasadniczym

problemem eksplorowanym w recenzowanej pracy jest wyjainienie mechanizmu



oddzio$nuania y)artoici na funkcjonowanie firm rodzinnycft (s. 83). Zidentyfikowany problem
badawczy zostal osadzony w perspektywie interdyscyplinamej: socjologia - ekonomra a

wlaiciwie zarzqdzanie, jaka wylonila siE - migdzy innymi - z namyslu nad rozwaZaniami
prowadzonymi przez M. W ebera (Etyka protestancka a duch kapitalizmu). Khtczowa dla
prowadzonego w recenzowanej pracy wywodu jest teza o wartoiciach rozumianych jako
aprobowanych stanach rzeczy i sposobach postQpor4)ania jako konstruktach majqcych
znaczenie dla sposobu funkcjonowania firm rodzinnych i ich kultury organizacyjnej (s.84).

Firmy rodzinne moZna zdefiniowai jako podmiot gospodarczy, gdzie funkcje zarzqdzania
podmiotem b4dZ inspekcja wlasnoSciowa pozostaje w rEkach reprezentant6w rodziny,
natomiast w dzialania subiektu gospodarczego jest w pelni aktywny wiEcej ani2eli jeden

czlonek rodziny. Aktywnodi ta mole przelawiac siE we wlasnodci, wsp6lwlasnoSci czy te|
zaangaZowania formalnego b4d2 nieformalnego wkladu w kierowaniu ftm4 Z tak
postawionej tezy wylonila siE potrzeba namyslu nad tym jakie s4 owe warloSci, ich
stratyfikacja i wplyw na spos6b prowadzenia biznesu w organizacjach nazywanych
przedsiEbiorstwami rodzinnymi. Autorka sformulowala sw6j wzgl4d badawczy jako (s.11)

eksplanacja y)artoSci charakterys4tcznych dla polskich firm rodzinnych, jako determinant6w
ich funkcjonowania). W opinii recenzenta wybrana zostala ciekawa optyka badawcza, ale

dyskusyjne jest niewielkie jej osadzenie w teorii dyscypliny. Generalnie jest to glowny
dostrzegany mankament pracy. Oceniaj4c prowadzone w pracy rozwaZania recenzent
za\waza bardzo dobre przygotowanie Doktorantki do prowadzenia badari naukowych z
punktu widzenia umiejEtnoSci doboru metod badawczych i ich zastosowania w procesre

zbierania informacj i, rzetelnoSd w gromadzeniu i analizowanie uzyskanego materialu oraz
zdecydowanie slabsze umiejEtno3ci pracy/syntezy w teorii dyscypliny i wskazywania na te
rezullaly pracy wlasnej, klore przyczynlly siE do jej wzbogacenia. Potwierdzeniem tego

ostatniego jest migdzy innymi stwierdzenie podsumowuj4ce cal4 pracE badawcz4 zawarte w
zakoficzeniu ...przeprowadzona analiza pozwolila nie tylko zidentyfikowat wartoici i ich
znaczenie w firmach rodzinnych, ale takZe odpowiedziet na pytonie, czy moiliwe jest
wskazanie czynnikiw, ktdre wplyuajq na ich olcreilanie i utrzymanie (s. 246). W pracy
awansowej argumentami za podjEciem badari s4 wyniki analizy literatury i dostrzeZona luka
(brak mocy wyj a6niaj 4cej zachowania podmiot6w w zasobie dotychczasowej wiedzy) w teorii
dyscypliny, kt6r4 badania wypelniaj4 (lub nie, jeSli falsyfikujemy zaloZenia) a nie diagnoza
obserwowanych w praktyce zachowah organizacyjnych. Efekty diagnozy i wyniki
uog6lnionych obserwacji praktyki wspieraj4 argumenty wydobyte z analizy literatury.
Praktyka, czyli rzeczywiste reguly i rutyny obserwowane w Zyciu organizacji i jej otoczeniu

- jest tylko dopelnieniem i irodowiskiem, w kt6rym badania siE prowadzi i na potrzeby,
kt6rej formuluje siQ postulaty utylitarne nakierowane na sanacjE praktyk w
obserwowanych,/badanych or gamzacjach.

W zaloZeniach badawczych przedstawiona zostala Iak2e opisowa operacjonalizacja
kategorii warloSci i sposoby jej definiowania oraz odniesienie badanej kategorri do zaloheit
badawczych czynionych w podejSciu socjologicznym (s. 86) i przedstawiona definicja
autorska wykorzystywana w prowadzonych przez Doktorantkg badaniach i analizie ich
efekt6w jako stwierdzenie... jako aprobowane zasady, idee, przedmioty i ich cechy, stany
rzeczy i przekonania bqdqce poditawq dzialaniafrm rodzinnych (s.85). Podniesiony w czq3ci

dotycz4cej oceny wykorzystanej w pracy literatury w4tek polemiczny dotycz4cy ubogiej
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warsztatowo analizy teoretycznego podejscia a szczeg6lnie jego emanacji w podejsciach

teoretycznych rozwijanych na gruncie teorii socjologicznych i ekonomicznych jest gl6wnie

odniesiony do wyprowadz enta zaloaeh badawczych pracy w odniesieniu do kategorii

wartosci. centralna kategoria dla prowadzonych rozwazaA jak4 s4 warlosci ukazywana lest

gl6wnie w pespektywie praktyki (s. 89). Dyskusyjne w relacji do teorii dyscypliny oraz

sposobu prowadzenia badari jest tak2e stwierdzenre ...relacje miqdzyludzkie stanowiq noinik

realnych wartoici obecnych w firmach rodzinnych jednak to ich obecnoit decyduje o

efektywnoici i skutecznoici ctzialan firm rodzinnych (s.247). Zar6wno efektywnosi jak i

skutecznodi s4 kategoriami doii dokladnie opisanymi w literaturze i s4 dobrze

zoperacjonalizowane. W tej kwestii recenzent stoi na stanowisku, konieczne.l

odpowiedzialnos ci za :u2ywane konstrukty i jesli juz Autor ich uZywa weryfikowanta

stwierdzeri np. o efektywnosci czy skutecznosci nie tylko subiektywnE ocen4 gloszonych

przez respondent6w s4d6w Ale calym aparatem diagnostycznym typowym dla pomiaru

efektywnoSci czy skutecznosci opisanym we wczesniejszych pracach badawczych. Gl6wne

pytanie badawcze o to ...jakie wartoSci, wyraiajqce siq w funkcjonowaniu polskich frm
rodzinnych, sq charakterystyczne dla tych organizacji i w iaki spos'b determinujq one

wielowymiarowe procesy ich dzialalnoici (s.11) poddano prawidlowo dezagregowaniu na 8

p)4af dodatkowych pozwalaj4cych na lepsze zdiagnozowanie badari materii. Pewnym

niezrozumialym dla recenzenta zabiegiem jest wielokrotne formulowanie celu gl6wnego

prowadzonych rozwa2ah. w Rozdzial I w zwierciadle historii polskich Jirm rodzinnych

zalo2enia metodologiczne i przebieg badan (ss. I I -5 I ). zostal on sformulowany trzykrotnle,

za kazdym razem w nieco innym brzmieniu... s.11 celem gl'wnym zrealizowanych badai't

byta eksplanacja wartoici charaktetystycznych dla polskich ftm rodzinnych' jako

determinant6w ich funkcjonowania ...s. l3 badanie mialo na celu identyfikacjQ wartosci, na

kt6rych opierajq swoje funkcjonowanie .firmy rodzinne s. I 5 gl|wnym .jego celem (tj ' badania)

bylo uchwycenie i opisanie .fenomenu firm rodzinnych w .iego ,,naturalnych" warunkach,

zrozumienie zjawiska z perspektywy badanego, a takie tego, jakie znaczenie nadaj e on

wlasnemu doiwiadczeniu. Recenzent oczekuje, iz w trakcie publicznej rozprawy Autorka

wyja6ni dlaczego zdecydowala siq na taki zabieg.

Zaplanowane przez DoktorantkQ postepowanie badawcze zostalo osadzone w (s.15)

perspekrywie konstruktywistycznei w paradygamacie teorii ugrunto\4)anei bowiem jak

wnioskujemy z VeSci rozstrzygniE6, prowadzone badania maj4 w gl6wnej mierze charakter

wyjaSniaj4cy, a nie rozstrzygaj4cy. Nie koncentrujq sig jedynie na poszukiwaniu odpowiedzi

na pltanie o wartoSci respektowane w firmach rodzinnych a ich celem jest glirwnie

zrozumienie slantr rzeczy i zjawisk i wplywu na funkcjonowanie organizacji. Recenzent

pozwala sobie w tym miejscu na w4tek polemiczny, wynikaj4cy byi moZe z nienalezytego

rozeznania w metodologii nauk o socjologli. 0162, oczywistym jest, 2e wyb6r paradygmatu

zalely od osobistych preferencji, wiedzy, do (wia dczenia oraz oceny jego przydatnosci i

adekwatnosci w stosunku do problemu badawczego. Dla recenzenta nieco myl4ce jest

stwierdzenie o perspektyuie konstrukrynvistycznei w paradygmacie teorii ugluntowanej . W

ocenie recenzenta moZliwe s4 dwa stanowiska w kontekScie paradygmatu: paradygmat

poz]'tywistyczny oraz paradygmat interpretatywno-symboliczny - takimi poslugujemy siq w

metodologii nauk o zarzqdzaniu. Jak pisze Sulkowski (L. Sulkowski, Epistemologia i

metoclologia zarzqdzania, PWE, Warszawa 2012) w paradygmacie poz)'tlwistycznym



badania prowadzone s4 na poziomie uog6lniania, weryfikacji oraz przewidywania.
Przedmiotem badari jest obiektywnie istniej4ca rzecz).wisto3i organizacylna, st4d istotny jest
obiektywny zewnetzny punkt widzenia badacza, kt6ry dq;zy do poznania obiektywnego,
wolnego od wartoSciowania. Relacje miqdzy skladnikami rzeczywisto3ci maj4 charakter
przyczyno-skutkowy oraz powtarzalny. Natomiast w paradygmacie interpretatywno-
symbolicznym badania koncentruj4 sig na opisywaniu wsp6lzale2nodci w zloZonych
strukturach spolecznych. Teorie naukowe maje koncentrowa6 sig na wydobywamu
intersubiektywnym zr6Znicowaniu sensu i interpretacji aktor6w organizacyjnych. Tak jak
wskazano powyzej jest to tylko polemika recenzenta ze stanowiskiem Autorki, kt6ra byi
moze uzna za stosowne odniesienie siE do niej w trakcie publicznej obrony.

Tak jak wskazano powyzej Doktorantka ciekawie zaplanowala realizacjp badaf
empirycznych wykorzystuj4c ku temu szerokie spektrum narzEdzi i instrument6w
przypisanych do metod jakoSciowych co zostalo dobrze opisane w czq3ci 1.2 Metodyka
badah; podejScie narracyjne, storytelling i zastosowane techniki,. 1.3.1. Badania iakoicu.twe,
teoria ugruntowana i postulat nauki wolnei od wartolciowania; 1.3.2. IYartoiciowa
opowieit czyli podejicie narracyjne i metoda storytellingu oraz l.l. Dluga historia i
ostatniq prosta czyli konstruowanie projektu bodawczego i dekonstrukcja narracj i. zabieg
ten pozwolil na pozyskiwanie informacji z wielu 2r6del czyli tzw. triangulacjE. Recenzent
docenia Swiadomie podEzanie do zapewnienia wigkszej rzetelnodci podczas gromadzema
danych i d4Zenia do trafnodci p62niejszego wnioskowania jako nastgpstwa zarowno
triangulacji danych oraz triangulacji metodologicznej. Triangulacja danych sprowadza siE do
oparcia badaf na danych pochodz4cych z kilku 2r6det pierwotnych i w6rnych. Natomiast,
triangulacja metodologiczna koncentruje siE na mo2liwosci wykorzystania r62nych metod i
technik badawczych. Za wyborem takiego podej scia - j ak wnosi recenzent po zapoznaniu siq
z caloSci4 pracy - przemawialo kilka argument6w. Po pierwsze, triangulacja pozwolila
zwiEkszyi pewnoS6 otrzymanych wynik6w badari empirycznych, umoZliwila uchwycenie
problemu badawczego w spos6b kompleksowy oraz przyczynial siE do wykrycia
odbiegai4cych od normy wymiar6w/charakterystyk danego zjawiska. po drugie, triangulacja
przyczynila sig do zapewnia odpowiedniego poziomu wiarygodnosci i moze ograniczenra
poziom blEdu wnioskowania co powinno przyczyni(, siE do osiqgniecia wysokiego poziomu
nasycenia teorii. TE czesi pracy - czyli zaprojektowanie i opis warsztatu badawczego
recenzent ocenia bardzo wysoko i wskazuje jej rzeczywiste istotnosi dla pozl'tywnej oceny
caloSci dysertacji.

Wybranemu podejSciu badawczemu podporz4dkowano algorytm postEpowania
badawczego (s. 31). Pierwszym etapem badania byla analiza danych zastanych om6wiona w
czEici 1.5.1. Didaskalia - desk research, oraz analiza nanacji 1.5.2. Once upon a time
analiza narracji (historie polskich firm rodzinnych). Z twagi na fakt, iz gromadzony material
byl trudno por6wnywalny i niewystandaryzowany (zasadnicze ograniczenie badair
jakosciowych) Doktorantka przygotowala i wyczerpui4co om6wila zastosowane sposoby
kodowania, ogniskowania i rangowania danych na etapie ich analizy r interpretacji (ss.37-
43) Jako zdecydowanie przemawiai4ce za rzetelnodci4 Doktorantki naLe|y uznat, takze
przygotowanie szczeg6lowego opisu pr6by badawczej, w tym jej liczebnosci, charakterystyki
i sposobu doboru 1ss. 43- 51 ,1.
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CzEd6 teoretyczna to w gl6wnej mierze tre6ci zawafte w rozdziale drugim (Rozdzial II
Firma rodzinna jako obszar bada naukowych ss. 52-82), byi moZe - w zamySle Autorki -

rlwnie? Rozdzial III l4/artoici w firmach rodzinnych - symptomatyczny czynnik czy kontekst

funkcjonowania? (ss. 83-101), ale ten ostatni recenzent pozwolil sobie zakwalifikowai do

czq5ci metodycznej. Rozdzial II podwiEcono om6wieniu charakterystyk przedsiqbiorstw

rodzinnych jako byu organizacyjnego, sposob6w jego definiowania, opisania otoczenie
miko i makoekonomicznego, w kt6rym dzialajE Ie podmioty oraz om6wienia wynik6w
wybranych badaii naukowych nad problemami funkcjonowania przedsigbiorstw rodzinnych w
Polsce. Doktorantka prawidlowo interpretuje przeslanki ozywienia zainteresowania Zyciem

organizacyjnym firm rodzinnych w ostatnich latach w Polce, przy'taczaj4c zarowno
ekonomiczne jak i wynikaj4ce z badari prowadzonych gi6wnie w domenie zarz4dzania (2.1.

Fundamentalia - specyfika i geneza zainteresowania naukowego firmami rodzinnymi)
przyklady. Na wyr62nienie zasluguje czqSi poSwiEcona zagadnieniom definicyjnym (ss. 56-

72), Nieco polemiczne dla recenzenta s4 wprowadzone w tej czESci w4lki dotyczqce

definiowania kultury organizacyjnej (s.59). Ten konstrukt jest czQsto w recenzowanej pracy

wykorzystywany w warstwie werbalnej, nieledwie - posluguj4c siE ,,malowniczym"
obrazowaniem Doktorantki - jak kon trojanski. Recenzent przyzwyczajony do dyscypliny
nauk o zarzEdzaniu uwaZa, ze czQste odnoszenie sig do tej kategorii powinno skutkowai
zbadaniem owej kultury organizacyjnej w firmach rodzinnych i zidentyfikowaniem jej
wymlarow jednym z olbrzymiej grupy instrument6w pomiarowych
http://ucalgary.ca,/-taras/ private/Culture_Survey_Catalogue.pdf. Taki zabieg (tj. zbadanie

kultury organizacyjnej wykorzystuj4c na przyklad kwestionariusz Camerona,/Quinna

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiFlczasopisma./zesz1.ty naukowe_studia_ijrace_kziflDocum
ents/studia.104.pdf#page-9) pozwolilby potem na formulowanie s4d6w wartoiciuj 4cych, W
przestrzeni publicznej naduZywamy i nieco na wyrost interpretujemy kategoriE kultura
organizacyjna. Dodatkowo naleZy podkreSlit, 2e czym innym s4 warloSci przestzega pnez
przedsigbiorc6w rodzinnych a czym innym wymiary i ich przejawy odnoszone do konstruktu
kultura organizacyj na.

W zakofczeniu prowadzonych rozwaZah Autorka slusznie zatwaza,2e (s.69) kwestie

odnosz4ce sip do definicji firmy rodzinnej oraz jej obiektywnych i subiektywnych element6w
nie wyczerpujq calego spektrum kry'teri6w i wieloaspektowoSci zagadnienia. Cenne

rozwaLania w rozdziale II dotycz4 takZe opisu tematyki badaf i zastosowanych w nich metod
badawczych w odniesieni do problematyki firm rodzinnych (ss.72-74). Zaskakujqce jest po

raz nastgpny sformulowanie w tej czgSci pracy celu badari wlasnych, jako stwierdzenia, 2e

badania wlasne planowane do realizacji na potrzeby niniejszej pracy majq zweryfikowai
wiedzq na lemat wartoici w funkcjonowaniu frm rodzinnych i zapelnit lukq w tym obszarze, a

tak2e dostarczyt oceny moZliwoici ti)ykorzystania kategorii wartolci do defniowania firm
rodzinnych oraz okreSlania ich wlasnoici determinowanych przez kluczowe wartoici (ss.79-

80). Tym razem sformulowanie celu jest na takim poziomie zagmatwania jgzykowego, ze

recenzent ,,spurici zaslonq milczenia" i nie bEdzie polemicznie odnosil dojego zawartoSci.

Na czgSi empiryczn4 skladaj4 siE trzy rczdzialy: Rozdzial IV Keep going specyfka

Junkcjonowania firm rodzinnych na podstawie analizy ich historii (ss. 102-150), Rozdzial V

Scarum - wartoici w funkcjonowaniu firm rodzinnych (ss. 151- 215) oraz Rozdzial VI
Narrator wszechwiedzqcy, czyli narracja o narracjach (ss. 216-215). Wszystkie wskazane
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trzy czg!;ci moZna ocenii jako rzetelne studium pozwalaj4ce na pod4Zanie z Doktorantk4
zaproponowanymi przez Ni4 meandrami pozwalaj4cymi na identyfikowanie zasad

funkcjonowania firm rodzinnych w Polsce i poszukiwanie wartoici jako czynnika
krytycznego dla rozwoju i osi4ganych

rezultat6w przez przedsigbiorc6w rodzinnych. Recenzent wysoko ocenia omawrany
proces poznania i budowania wlasnego rozumienia wylaniaj4cych sig kontekst6w i
nadawania im znaczen. Jeszcze raz podkre5lam bardzo erudycyjne ,,bawienie sig" slowem i
ich sensem przez DoktorantkE jako pozytyw ocenianej pracy, aczkolwiek czasami
Doktorantka w ferworze nanacji pzypisuje slowom i konstruktom znanym z teorii nowe
intuicyjne - obszary znaczeniowe.

Oceniaj4c prowadzone w pracy rozwalania recenzent za\waza bardzo dobre
przygotowanie do prowadzenia badari naukowych z punktu widzenia umiejEtnoSci doboru
metod badawczych i ich zastosowanie w procesie zbierania informacji oraz zdecydowanle
slabsze umiejEtnoSci pracy w teorii dyscypliny.

Polemiczne zdanie recenzent wyraza wobec przygotowanego przez DoktorantkE
Zakoficzenia (ss. 246-248). Z reguly zakofczenie jest prowadzone w nanacji: implikacje dla
teorii, implikacje dla praktyki, ograniczenia prowadzonych badah onz wylaniaj4ce siq
przyszle problemy badawcze. W ocenianym zakofczeniu tego nie ma. Podstawow4
dyskutowan4 perspektyw4 jest ta wynikaj4ca z przekonania Autorki co do tego co
zidentyfikowala i jakie to moze miei znaczenie dla praktyki funkcjonowania firm rodzinnych.
Jako zakonczenie pracy doktorskiej jest to zbl,t asocjacyjny tekst, zatem trudno sformulowai
jego w pelni poz).tywn4 oceng bowiem z reguly w zakofczeniu pracy naukowej a szczegolnie
monografii awansowej (a doktorat w pewnym sensie naleZy wlaSnie do grupy monografia
awansowa) Autor pokazuje o co prowadzone przez niego rozwalania wzbogacaj4 dyscyplinq.

Recenzent nie ma zastrzezeh do obecnie sformulowanego tytult: Symptomalyczny
czynnik czy kontekst .funkcjonowania? Rola wartoici w funkcjonowaniu firm rodzinnych w
Polsce analiza z wykorzystaniem storytellingu, chociaZ zostawienie tylko drugiego czlonu
wydaje siE bardziej adekwatne do zamieszczonych w pracy rozwaZai.

(4) dob6r fr6del i literatury naukowej

Autorka Wkazala w spisie bibliograficznym wykorzystanie l4cznie w dysenacji 265
jako pozycje zwarte, artykuly, raporty oraz 9 adres6w intemetowych. IloSi publikacji, a

szczeg6lnie ich struktura (znaczqca ich czgS6 to pozycje anglojgzyczne) oraz spos6b doboru
pozytywnie Swiadcz4 o umiejgtnodci prowadzenia kwerendy literaturowej oraz o dobrym
rozeznaniu studiowanego tematn przez Doktorantkg. Mankamentem zaprezentowanego w
treSci doboru jest brak wymaganego obecnie tzw. systematycznego przegledu literatury
wspartego wykorzystaniem naugdzi bibliometrycznych czyli w czESci wprowadzaj4cej lub w
poczEtkowym podrodziale rozdzialu teoretycznego wskazania algory.tmu wedlug kt6rego
byly dobierane artykuly do analizy np. slowa kluczowe, zawartoii abstraktu i nazwa ba:zy z
kt6rej byly pobierane 2r6d1a. NastEpnie brakuje przedstawionego sposobu filtrowania i
wyboru gl6wnych publikacji, w nurcie teoretycznym w perspektyw,ie kt6rych prowadzone s4
rczwa2ania. W p62niejszych pracach naukowych sugerujE wykazanie ogromu pracy wlasnej
poprzez wprowadzenie podrozdzialu opisuj4cego metodg doboru publikacji do studi6w



literaturowych oraz sposobu selekcji materialu do analizy, warlo siE zapoznat miEdzy innymi
z nast9pujqc4 pozycjq: ll. Czakona Metodyka systematycznego przeglqdu literatury. http
www.wojciech.czakon.com/pub/metodyka-systematycznego przegl4du literatury. pdf i
wprowadzi6 na stale wnioski z przec4t'ania jej plyn4ce do wlasnych prac badawczych.

Z uwagi na tematykQ oraz spos6b nanacji zaprezentowany w dyserlacji, na
pozltywne wyr6znienie zasluguje takZe fakt powolania przez AutorkQ adres6w wielu opis6w
funkcjonowania przedsiQbiorstw rodzinnych zamieszczonych na stronach internetowych
(aneks 4. Opinie na temat rtrm rodzinnych, ktdrych narracje poddano analizie (naracje
zastane i wywolane) jako strumieni informacji wykorzystywanych do ksztaltowania opinii na

temat wizerunku poszczeg6lnych podmiot6w i praktyk zarzEdczych w nich dominuj4cych.
Zaprezenlowane w spisie literatury oraz wykorzystane w treSci rozprawy 2r6dla

infbrmacji oceniam jako spelniaj4ce krlterium prawidlowej analizy na potrzeby
prowadzonych rozwa2ah w recenzowanej pracy badawczej. Ocena powolanych pozycji
literatury jest bardzrf nr2 pozltywna, bowiem Autorka wykorzystala w wigkszoSci publikacje
o charakterze stricte naukowym, rzadko siEgaj4c do pozycji popularnonaukowych. Czgsto

odwoluje sig przy tym do mySli anglosaskiej i wynik6w badafi opisywanych w tym krggu
kulturowym, nie zapominaj4c jednak o dokonaniach badawczych przedstawianych przez
polskich naukowc6w. Dob6r 2r6del informacji jest wystarczaj4cy dla przygotowania i
zrealizowania poprawnych badair pozwalajqcych o ubieganie siE o uzyskanie stopnia
naukowego, aczkolwiek tak jak zostalo napisane powy2ej w trakcie nastQpnej pracy

badawczej naleZy posluZyi siq jtZ narzgdziami bibliometrycznymi do udokumentowania
zakresu wlasnej kwerendy. Dobra znajomo56 podstawowej dla tematyki literatury przedmiotu,

takZe prac o charakterze praktycznym, przelozy+a sig na spos6b precyzowania, analizowania,

a nastQpnie syntetyzowania problem6w oraz na jakosi wnioskowania, kt6ry uznajE za bardzo
dobrv.

Konkluzja

Zaprezenlowane wnioski, dyskusja nad mozliwymi praktycznymi zastosowaniami

wynik6w prowadzonych analiz oraz uwagi odniesione do calej rozprawy sklaniaj4 do

stwierdzenia, 2e cele pracy zoslaly przez Autorkg zrealizowane w stopniu uzasadniajqcym
pozltywn4 ocenQ merytorycznA recenzowanej rozprawy. Podniesione zaslrze2enia, cho(,

istotne z punktu widzenia recenzenta, nie maj4 istotnego wply\ru na moj4 pozltywn4 oceng

rozprawy w omawianym zakesie. W ocenie recenzenta Autorka dysertacji wykazal duZq

znajomoSi praktycznych w mniejszym teoretycznych aspekt6w omawianej materii.
Poszcze96lne rozdzialy wprowadzaj4 treSci niezbgdne dla badania zaproponowanego tematu i
zakresu podj qtych rozwaZat.

Reasumuj4c, stwierdzam, ze przedstawiona do oceny rozprawa pracy doktorskiej
magister Joanny Lajstet pt. SJ,mptomdtyczny czynnik czy kontekst funkcjonowania? Rola
wartoici w funkcjonowaniu firm rodx,innych w Polsce - analiza z wykorzJ)stdniem

storytellingu, promotor dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK w Toruniu spelnia
wymogi ustawy z dnia l4 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o



IJ

stopniach i tytule w zakresie sztluki z p6lniejszymi zmianami i odnosi siE do elementu
wyszczeg6lnionego w powolanej regulacji w artykule 13, punkt 1 w kt6rym czttamy:
Rozprawa doktorska, przygotowwana pod opiekq promotora albo pod opiek4 promotora i
promotora pomocniczego, o ktdrym mowa w art. 20 ust. 7, powinna stanowit oryginalne
ronuiqzanie problemu naukowego lub oryginalne dokonanie artystyczne oraz wykazywat
ogdlnq wiedzq teoretycznq kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej oraz
umiejqtnoit samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej nastgpnie na
podstawie rczporzqdzenta MNiSII/ z dnia l9 stycznia 2018r. w spra.uie szczeg6lowego trybu i
warunkdw przeprowadzania czynnoici w przewodzie dohorskim, w postqTtowaniu

habilitacyjnym oraz y) postQpowaniu o nadanie tJtulu profesora wobec powyZszego
wnioskujg o dopuszczenie Autorki pracy do dalszych faz przewodu doktorskiego.

('a1
.08.2019
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Katowice 12.08,2019
Prof. zrv dr hab. Aldona Fr4czkiewicz-Wronka,
Kaledra ZNzqdzania Publicznego i Nauk Spolecznych
Wydzial Ekonomii
Uniwersl'tet Ekonomiczny Katowice

Pytania do Doktorantki i wniosek o glosowanie nad moZliwoSci4 wyr62nienia pracy
Dotyczy: praca doktorska magister Joanny Lajstet pt. Symptomatyczny crynnik czy

kontekst funkcjonowania? Rola wartoSci w funkcjonowaniu firm rodzinnych w Polsce -
analiza z wykorzystaniem storytellingu, promotor dr hab, Arkadiusz Karwacki, prof.

UMK w Toruniu

Pl.tania do Doktorantki w trakcie publicznej obrony dysertacji

L Charakterystyka metod badawczych dedykowanych kulturze organizacyjnej (kilku co

najmniej) i wskazanie na ich zastosowanie w badaniach podejmowanych w firmach
rodzinnych. Pltanie jest konsekwencj 4 te go, ze w recenzowanej pracy bardzo czEsto

Doktorantka odnosi siE do kultury mieszaj4c kilka r6znych jej wymiar6w

Z uwagi na to Ze ex lege praca doktorska ma wzbogacii dyscyplinE proszQ o

odpowiedZ na p1'tanie recenzenta o to jakie znaczenie dla rozwoju teorii dyscypliny
maj4 podjqte przez DoktorantkE badania.

Recenzent wskazuje takie na moiliwoSd poddania pod glosowanie w czgSci niejawnej
posiedzenia komisji ds. przewodu doktorskiegomagister Joanny Lajstet pt.
Symptomalyczny cTynnik czy kontekst funkcjonowania? Rola wartoici w funkcjonowania
Jirm rodzinnych w Polsce - analiza I wykorzystaniem storytellingu, promotor dr hab.
Arkadiusz Karwacki, prof. UMK w Toruniu (po porytywnym przebiegu obrony pracy)
wniosku o prryjgcie uchwaly o rekomendowaniu Radzie Wydzialu Humanistycznego
Uniwrsytetu im. Mikolaja Kopernika w Toruniu wniosku o

dysertacji
ocentanej.\
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