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Prof. dr hab. inż. Jan Brzóska                                                                       Zabrze ,6.05.2021 r. 

Wydział Organizacji I Zarządzania  

Politechnika Śląska  

RECENZJA  

 osiągnięć naukowych Pana dr Wojciecha Głoda w związku  

z postępowaniem habilitacyjnym wszczętym w dniu 30 października 2020r 

1.Podstawa sporządzenia recenzji 

Formalną podstawą opracowania recenzji jest pismo Komitetu Naukowego Dyscypliny Nauki 

o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 11 marca 2021 r. 

(sygnatura nr 34/2020/2021/W) powołujące mnie na recenzenta w komisji habilitacyjnej  

w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Wojciechowi Głodowi 

w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości oraz 

dokumentacja postępowania habilitacyjnego a także stosowna umowa. Prawną podstawą dla 

prowadzonego postępowania habilitacyjnego jest Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) ,Rozdział 3 i mający w tym 

przypadku zastosowanie art.219 tej Ustawy. Zgodnie z tym artykułem. stopień doktora 

habilitowanego nadaje się osobie, która:  

1) posiada stopień doktora;  

2) posiada w dorobku osiągnięcia naukowe albo artystyczne, stanowiące znaczny wkład  

w rozwój określonej dyscypliny, w tym co najmniej:  

a) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania 

monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, lub ©Kancelaria Sejmu s. 105/230 

25.03.2021(…); 

3) wykazuje się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej niż 

jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej. 
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Recenzent oświadcza, że nie jest współautorem żadnej publikacji Habilitanta ani też 

recenzentem w procesach wydawniczych publikacji przedłożonych do oceny. 

Recenzja została opracowana na podstawie dokumentacji dotyczącej aktywności  zawodowej 

Habilitanta obejmującej:  

  Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego zawierającego następujące 

załączniki : 

- dane wnioskodawcy  

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora nauk 

ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, 

- autoreferat przedstawiający opis kariery zawodowej, dorobku oraz osiągnięć  

w pracy naukowo-badawczych 

 - wykaz osiągnięć naukowych, stanowiących znaczny wkład w rozwój dyscypliny 

nauki o zarządzaniu i jakości, 

- oświadczenia współautorów publikacji.  

 Dokumentacja osiągnięć naukowych (kserokopie opublikowanych rozdziałów 

 w monografiach naukowych),  

 Dokumentacja osiągnięć naukowych( kserokopie opublikowanych artykułów  

w czasopismach naukowych)  - 2 tomy 

 Dokumentacja osiągnięć dydaktycznych (kserokopia opublikowanych rozdziałów  

w podręczniku akademickim ,Przedsiębiorca i jego firma .Od pomysłu do wejścia na 

rynek” red .naukowa G.Głód, t.Kraśnicka, UE w Katowicach ) 

 Monografia „Innowacyjne przywództwo w jednostkach ochrony zdrowia” (Difin 

,Warszawa 2020) 

 Nośnik pamięci zawierający cyfrowe wersje dokumentów . 

Stwierdzam ,że dokumentacja jest kompletna, umożliwia ocenę osiągnięć naukowych Pana dr 

Wojciecha Głoda  a więc opracowanie recenzji.  

2.Sylwetka naukowa i zawodowa Habilitanta  
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Pan dr Wojciech Głód w 2005 uzyskał dyplom ukończenia studiów dziennych magisterskich  

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na Wydziale Zarządzania, na specjalności 

Zarządzanie zasobami ludzkimi, Od 2012 roku posiada stopień naukowy doktora nauk 

ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu nadany uchwałą Rady Wydziału 

Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w dn.20 grudnia 2012r.Tematem 

pracy doktorskiej była „ Internacjonalizacja w procesie rozwoju małych i średnich 

przedsiębiorstw”. Kandydat spełnia zatem formalne kryterium postępowania habilitacyjnego. 

Habilitant swoją karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku jako asystent w Katedrze 

Systemów i Metod Zarządzania Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej  

w Katowicach.(obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) .W latach 2006 -2013 był asystentem  

w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach  ,a od 2013 roku jest adiunktem w tej jednostce organizacyjnej..W okresie od 

2010 do 2014 był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Śląskiej Wyższej Szkole 

Informatyczno-Medycznej w Chorzowie, .Pan dr Wojciech Głód w latach 2013-2019 

uczestniczył w realizacji 9 projektów naukowych w tym ,w dwóch  uzyskanych w drodze 

konkursu, finansowanych przez NCN , Pozostałe  projekty wykonywane były w ramach 

badań własnych i statutowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Wykonał 

także kilkanaście projektów doradczych oraz opracował szereg programów naprawczych 

przede wszystkim w jednostkach ochrony zdrowia, w tym w szpitalach miejskich  

i powiatowych.Zrealizowane projekty badawcze pozwoliły Habilitantowi na opublikowanie 

licznych artykułów i referatów naukowych .Pan dr Wojciech Głód po obronie pracy 

doktorskiej opublikował 23 prace w czasopismach krajowych (w tym 6 w języku angielskim ) 

, jedną monografię  oraz 5 rozdziałów w monografiach. Na publikacje zagraniczne składają 

się 2 artykuły w czasopismach oraz 9 rozdziałów w monografiach .Tematyka tych publikacji 

obejmuje takie  zagadnienia jak  zarządzanie i  innowacyjność organizacji (w tym głównie 

jednostek ochrony zdrowia), przywództwo i zachowanie innowacyjne pracowników , 

innowacje zarządcze oraz przedsiębiorczość rodzinną ..Pan dr . Wojciech Głód uczestniczył 

 w 15 konferencjach krajowych i w 10 zagranicznych, gdzie zaprezentował referaty związane 

z problematyką zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania innowacjami . Habilitant 

wykazuje się  aktywną działalnością dydaktyczną na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach  Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych I i II stopnia (studia licencjackie i magisterskich) oraz na studiach  

podyplomowych .Prowadzone przedmioty z zakresu zarządzania takie jak np. 
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„Restrukturyzacja w jednostkach ochrony zdrowia”, , „Kierowanie zespołem , „ Techniki 

pracy menedżera” czy „Outsourcing usług medycznych” wiążą się ściśle z zainteresowaniami 

naukowymi Habilitanta. Warto nadmienić , że dr .Wojciech Głód prowadził także zajęcia 

dydaktyczne z przedmiotów zarządzania na innych uczelniach , w tym na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Krakowie. Jest promotorem 64 prac dyplomowych z zakresu zarządzania. 

Jest współautorem podręcznika dydaktycznego pt. „Wybrane nowoczesne instrumenty 

zarządzania” oraz autorem trzech rozdziałów w podręczniku pt. „Przedsiębiorca i jego firma: 

od pomysłu do wejścia na rynek” (red. G. Głód, T. Kraśnicka ).Prowadził także liczne kursy  

 i szkolenia dla kadry zarządczej i specjalistycznej organizacji biznesowych i jednostek służby 

zdrowia ,Popularyzował problematykę zarządzania w szkołach oraz w ramach 

Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego i Akademii Młodego Ekonomisty. Pan dr 

Wojciech Głód został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej  

za osiągnięcia w działalności dydaktycznej ,za działalność naukową otrzymał Nagrodę 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Habilitanta oceniam pozytywnie. 

3.Ocena osiągnięć naukowych albo artystycznych, stanowiących znaczny wkład  

w rozwój określonej dyscypliny. (osiągnięcia o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 

Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)  

We Wniosku z dn.26 .października 2020 o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania 

stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie nauki 

 o zarządzaniu i jakości Habilitant wskazuje monografię pt. „Innowacyjne przywództwo  

w jednostkach ochrony zdrowia” (Difin ,Warszawa 2020 ,ss.231, ISBN 978-83-8085-450-5) 

jako osiągnięcie naukowe, będące podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego. Problematyka tej pracy obejmuje pogłębione badania nad innowacyjnym 

przywództwem w organizacjach , dotyczy i ściśle mieści się w obszarze teoretyczno - 

badawczym dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Zarządzanie kapitałem ludzkim stanowi  

jeden z najbardziej istotnych elementów zarządzania strategicznego i operacyjnego każdej 

organizacji , decyduje ono w dużym stopniu o jej skuteczności   konkurencyjności 

 i efektywności .Niewątpliwie fundamentalna rolę w zarządzaniu kapitałem ludzkim  

odgrywają   menedżerowie , ich  cechy i zdolności przywódcze. Dynamika otoczenia mająca 

turbulentny charakter , zjawiska kryzysowe, rosnąca konkurencja i postępująca globalizacja 

wpływają a często wymagają szybkich dostosowawczych zmian w zarządzaniu  
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organizacjami. Mogą one być bardzo złożone  i innowacyjne co do ich charakteru ale też  

trudne we wdrożeniu. Wymaga to od menedżerów zarówno wiedzy , umiejętności jak i często 

nowego podejścia do rozwiązywania pojawiających się problemów. Wobec wyzwań 

otoczenia ale i uwarunkowań wewnątrz organizacji szczególnego znaczenia nabierają te 

cechy osobiste , postawy i aktywności decyzyjne przywódców, które .wpływają na wzrost 

szeroko rozumianej innowacyjności  i to zarówno w wymiarze indywidualnym ,zespołowym 

jak w całej organizacji. Otwartość menedżerów na nowe pomysły , zdolność motywowania 

pracowników do twórczego myślenia i kreowania innowacji , orientacja na absorpcję , 

wdrożenie i dyfuzję innowacji zewnętrznych może oznaczać poprawę efektywności  

i konkurencyjności a w efekcie  wzrost wartości organizacji. W tym kontekście podjęcie przez 

Habilitanta problematyki studiów badawczych oraz opracowania teoretycznego modelu  

innowacyjnego przywództwa uznać należy za bardzo interesującą poznawczo i nowatorską. 

Aplikacja tego modelu umożliwiła przeprowadzenie badań empirycznych poświęconych 

relacjom pomiędzy innowacyjnym przywództwem a efektywnością  organizacyjną jednostek  

ochrony zdrowia. Turbulentne zmiany w otoczeniu powodują konieczność sprostania przez 

jednostki ochrony zdrowia wielu trudnym wymaganiom .Jak mogą one być dramatyczne  

i złożone przekonuje nas aktualna sytuacja pandemii wywołanej koronowirusem. Nawet 

jednak w sytuacji społecznie i ekonomicznie ustabilizowanej organizacje ochrony zdrowia  

w Polsce stoją w obliczu zmian organizacyjnych , własnościowych i obligatoryjnych 

(konieczność spełniania obowiązków ustawowych ).Częste zmiany ustawowe, niespójność 

prawa , trudności w finansowaniu czy też niezadowolenie społeczne spowodowane 

ograniczonym dostępem pacjentów do korzystania ze specjalistycznych usług medycznych to 

tylko niektóre  przesłanki konieczności zmian w systemach zarządzania jednostkami ochrony 

zdrowia .Z pewnością dynamiczny rozwój ekosystemu innowacji będący generatorem 

szeroko rozumianych innowacji w medycynie to obecnie także ważny czynnik 

oddziaływujący na zmiany w funkcjonowaniu organizacji medycznych. Wobec takich 

uwarunkowań zewnętrznych ,sytuacji i wyzwań jakie stoją przed systemem opieki zdrowotnej 

w naszym kraju dokonany wybór jednostek  ochrony zdrowia jako podmiotów((obiektów)  

badań jest w pełni uzasadniony, a w powiązaniu z przyjętą w badaniach z menedżerską 

perspektywą zarządzania w szpitalach (sieci szpitali)stanowi oryginalne podejście do badań 

kapitału ludzkiego w sektorze medycznym. Innowacyjne przywództwo jako istotna składowa 

zarządzania kapitałem ludzkim stanowi ważny problem teorii i praktyki zrządzania .W Polsce 

brak pogłębionych badań w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim w sektorze ochrony 

zdrowia, w szczególności roli menedżerów jaką odgrywają w skuteczności i efektywności  
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organizacji. Stwierdzam , że w pracy eksplorowano niepodjęty dotąd ważny problem 

badawczy jakim jest zależność pomiędzy innowacyjnym stylem przywództwa  

a efektywnością organizacyjną jednostek ochrony zdrowia . Prowadzone badania i ich wyniki 

uznaję  za istotne i nowatorskie zarówno w perspektywie teoretyczno- metodycznym jak 

 i empirycznym., wypełniają one lukę poznawczą jaka w tym obszarze tematycznym 

występowała w.polskiej  literaturze naukowej. Identyfikacja luki poznawczej i studia 

literaturowe pozwoliły Autorowi sformułować cele opracowania. Celem głównym monografii 

było rozpoznanie powiązań pomiędzy innowacyjnym przywództwem a efektywnością 

organizacyjną jednostek ochrony zdrowia w kontekście organizacyjnego uczenia się, 

zarządzania wiedzą, charakteru otoczenia oraz poziomu innowacyjności. Złożoność  tego celu 

wymagała jego dekompozycji na cele szczegółowe ,wyróżniając  trzy ich kategorie .Pierwsza 

z nich to cele teoriopoznawcze do których zaliczono : 

1) wyjaśnienie pojęcia „innowacyjne przywództwo” i ustalenie jego wymiarów; 

2) opracowanie modelu teoretycznego opisującego wpływ dynamicznych zdolności 

menedżerskich na innowacyjne przywództwo. 

Z kolei druga kategoria to cele metodyczne :  

1) skonstruowanie modelu badawczego, tzn. identyfikację jego elementów oraz relacji 

pomiędzy nimi i sformułowanie hipotez badawczych; 

2) opracowanie zestawu miar umożliwiających pomiar poziomu innowacyjnego 

przywództwa oraz poziomu efektywności jednostek ochrony zdrowia, przygotowanie 

narzędzia badawczego i jego sprawdzenie. 

Trzecia kategoria to cele empiryczne , które sformułowano następująco:: 

1) wykazanie zależności pomiędzy innowacyjnym przywództwem a efektywnością 

organizacyjną jednostek ochrony zdrowia; 

2) ocena wpływu dynamicznych zdolności menedżerskich na innowacyjne przywództwo; 

3) weryfikację relacji pomiędzy innowacyjnym przywództwem a innowacyjnością jednostek 

ochrony zdrowia; 

4) wskazanie roli organizacyjnego uczenia się oraz zarządzania wiedzą w relacji pomiędzy 

innowacyjnym przywództwem a innowacyjnością jednostek ochrony zdrowia; 

5) identyfikację wpływu otoczenia na badaną zależności pomiędzy innowacyjnym 

przywództwem a efektywnością jednostek ochrony zdrowia. 

Sformułowane cele są transparentne  i poprawne merytorycznie , zawierają zrozumiałe 

kategorie z  zakresu zarządzania, są ambitne badawczo stanowiąc wartościową kanwę do 

planu  i metodyki badań. Cel główny  jest ściśle związany z problemem badawczym pracy 
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ujmując przy tym kontekst badanych relacji pomiędzy innowacyjnym przywództwem  

a efektywnością organizacji który tworzą: :zarządzanie wiedzą, charakter otoczenia i poziomu 

innowacyjności. Opierając się na wymienionych celach  ,studiach teoretycznych – analizie  

i krytycznej ocenie literatury oraz badaniach pilotażowych realizowanych w ramach 

projektów badawczych Habilitant opracował oryginalny model badawczy .Jego filarami są 

:hipotezy badawcze oraz analiza statystyczna. Postawiono następujące hipotezy badawcze:  

 Hipoteza 1: Istnieje związek pomiędzy innowacyjnym przywództwem  

a efektywnością organizacyjną jednostek ochrony zdrowia. 

 Hipoteza 2: Istnieje związek pomiędzy dynamicznymi zdolnościami menedżerskimi a 

innowacyjnym przywództwem. 

 Hipoteza 3: Istnieje związek pomiędzy innowacyjnością a efektywnością 

organizacyjną jednostek ochrony zdrowia. 

  Hipoteza 4: Organizacyjne uczenie się jest mediatorem pomiędzy innowacyjnym 

przywództwem a poziomem innowacyjności. 

 Hipoteza 5: Zarządzanie wiedzą jest mediatorem pomiędzy innowacyjnym 

przywództwem a poziomem innowacyjności. 

 Hipoteza 6: Otoczenie zadaniowe, a w szczególności jego dynamizm i wrogość 

moderują zależność pomiędzy innowacyjnym przywództwem a efektywnością 

organizacyjną jednostek ochrony zdrowia. 

Treści prezentowanych hipotez obejmują właściwy i adekwatny dla problematyki i celów 

pracy zakres zagadnień merytorycznych ,przede wszystkim formułują one założone 

zależności i związki pomiędzy badanymi kategoriami, którymi przykładowo są: innowacyjne 

przywództwo, efektywność organizacyjna, zdolności  menedżerskie czy zadaniowe otoczenie. 

Przyjęte hipotezy stanowiły inspirację do badań empirycznych  i systematyzowały plan tych 

badań  ukierunkowanych na ich  weryfikację .W odniesieniu do celu pracy pierwszą z hipotez  

uznać możną za hipotezę główną i jej weryfikacja decydowała o istotności podjętych badań 

.Dla weryfikacji hipotez zastosowano metodę ilościową tj analizę statystyczną  

z zastosowaniem pakietów statystycznych: SPSS ver. 20 for Windows oraz Statistics for 

Windows co umożliwiło wyznaczenie badanych relacji i zależności. Badania zostały 

przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza 

ankietowego w formie wywiadu przeprowadzonego z przedstawicielami kadry kierowniczej 

badanych jednostek ochrony zdrowia Badaną populację stanowiło 280 szpitali 

funkcjonujących w tzw. sieci szpitali(liczba wszystkich szpitali liczy 594 jednostki) co 

przekraczało wyznaczoną minimalną j liczebność próby badawczej wynoszącą 234 jednostki. 
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Składowymi(konstruktami) modelu badawczego były :takie zmienne jak :dynamiczne 

zdolności menedżerskie, innowacyjne przywództwo , organizacyjne uczenie się ,zarządzanie 

wiedzą, innowacyjność jednostek ochrony zdrowia ,otoczenie zadaniowe, efektywność 

organizacyjna jednostek ochrony zdrowia ., ich dobór uważam za bardzo interesujący , 

oryginalny i adekwatny  do przyjętych hipotez badawczych w szczególności w aspekcie 

możliwości ich weryfikacji Do każdego z tych konstruktów zastosowano odpowiednie 

narzędzia pomiaru , które poddano analizie rzetelności określając dla nich odpowiednie 

wymiary. Przykładowo dla pomiaru innowacyjnego stylu przywództwa takimi wymiarami 

były :myślenie kreatywne, praktyczna implementacja , przyzwolenie na błędy i ryzyko, wiara 

w wartość innowacji. Zarówno dla tej jak i pozostałych składowych wybór wymiarów dobrze 

charakteryzował te konstrukty modelu co miało decydujące znaczenie dla poprawności  

i wiarygodności przeprowadzonych badań empirycznych. Opracowany model badawczy  

wykorzystujący nowoczesne instrumenty statystyczne uważam za oryginalny ,dobrze 

dopasowany do problematyki pracy ,ściśle korespondujący z jej .calami., jest dowodem 

dojrzałości badawczej Habilitanta.  

 Opiniowana monografia licząca 231 stron ,zawierająca pięć rozdziałów ma charakter 

teoretyczno-empiryczny. Część teoretyczną reprezentują dwa pierwsze rozdziały ,trzeci 

poświęcony jest metodyce badań empirycznych a w rozdziałach czwartym i piątym 

przedstawiono wyniki przeprowadzonych w jednostkach ochrony zdrowia badań 

empirycznych. Ponadto w monografii zamieszczono „Wstęp” „Zakończenie”, „Bibliografię” 

(zawierającą 627 pozycji  zagranicznej i krajowej literatury).  „Spis rysunków”, „Spis tabel”,” 

oraz „Załącznik” zawierający kwestionariusz ankiety. Kompozycję monografii ukształtowaną 

zgodnie  z procesem badawczym i realizacją celów pracy  a także merytoryczne treści jej 

poszczególnych części oceniam pozytywnie, Układ pracy jest transparentny a jej rozdziały są 

ściśle związane z podjętymi badaniami teoretycznymi i empirycznymi . ,są właściwe pod 

względem objętości ich treści, narracja jest płynna i zrozumiała.  

We wstępie ocenianej monografii  zarysowano problematykę badawczą i uzasadniono jej 

wybór. Przedstawiono cele pracy oraz jej zakres tematyczny. Problematykę przywództwa 

 w aspekcie kształtowania efektywności organizacyjnej przedstawiono w rozdziale pierwszym 

pracy .Przeprowadzone studia literaturowe umożliwiły dokonanie przeglądu różnych 

koncepcji przywództwa eksponując jego znaczenie dla rozwoju organizacji .Pozwoliły także 

na zdefiniowanie ważnego dla pracy pojęcia jakim jest innowacyjne przywództwo .będące  

rezultatem nowego podejścia do pełnienia roli menedżera w zarządzaniu jednostkami ochrony 



9 
 

zdrowia. Zaprezentowano problematykę pomiaru efektywności jednostek ochrony zdrowia 

wskazując wiele aspektów a także ciekawie ujmując relację pomiędzy efektywnością  

a przywództwem. Rozdział drugi stanowi kontynuację i rozwinięcie problematyki 

przywództwa orientując się na jego związki z innowacyjnością i efektywnością organizacji  

(w tym przypadku jednostek ochrony zdrowia). Ciekawe są rozważania związane z wpływem  

organizacyjnego uczenia i zarządzania wiedzą w na kształtowanie innowacyjności a także 

wskazanie roli tych zmiennych w relacji pomiędzy stylem przywództwa a poziomem 

innowacyjności. Zidentyfikowano mediatory badanych zależności takie jak :zarządzanie 

wiedzą , organizacyjne uczenie się i  zadaniowe otoczenie.  Rozdział ten stanowi  zasadniczą  

część teoretyczną pracy , której wyniki  stały się podstawą dla zbudowania  modelu 

zależności i hipotez badawczych .Udało się to osiągnąć dzięki wnikliwej i pogłębionej 

analizie  literatury oraz  inwencji  twórczej Autora.. W rozdziale trzecim przedstawiono 

metodykę badań empirycznych , którą omówiono we wcześniejszej części recenzji .Rozdział 

czwarty jest jednym z dwóch rozdziałów w którym przedstawiono wyniki badań 

empirycznych przeprowadzonych jednostkach ochrony zdrowia. Przedstawiono 

charakterystykę tych podmiotów w aspekcie przyjętych w modelu zmiennych wykorzystując  

podział szpitali według ich rodzajów i lokalizacji regionalnej .Na podstawie analiz 

statystycznych oceniono poziom poszczególnych zmiennych w oparciu przyjęte ich wymiary. 

Oceniono zatem poziom innowacyjnego przywództwa, stopień dynamicznych zdolności 

menedżerskich, skalę organizacyjnego uczenia się , poziom zarządzania wiedzą, stan 

innowacyjności jednostek ochrony zdrowia , dynamizm i wrogość  ich otoczenia oraz 

efektywność organizacyjną. Wyróżniona liczba zmiennych, przyjęte wymiary do ich oceny 

  i zastosowana analiza statystyczna pozwoliły na pełną charakterystykę obiektów badań  

w aspekcie podjętej problematyki w pracy oraz zdiagnozowania występujących związków 

pomiędzy tymi zmiennymi. Stanowiło to następny etap badań w którym określono zależności 

pomiędzy zmiennymi na podstawie  obliczonych współczynników korelacji . Szczegółowe 

badania związków i zależności pomiędzy  zmiennymi ujęto w ostatnim (piątym) rozdziale 

pracy gdzie przedstawiono wyniki analizy regresji, mediacji oraz moderacji. Przeprowadzone  

wnikliwie i szczegółowo obliczenia statystyczne pozwoliły na ciekawą dyskusję wyników 

 i wyciąganie wniosków. W zakończeniu tego rozdziału  przedstawiono syntezę otrzymanych 

wyników odnosząc się do weryfikacji przyjętych hipotez badawczych. Przeprowadzone 

postępowanie weryfikacji statystycznej wyznaczające  statystycznie zależności pomiędzy 

zmiennymi pozwalają na stwierdzenie o prawdziwości postawionych hipotez Pozytywna 

.weryfikacja hipotez za pomocą metod ilościowych świadczy o wysokim poziomie 
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merytorycznym zbudowanego modelu badawczego umożliwiającego wyjaśnienie procesów  

i zjawisk związanych z przywództwem i efektywnością organizacyjną zachodzących  

w jednostkach ochrony zdrowia. Cennym wzbogaceniem badań empirycznych mogło być 

przedstawienie wybranych studiów przypadków (wielokrotnego studiom 

przypadku)wskazujących efekty innowacyjnego przywództwa .W zakończeniu pracy 

przedstawiono wnioski z przeprowadzonych badań, ich implikacje teoretyczne i praktyczne 

Wskazano także ograniczenia badań oraz  przyszłe ich kierunki.. 

Przedstawione w monografii zagadnienia teoretyczne stanowią ukierunkowany i zarazem 

spójny logicznie wachlarz tematyczny związany i kształtujący problematykę pracy. Autor 

korzystał z bardzo wielu źródeł literaturowych(627 pozycji literatury) dokonał trafnego ich 

wyboru do każdego z badanych zagadnień,. Przedstawione przeglądy , komentarze, 

zestawienia , analizy i oceny związane z przeprowadzonymi badaniami teoretycznymi 

 i empirycznymi są wnikliwe i usystematyzowane. Problematyka ocenianej monografii zalicza 

się do dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości . Ujęto w niej 

wiele szczegółowych, dogłębnych rozważań i analiz teoretycznych, zawiera oryginalny  

model badawczy właściwie dobrany do eksploracji naukowej a także interesujące wyniki 

badań empirycznych. Prezentowane w monografii treści reprezentują wysoki poziom 

merytoryczny, są wartościowe dla rozwoju nauki o zarządzaniu stanowią istotny wkład  

w dyscyplinę nauki o zarządzaniu i jakości . W szczególności do osiągnięć naukowych dr 

Wojciecha  Głoda  świadczących o jego wkładzie w rozwój dyscypliny nauki o zarządzaniu  

i jakości zaliczam:  

 wybór i eksplorację ważnej dla teorii i praktyki zarządzania problematyki relacji 

pomiędzy innowacyjnym przywództwem a efektywnością organizacyjną jakie 

zachodzą w procesach zarządzania jednostkami ochrony zdrowia. Habilitant  

przeprowadził wielostronne  badania ujmując analizowane relacje w kontekście 

organizacyjnego uczenia się, zarządzania wiedzą, charakteru otoczenia(jego dynamizmu  

i wrogości ) oraz poziomu innowacyjności, Podjęta problematyka  stanowi nowe 

ujęcie zarządzania menedżerskiego organizacjach ochrony zdrowia ,nie była dotąd 

przedstawiona w krajowym piśmiennictwie zarówno w zakresie przedmiotowym 

jak i podmiotowym (sektor ochrony zdrowia).Wypełniono tym samym lukę 

poznawczą jaka występowała w tym obszarze tematycznym; 

 wniesienie do dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości rozwiniętej koncepcji 

innowacyjnego przywództwa. W szczególności Autor zidentyfikował, zdefiniował 
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i  wyjaśnił pojęcie „innowacyjne przywództwo” określając jego wymiary .a także wpływ 

dynamicznych zdolności menedżerskich na realizowany styl przywództwa Jest to 

relatywnie nowe podejście do kierowania. Ma ono istotne znaczenie dla menedżerskiej 

perspektywy zarządzania  innowacjami  tak istotnego we współczesnych organizacjach 

ochrony zdrowia; 

 opracowanie i zastosowanie  oryginalnego modelu badań empirycznych opartego 

na transparentnych ,logicznie i interesująco sformułowanych hipotezach 

badawczych stanowiących ciekawą koncepcję i plan eksploracji. Do  zbadania 

relacji pomiędzy jego elementami zastosowano  metodę sondażu diagnostycznego 

wykorzystując kwestionariusz ankietowy w formie wywiadu przeprowadzonego  

z przedstawicielami kadry kierowniczej . Nastęopnie wyniki wywiadu poddano 

pogłębionej analizie statystycznej wykorzystując jej nowoczesne instrumenty. 

Opracowany model  umożliwił  realizację celów pracy i rozwiązanie problemu 

badawczego a także weryfikację hipotez badawczych . Dobrze przy tym 

charakteryzuje i wyjaśnia procesy zarządzania menedżerskiego w organizacjach 

ochrony zdrowia  zorientowane na innowacje generujące wzrost  efektywności. 

Taką koncepcję  badawczą uważam za nowatorską. 

  przedstawienie interesujących wyników badań przeprowadzonych w 280 

sieciowych  szpitalach  związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim .W szczególności 

duże znaczenie dla praktyki zarządzania oraz kierunków dalszej eksploracji mają rezultaty 

badań dotyczących relacji pomiędzy stylem zarządzania a efektywnością organizacyjną  

oraz potencjału innowacji , zarządzania wiedzą ,organizacyjnego uczenia się i wpływu 

dynamiki otoczenia na menedżerskie zarządzanie innowacjami. 

4.Ocena aktywności naukowej albo artystyczną realizowanej w więcej niż jednej uczelni, 

instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej ( art. 219 ust. 1 

pkt.3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ) 

Pan dr Wojciech Głód  po uzyskaniu stopnia doktora opublikował(był autorem lub 

współautorem) łącznie 41 prac naukowych w tym 23 publikacji w czasopismach krajowych  

(z tego 6 w języku angielskim ) ,1 monografii i, 5 rozdziałów w monografiach  oraz  

1 podręcznika akademickiego .Na dorobek wydany za granicą składają się 2 artykuły oraz 9 

rozdziałów w monografiach. 

Liczba cytowanych publikacji wynosi odpowiednio według baz : Google Scholar - 48, Web 

of Science Core Collection -38,  Scopus - 48 , BazEkon – 174.Wartość indeksu Hirscha dla 
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takich baz jak : Web of Science Core Collection, Scopus i BazEkon wynosi 4 .Wyższy indeks 

odnotowany jest dla bazy Google Scholar gdzie jego wielkość jest równa 6.6. Jedna 

publikacja zagraniczna ,której Habilitant jest współautorem posiada IF równy 2,373. 

Przedstawione informacje .Łączna liczba punktów MNiSW jakie mają prace opublikowane po 

uzyskaniu przez dr W.Głoda stopnia doktora habilitowanego wynosi 486. Przedstawione 

informacje naukometryczne wskazują na zainteresowanie i docenianie merytorycznych 

wartości  publikacji Habilitanta przez badaczy nauk o zarządzaniu. 

Zainteresowania naukowe Habilitanta koncentrowały się na problematyce zarządzania 

innowacjami oraz  zarządzania  kapitałem ludzkim .W szczególności można w niej wyróżnić  

następujących  obszary  tematyczne:  

 innowacyjność i procesy innowacyjnego zarządzania  w organizacjach w tym 

głównie w MSP i jednostkach ochrony zdrowia, 

 style zarządzania oraz przywództwo i jego oddziaływanie na innowacyjność 

 i efektywność. 

Pierwszy obszar tematyczny reprezentują 24 publikacje krajowe  i zagraniczne , których 

Habilitant był autorem lub współautorem. Przedstawiono w nich zagadnienia teoretyczne 

metodyczne oraz wyniki badań empirycznych  związane z uwarunkowaniami innowacyjności 

MSP oraz jednostek ochrony zdrowia , zarządzaniem innowacjami  i procesami wdrażania 

różnych rodzajów innowacji  w tych podmiotach. Przeprowadzone pogłębione badania 

teoretyczne i empiryczne z zakresu innowacyjności pozwoliły na wyłonienie tematyki 

innowacji zarządczych ,który w  sposób interesujący i oryginalny ujęto w 7 artykułach 

prezentując w nich między  innymi metodykę  pomiaru tych innowacji , rolę ich związków  

 z innowacjami technologicznymi i kulturą organizacyjną oraz ich  wpływ na wyniki 

przedsiębiorstw.W drugim  obszarze tematycznym będącym ważną  składową zarządzania 

kapitałem ludzkim reprezentowanym przez 14 krajowych i zagranicznych publikacji  

Habilitanta (autorstwo i współautorstwo )przedstawiono nowoczesne podejście do 

przywództwa i stylów zarządzania zorientowanych na innowacyjność  i wzrost efektywności 

organizacji. Zaprezentowano w  nich nowatorskie rozwiązania  i innowacyjność zarządzania 

zasobami ludzkimi w organizacjach ochrony zdrowia ,zagadnienia rozwoju kapitału 

ludzkiego  i zarządzania talentami w tych podmiotach. Ważną częścią  badań w tym obszarze 

są  zagadnienia wpływu i związków  pomiędzy  przywództwem , stylami kierowania 

 a  innowacyjnością i konkurencyjnością przedsiębiorstwa , jego wynikami  a także 

satysfakcją pracowników .Publikacje prezentujące wyniki badań nad charakterem i rola 
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innowacyjnego przywództwa  w organizacji stanowiły przyczynek dla ich rozwinięcia , które 

ujęto w opiniowanej  już poprzednio  monografii . Stwierdzam że  omawiane publikacje są na 

dobrym poziomie  merytorycznym , zawierają umiejętne przeglądy literatury ,zdefiniowane 

cele , hipotezy i pytania badawcze .Często obok studiów przypadków i sondażu 

diagnostycznego wykorzystuje się metody ilościowe (rozbudowany aparat statystyczny)  

w wielu pracach prezentowane są interesujące wyniki badań empirycznych. 

W latach 2013-2019 pan dr Wojciech Głód brał udział w realizacji 9 projektów badawczych  

w tym ,w dwóch  uzyskanych w drodze konkursu, finansowanych przez NCN .Były to  

 projekt badawczy pt., Innowacyjne przywództwo w jednostkach ochrony zdrowia”  

w którym pełnił funkcję kierownika  

 projekt badawczy „Wpływ innowacji zarządczych na innowacyjność technologiczną  

i wyniki przedsiębiorstw ”w którym był członkiem zespołu projektowego. 

Pozostałe  projekty wykonywane były w ramach badań własnych(3) i statutowych(4) na 

Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Tematyka tych projektów byłą ściśle związana 

z zainteresowaniami  naukowymi Habilitanta a ich wyniki zostały wykorzystane  

w publikacjach oraz referatach wygłoszonych na konferencjach. Pan dr Wojciech Głód 

realizował także kilkanaście projektów doradczych, jest autorem i współautorem wielu 

programów i planów naprawczych przede wszystkim w jednostkach ochrony zdrowia, w tym 

w szpitalach miejskich i powiatowych. 

Habilitant uczestniczył w15 krajowych i międzynarodowych konferencjach organizowanych 

w Polsce wygłaszając referaty których treści koncentrowały się wokół takich zagadnień jak : 

zarządzanie kapitałem ludzkim , innowacyjne przywództwo, innowacyjność organizacji  

i zarządzanie innowacjami. Konferencje te  organizowane były przez ważne ośrodki 

akademickie nauk o zarządzaniu takie jak np. Szkoła Głowna Handlowa ,Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu czy Politechnika Śląska .Naukowe doświadczenia Habilitanta na 

płaszczyźnie międzynarodowej wiążą się. z udziałem w konferencjach za granicą , na których 

wygłaszał referaty prezentujące wyniki przeprowadzonych badań. Habilitant opracował  

i przedstawił referaty na 10 międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych 

przez uniwersytety i inne organizacje naukowe Austrii , Włoch , Hiszpanii, Chorwacji , Czech 

i Słowacji. Tematyka tych referatów koncentrowała się na przykładowo na takich 

zagadnieniach jak :innowacyjne przywództwo i jego wpływ na satysfakcje pracowników, 

wdrażanie innowacji i rola zarządzania innowacyjnego w organizacjach czy zarządzanie 

talentami. W ramach współpracy w międzynarodowych gremiach naukowych pan dr 
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Wojciech Głód wykonał recenzje artykułów zgłoszonych na konferencje: European Academy 

of Management (6 recenzji), MakeLearn Conference (4 recenzje) oraz International Research 

Society for Public Management (4 recenzje). 

Biorąc pod uwagę dorobek publikacyjny , realizowane projekty badawcze i udział  

w konferencjach organizowanych przez ośrodki naukowe krajowe i zagraniczne , pozytywnie 

oceniam aktywność naukową Habilitanta.  

5.Konkluzja  

Wysoko oceniam monografię „ Innowacyjne przywództwo w jednostkach ochrony zdrowia” 

napisaną przez dr Wojciecha wskazaną jako główne osiągnięcie naukowe. (osiągnięcia  

o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce).Pozytywnie oceniam aktywność naukową albo artystyczną realizowaną  

w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności 

zagranicznej.( art. 219 ust. 1 pkt.3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce ) 

Sporządzona w wyniku  szczegółowej analizy i oceny recenzja pozwala na sformułowanie 

pozytywnej opinii o znaczącym wkładzie dorobku dra Wojciecha Głoda w rozwój 

dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Według mojej opinii przedstawiony do oceny 

dorobek Habilitanta stanowi o jego osiągnięciach naukowych .które odpowiadają 

wymogom określonym  w art. 219 ust. 1 pkt.2 i 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce. Popieram więc wniosek o nadanie dr Wojciechowi 

Głodowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie 

nauki o zarządzaniu i jakości.  


