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dr hab. inż. Katarzyna Piórkowska, prof. Uczelni          Wrocław, 12.05.2021 r. 
Katedra Zaawansowanych Badań w Zarządzaniu 
Wydział Zarządzania 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
 
 

Recenzja osiągnięć naukowych 
dra Wojciecha Głoda 

w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego 
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, 

prowadzonym przez Komitet Naukowy Dyscypliny Nauki  
o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  

 
 

1. Podstawy formalno-prawne sporządzenia recenzji 
 
Podstawę prawną sporządzenia recenzji stanowi pismo prof. dra hab. Macieja Mitręgi, 
Przewodniczącego Komitetu Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, z dnia 11.03.2021 r., informujące o decyzji Komitetu (z dnia 
25.02.2021 r.) o powołaniu mnie na recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia 
doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki  
o zarządzaniu i jakości, dr. Wojciechowi Głodowi.  
 
Recenzję sporządziłam w oparciu o wymagania prawne zawarte w: 

a) Ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce [Dz. U. 2018, poz. 1669], 

b) Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [Dz. U. poz. 1668]. 
 
Stwierdzam, iż dokumentację wraz z pismem Przewodniczącego Komitetu Naukowego Dyscypliny 
Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odebrałam 31.03.2021 
r. i obejmuje ona: 

a) wniosek dra Wojciecha Głoda z dnia 26.10.2020 r. o przeprowadzenie postępowania  
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych  
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości; 

b) załącznik nr 1 do ww. wniosku – dane wnioskodawcy; 
c) załącznik nr 2 do ww. wniosku – kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia 

doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu; 
d) załącznik nr 3 do ww. wniosku - autoreferat w języku polskim przedstawiający opis kariery 

zawodowej, dorobku oraz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej, zawierający  
w szczególności: 
− informacje o posiadanych dyplomach, stopniach naukowych – z podaniem nazwy, 

miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej, 
− informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych, 
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− omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 
r. ust. 1, pkt. 2 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [Dz. U. poz. 1668], 

− informacje o wykazaniu się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną 
w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej, w szczególności zagranicznej: 
charakterystykę: dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk 
ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości oraz działalności o zasięgu 
międzynarodowym, 

− informacje o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz popularyzujących 
naukę, 

− inne osiągnięcia wcześniej nie wymienione; 
e) załącznik nr 4 do ww. wniosku – wykaz osiągnięć naukowych, stanowiących znaczny wkład 

w rozwój dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, w szczególności: 
− informację o osiągnięciach naukowych albo artystycznych, o których mowa w art. 219 

ust. 1 pkt. 2 Ustawy, 
− informacje o aktywności naukowej albo artystycznej (wykaz opublikowanych 

rozdziałów w monografiach naukowych, wykaz opublikowanych artykułów  
w czasopismach naukowych, wykaz wystąpień na krajowych lub międzynarodowych 
konferencjach naukowych lub artystycznych, udział w komitetach organizacyjnych  
i naukowych konferencji krajowych lub międzynarodowych, wykaz projektów 
zrealizowanych w ramach grantów NCN, członkostwo w organizacjach i towarzystwach 
naukowych, wykaz zrecenzowanych prac naukowych, udział w zespołach badawczych), 

− informacje o współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym (współpraca  
z sektorem gospodarczym, ekspertyzy lub inne opracowania wykonane na zamówienie 
instytucji publicznych lub przedsiębiorców), 

− informacje naukometryczne (Impact Factor, liczba cytowań, indeks Hirscha, punktacja 
MNiSW); 

f) załącznik nr 5 do ww. wniosku – oświadczenia współautorów rozdziałów w monografiach  
i artykułów naukowych; 

g) monografię autorstwa dra Wojciecha Głoda zatytułowaną „Innowacyjne przywództwo  
w jednostkach ochrony zdrowia”, opublikowaną w 2020 r. nakładem Difin, Warszawa 
[231 stron], wskazaną przez dra Wojciecha Głoda jako osiągniecie naukowe wynikające z 
art. 219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

h) dokumentację osiągnięć naukowych (kserokopie opublikowanych rozdziałów  
w monografiach naukowych), Tom 1; 

i) dokumentację osiągnięć naukowych (kserokopie opublikowanych artykułów  
w czasopismach naukowych), Tom 2 i Tom 2a; 

j) dokumentację osiągnięć dydaktycznych (kserokopia opublikowanych rozdziałów  
w podręczniku akademickim „Przedsiębiorca i jego firma. Od pomysłu do wejścia na 
rynek”, red. G. Głód. T. Kraśnicka, UE w Katowicach, Katowice 2018). 

 
Dostarczona dokumentacja pod względem formalnym i merytorycznym została, w mojej opinii, 
przygotowana rzetelnie1.  

                                                           
1 Zwracam jedynie uwagę, iż w opublikowanych pracach naukowych, o których mowa w punktach 1e, 1h, 1i niniejszej recenzji, 
występują opracowania, które nie spełniają ustawowych wymagań (art. 179 ust. 6 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy 
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Jednocześnie oświadczam, iż nie jestem współautorką żadnej z publikacji, ani recenzentem  
w procesach wydawniczych publikacji przedłożonych mi do recenzji.  
 

2. Podstawowe informacje o przebiegu pracy naukowo-badawczej dra 
Wojciecha Głoda 

 
Dr Wojciech Głód uzyskał w roku 2005 tytuł zawodowy magistra na Wydziale Zarządzania 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W 2012 r. na podstawie przedstawionej dysertacji 
doktorskiej pt. „Internacjonalizacja w procesie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw”, 
przygotowanej pod opieką naukową prof. dr hab. Teresy Kraśnickiej i obronionej na Wydziale 
Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uzyskał stopień naukowy doktora nauk 
ekonomicznych.  
Od 2005 r. jest zatrudniony na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach.  

                                                           
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Zaliczam do nich: (1) Głód W. (2014), Uwarunkowania 
innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw – wybrane aspekty, W: Problemy zarządzania organizacjami  
w społeczeństwie informacyjnym. Praca zbiorowa pod red. A. Stabryła, S. Wawak, MFiles – Encyklopedia Zarządzania, Kraków, 
ss. 217-230, ISBN 978-83-935104-6-7; (2) Głód W. (2019), Influence of the transformational style of leadership on job 
satisfaction in healthcare units in Poland, 7th International OFEL Conference on Governance, Management and 
Entrepreneurship Embracing Diversity in Organisations - Dubrovnik, April 2019, ss. 256-271, materiał konferencyjny jako 
rozdział w monografii: nie jest ujęty w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 
2 lit. b; (3) Głód W. (2016), Innovativeness of healthcare units, W: Current Problems of the Corporate Sector 2016, red.  
S. Majtan, Ekonomicka Univerzita v Bratislave, Bratislava, ss. 132-141, ISBN 978-80-225-4245-6, materiał konferencyjny jako 
rozdział w monografii: nie jest ujęty w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 
2 lit. b; (4) Głód W., Ingram T. (2016), Talent management in healthcare organizations – qualitative research results, 3rd Global 
Conference on Business, Economics, Management and Tourism, Procedia Economics and Finance 39, ss. 339 – 346, materiał 
konferencyjny jako rozdział w monografii: nie jest ujęty w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b; (5) Głód W. (2016), Employee professional development in healthcare entities – empirical research 
results, Proceedings of the 6th MAC International Conference, Praga, ss. 14-21, ISBN 978-80-88085-05-8, materiał 
konferencyjny jako rozdział w monografii: nie jest ujęty w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b; (6) Głód W., Kraśnicka T., Wronka-Pośpiech M. (2015), The role of innovation in the development of 
entrepreneurial companies: evidence from research on Polish gazelles, Research in Entrepreneurship and Small Business 
Conference (RENT), Zagreb, ISSN 2219-5572, materiał konferencyjny jako rozdział w monografii: nie jest ujęty w wykazie 
sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, materiał konferencyjny jako rozdział  
w monografii: nie jest ujęty w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b; 
(7) Głód W., Wronka-Pośpiech M. (2016), The relationships between organizational culture and management innovation in 
Polish enterprises, Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference, 27–29 May 2015, Bari, ss. 1409-
1418, ISBN 978-961-6914-13-0, materiał konferencyjny jako rozdział w monografii: nie jest ujęty w wykazie sporządzonym 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b; (8) Głód W. (2015), The relationships between 
management innovation and technological innovation in Polish enterprises, W: Current Problems of the Corporate Sector 2015, 
red. S. Majtan, Ekonomicka Univerzita v Bratislave, Bratislava, ss. 132-141, ISBN 978-80-225-4077-3, materiał konferencyjny 
jako rozdział w monografii: nie jest ujęty w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 
2 pkt 2 lit. b; (9) Głód, W. (2013), Wpływ orientacji przedsiębiorczej na rozwój przedsiębiorstwa,  
W: Current Problems of the Corporate Sector 2013, red. S. Majtan, Ekonomicka Univerzita v Bratislave, Bratislava, ss. 153-
162, ISBN 978-80-225-3636-3, materiał konferencyjny jako rozdział w monografii: nie jest ujęty w wykazie sporządzonym 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b; (10) Głód W., Głód G. (2017), Barriers to the 
development of family businesses, W: Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka, Quarterly Journal,  
No 2(23), ss. 39-53, ISSN 2084-6495, artykuł nie spełnia kryterium punktowego (6 punktów ministerialnych w 2017 r., lista B) 
w rozumieniu art. 179 ust. 6 pkt. 1, lit. b Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce. 
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3. Ocena monografii pt. „Innowacyjne przywództwo w jednostkach ochrony 
zdrowia” wskazanej przez dra Wojciecha Głoda jako osiągniecie naukowe 
wynikające z art. 219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce 

 
Dr Wojciech Głód jako osiągnięcie naukowe, zgodne z art. 219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dn. 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wskazał dzieło opublikowane w postaci monografii, 
zatytułowane „Innowacyjne przywództwo w jednostkach ochrony zdrowia”, opublikowane  
w 2020 r. nakładem Difin, Warszawa [231 stron]. Recenzentem wydawniczym monografii był 
prof. dr hab. Jarosław Karpacz. 
 

a) Ocena doboru problematyki monografii z perspektywy rozwoju dyscypliny 
nauki o zarządzaniu i jakości 

 
Uważam, iż podjęty przez dra Wojciecha Głoda temat innowacyjnego przywództwa w jednostkach 
ochrony zdrowia jest interesujący poznawczo i zdecydowanie wart przeprowadzenia badań 
empirycznych z perspektywy nauk o zarządzaniu i jakości. Pomimo wielu prowadzonych  
w zakresie przywództwa badań, problematyka ta jest ważna i wciąż aktualna w obliczu nasilającej 
się nieprzewidywalności otoczenia i zmienności warunków działania, zwłaszcza w sektorze 
ochrony zdrowia. Co więcej, w odniesieniu do innowacyjnego przywództwa prowadzone badania 
mają w większości charakter wycinkowy ukierunkowany głównie na identyfikację czynników 
otoczenia zewnętrznego. W opracowaniu przyjęto menedżerską perspektywę zarządzania  
w szpitalach tworzących tzw. sieć szpitali, ze szczególnym uwzględnieniem szpitali publicznych 
oraz wskutek przeglądu literatury określono lukę poznawczą jako występowanie całościowej 
zależności pomiędzy innowacyjnym stylem przywództwa a efektywnością organizacyjną jednostek 
ochrony zdrowia w kontekście dynamicznych zdolności menedżerskich, organizacyjnego uczenia 
się, zarządzania wiedzą oraz innowacyjności jednostek ochrony zdrowia. Dotychczasowe badania 
w tym obszarze nie wypełniają tej luki.  
 
Konkludując, uważam, że dobór tematu monografii jest trafny, co potwierdza 
ogólną znajomość problematyki innowacyjnego przywództwa w jednostkach 
ochrony zdrowia przez dra Wojciecha Głoda.     
 

b) Ocena sformułowania tytułu monografii  
 
Dokonując oceny poprawności sformułowania tytułu monografii „Innowacyjne przywództwo w 
jednostkach ochrony zdrowia” autorstwa dra Wojciecha Głoda stwierdzam, że został on 
poprawnie sformułowany. Temat jest spójny ze strukturą monografii, jednakże biorąc pod 
uwagę zamierzenia badawcze Habilitanta, nie odzwierciedla w pełni treści w niej podejmowanych, 
zwłaszcza w aspekcie efektywności.    
 

c) Ocena sformułowania celów monografii  
 
„Rozpoznanie powiązań pomiędzy innowacyjnym przywództwem a efektywnością 
organizacyjną jednostek ochrony zdrowia w kontekście organizacyjnego uczenia się, 
zarządzania wiedzą, charakteru otoczenia oraz poziomu innowacyjności” [s. 10] stanowi główny 



 

Strona 5 z 15 

 

cel monografii dra Wojciecha Głoda. W oparciu o ten cel Habilitant wyróżnił trzy następujące 
płaszczyzny celów: 

• cele teoriopoznawcze [s. 10]: 
− (C1) wyjaśnienie pojęcia „innowacyjne przywództwo” i ustalenie jego wymiarów, 
− (C2) opracowanie modelu teoretycznego opisującego wpływ dynamicznych zdolności 

menedżerskich na innowacyjne przywództwo, 
• cele metodyczne [s. 10]: 
− (C3) skonstruowanie modelu badawczego, tzn. identyfikację jego elementów oraz relacji 

pomiędzy nimi i sformułowanie hipotez badawczych, 
− (C4) opracowanie zestawu miar umożliwiających pomiar poziomu innowacyjnego 

przywództwa oraz poziomu efektywności jednostek ochrony zdrowia, przygotowanie 
narzędzia badawczego i jego sprawdzenie, 

• cele empiryczne [s. 10-11]: 
− (C5) wykazanie zależności pomiędzy innowacyjnym przywództwem a efektywnością 

organizacyjną jednostek ochrony zdrowia, 
− (C6) ocena wpływu dynamicznych zdolności menedżerskich na innowacyjne przywództwo, 
− (C7) weryfikacja relacji pomiędzy innowacyjnym przywództwem a innowacyjnością 

jednostek ochrony zdrowia, 
− (C8) wskazanie roli organizacyjnego uczenia się oraz zarządzania wiedzą w relacji 

pomiędzy innowacyjnym przywództwem a innowacyjnością jednostek ochrony zdrowia, 
− (C9) identyfikacja wpływu otoczenia na badaną zależności pomiędzy innowacyjnym 

przywództwem a efektywnością jednostek ochrony zdrowia. 
 
W stosunku do sformułowania niektórych celów zgłaszam następujące uwagi polemiczne: 
 
Odnośnie celu głównego: 
Uważam, że cel główny został poprawnie sformułowany, jednak nie jest dla mnie jasne dlaczego 
uwzględniono w nim wszystkie badane konstrukty poza dynamicznymi zdolnościami 
menedżerskimi. 
 
Odnośnie celów teoriopoznawczych zwracam uwagę, iż cel C2 nie wyczerpuje teoretycznego 
ukonstytuowania zależności pomiędzy rozważanymi konstruktami. Ponadto, w mojej opinii, nie 
opracowano modelu teoretycznego. 
 
Odnośnie celów metodycznych: 
Uważam, że cel C3 nie jest celem metodycznym.  
 
W mojej opinii, pomimo że sformułowania niektórych celów w monografii są 
dyskusyjne, w większości odzwierciedlają treści zawarte w opracowaniu, 
zwłaszcza w warstwie empirycznej. 
 

d) Ocena sformułowania hipotez  
 
W podrozdziale 3.2. monografii sformułowano następujące hipotezy [s.92-93.]: 
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H1: Istnieje związek pomiędzy innowacyjnym przywództwem a efektywnością organizacyjną 
jednostek ochrony zdrowia;  

H2: Istnieje związek pomiędzy dynamicznymi zdolnościami menedżerskimi a innowacyjnym 
przywództwem; 

H3: Istnieje związek pomiędzy innowacyjnością a efektywnością organizacyjną jednostek 
ochrony zdrowia; 

H4: Organizacyjne uczenie się jest mediatorem pomiędzy innowacyjnym przywództwem  
a poziomem innowacyjności; 

H5: Zarządzanie wiedzą jest mediatorem pomiędzy innowacyjnym przywództwem a poziomem 
innowacyjności; 

H6: Otoczenie zadaniowe, a w szczególności jego dynamizm i wrogość moderują zależność 
pomiędzy innowacyjnym przywództwem a efektywnością organizacyjną jednostek ochrony 
zdrowia.  

O ile uważam, że powyższe hipotezy zostały poprawnie sformułowane, to sposób ich 
wyprowadzenia z literatury jest nie do końca oczywisty. Wątpliwość moją budzą organizacyjne 
uczenie się i zarządzanie wiedzą jako zmienne pośredniczące w relacji pomiędzy innowacyjnym 
przywództwem a innowacyjnością jednostek ochrony zdrowia. Nie dokonano explicite 
wyjaśnienia dlaczego akurat te, a nie inne konstrukty zostały wzięte pod uwagę. Nie wynika to 
również z przeglądu literatury. Niesie to za sobą wrażenie, że model mógł zostać opracowany ad 
hoc. 
 

e) Ocena struktury i układu monografii 
 
Monografia autorstwa dra Wojciecha Głoda pt. „Innowacyjne przywództwo w jednostkach 
ochrony zdrowia” składa się z 5. rozdziałów, poprzedzonych wstępem i zakończonych 
zakończeniem. Tekst podstawowy liczy 175 stron. Na pozostałych 56 stronach znajdują się 
bibliografia, spis rysunków, spis tabel i załącznik. 
 
Rozdział 1. (25 stron), rozdział 2. (52 strony), rozdział 3. (18 stron) mają charakter teoretyczny, 
zaś rozdział 4. (28 stron) i rozdział 5. (31 stron) dotyczą badań własnych.  
 
Struktura i układ monografii odzwierciedlają, moim zdaniem, przyjęte 
zamierzenia. Układ pracy uznaję za prawidłowy. Większa rozpiętość rozdziału 3. 
jest uzasadniona – zawiera on opis konstruktów formujących model badawczy,  
a także relacje między nimi. 
 

f) Metodyka badań 
 
W monografii zadeklarowano, że jej teoretyczna część została przygotowana w oparciu  
o systematyczny przegląd literatury [s. 11]. Wykorzystano przede wszystkim źródła zagraniczne 



 

Strona 7 z 15 

 

(584 pozycje) przy 43 pozycjach źródeł krajowych. Łącznie bibliografia obejmuje 627 pozycji, co 
zasługuje na uznanie. W monografii uwzględniono publikacje z tematyki przywództwa, jego 
rodzajów, efektywności jednostek ochrony zdrowia, innowacyjnego przywództwa w konfrontacji 
z innowacyjnością jednostek ochrony zdrowia, dynamicznych zdolności menedżerskich, 
organizacyjnego uczenia się, zarządzania wiedzą, co pozwoliło Habilitantowi na zintegrowanie 
wiedzy w tych obszarach i stworzenie teoretycznego tła, na którym można było oprzeć badania 
empiryczne. Jednakże, mam wątpliwość czy faktycznie zastosowano systematyczny przegląd 
literatury, którego jednym z koniecznych etapów jest sprawozdawczość z procesu. W monografii 
nie przedstawiono nawet słów kluczowych czy źródeł wykorzystanych do takiego przeglądu. 
Stwierdzono jedynie na s. 11, że „część teoretyczna to wynik systematycznego przeglądu 
literatury z zakresu przywództwa oraz szeregu innych zmiennych wpływających na 
efektywność jednostek ochrony zdrowia”. Zdecydowanie uważam, iż ta konstatacja oraz brak 
nawet syntetycznego zaraportowania procedury uniemożliwia ocenę dochowania rygoru 
metodycznego związanego z systematycznym przeglądem literatury. Jednocześnie biorąc pod 
uwagę charakter rozdziałów teoretycznych monografii nasuwa się przypuszczenie, że de facto 
zastosowano narracyjny przegląd literatury, który to również może nadać teoretyczne ramy dla 
zamierzeń empirycznych. 
 
Odnośnie metodyki badań empirycznych, przeprowadzono badania ilościowe (chociaż nie 
wykazano tego wprost w monografii i nie uzasadniono dlaczego podejście ilościowe a nie 
jakościowe jest adekwatne w przedstawionym postępowaniu badawczym).  
 
Jeśli chodzi o metody i techniki badawcze - Habilitant nie określił ich precyzyjnie.  
Z przedstawionego opisu metodyki badań w podrozdziale 3.3. wnioskuję, że metodą jest badanie 
ankietowe, a techniką ankieta bezpośrednia (PAPI). Odnośnie narzędzia badawczego 
zastosowano ustrukturyzowany kwestionariusz ankietowy uwzględniający miary poszczególnych 
konstruktów modelu (miary te rzetelnie opisano w podrozdziale 3.4. – wykorzystano istniejące  
w literaturze narzędzia pomiaru) - tj. kolejno: innowacyjne przywództwo (25 pytań), dynamiczne 
zdolności menedżerskie (6 pytań), organizacyjne uczenie się (4 pytania), zarządzanie wiedzą (14 
pytań), innowacyjność jednostek ochrony zdrowia (6 pytań), otoczenie zadaniowe (5 pytań), 
efektywność jednostek ochrony zdrowia (5 pytań) - oraz pytania metryczkowe (8 pytań). Nie jest 
jednak dla mnie jasne sformułowanie, że zastosowano „kwestionariusz ankietowy w formie 
wywiadu” (s. 12) w korespondencji ze stwierdzeniem, że „respondenci wypełniali 
kwestionariusz” (s. 100). Mam również wątpliwość dlaczego w odniesieniu do charakterystyk 
otoczenia zadaniowego zdecydowano się na pomiar dynamizmu i wrogości, a pominięto złożoność 
– opisaną w części teoretycznej jako równie ważną. 
Podsumowując narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza ankiety stwierdzam, iż jego 
budowa jest logiczna, a pytania są poprawnie sformułowane. W danej postaci pozwala on na 
sprawdzenie hipotez, a więc pozwala zrealizować zamierzenia badawcze w warstwie empirycznej. 
 
W monografii określono rodzaj doboru próby badawczej jako dobór losowy. Ne jest jasne czy był 
to dobór losowy prosty czy warstwowy. Podstawą wyliczeń była wielkość badanej populacji 
obejmującej szpitale funkcjonujące w tzw. sieci szpitali, ustalona na poziomie 594 jednostek. Na 
podstawie dokonanych obliczeń dotyczących finalnej minimalnej liczebności próby badawczej 
stwierdzono, że liczba ta powinna wynieść 234 jednostki. Ostatecznie w badaniach wzięło udział 
280 jednostek ochrony zdrowia. Precyzyjnie opisano warunki kwalifikacji do poziomu szpitali  
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I stopnia, II stopnia, III stopnia, szpitali onkologicznych, szpitali pulmonologicznych, 
pediatrycznych i ogólnopolskich. Scharakteryzowano próbę badawczą pod kątem cech 
metryczkowych. W opisie tym nie przedstawiono odpowiedzi respondentów na jedno z pytań 
metryczkowych, tj. „M6 – okres istnienia organizacji”. 
 
Do analizy danych wykorzystano: współczynnik korelacji liniowej Persona, test Kruskala-Wallisa 
oraz Manna-Whitneya, analizę regresji (podejście Barona i Kenny’ego), testy Sobela, analizę 
regresji hierarchicznej, model mediacji Cohena i Cohen, współczynnik alfa Cronbacha. W celu 
zidentyfikowania wymiarów danego konstruktu wykorzystano podejście formatywne.  
Zastosowano 7-stopniową skalę Likerta. Nie jest dla mnie jasny dobór testów statystycznych – 
czasami parametrycznych (w tym miejscu uważam, iż potraktowanie skali Likerta jako ilościowej 
wymaga uzasadnienia), czasami nieparametrycznych.  
 
Konstatując, pomimo niedoprecyzowania niektórych kwestii, metodyczne 
aspekty postępowania badawczego zaprezentowanego w monografii oceniam 
pozytywnie. 
 

g) Wartość naukowa monografii i jej wkład w rozwój dyscypliny nauki  
o zarządzaniu i jakości 

 
W rozdziale pierwszym monografii dr Wojciech Głód podjął rozważania o przywództwie  
w kontekście kształtowania efektywności organizacyjnej jednostek ochrony zdrowia.  
W szczególności, na podstawie przeprowadzonej analizy literatury podkreślono konieczność 
stworzenia innowacyjnego podejścia do pełnienia funkcji kierowniczej w placówkach ochrony 
zdrowia. Przedstawiono również wieloaspektowość tematyki pomiaru efektywności jednostek 
ochrony zdrowia, a także wskazano na występujące związki pomiędzy realizowanym stylem 
przywództwa a efektywnością tychże jednostek. Za cenne poznawczo uważam zintegrowanie 
wiedzy na temat różnych rodzajów przywództwa, chociaż nie określono w jaki sposób 
wyselekcjonowano takie, a nie inne jego rodzaje. Przyjęta koncepcja rozważań prowadzonych  
w tym rozdziale generalnie zasługuje na akceptację. 
 
W rozdziale drugim, najobszerniejszym, dr Wojciech Głód zajął się problematyką innowacyjnego 
przywództwa w kontekście innowacyjności jednostek ochrony zdrowia, poczynając od 
zintegrowania wiedzy z zakresu innowacyjności jednostek ochrony zdrowia w konfrontacji z ich 
efektywnością, poprzez omówienie dynamicznych zdolności menedżerskich w kreowaniu 
innowacyjnego stylu przywództwa, aż po przedstawienie pośredniczącej roli organizacyjnego 
uczenia się i zarządzania wiedzą w relacji pomiędzy innowacyjnym przywództwem  
a innowacyjnością jednostek ochrony i zdrowia oraz moderującej roli otoczenia zadaniowego  
w relacji pomiędzy innowacyjnym przywództwem a efektywnością jednostek ochrony zdrowia. 
Rozdział ten jest bardzo istotny dla realizacji zamierzeń badawczych, gdyż konstatacje z niego 
wynikające stanowią, zgodnie z zamierzeniami Habilitanta, podstawy dla opracowania modelu 
badawczego. O ile uznaję ten rozdział za bardzo wartościowy, to kieruję w jego kierunku dwie 
zasadnicze uwagi. Po pierwsze, uważam, że w podrozdziale 2.3. dotyczącym związków pomiędzy 
przywództwem a innowacyjnością jednostek zdrowia zbyt mało uwagi poświęcono kategorii 
innowacyjnego przywództwa – to ono stanowi główny przedmiotowy zakres pracy. W tym 
podrozdziale jest ono rozmyte i takie pozostaje również w kolejnych podrozdziałach. Moim 
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zdaniem konkretną charakterystykę kategorii innowacyjne przywództwo umieszczono jedynie  
w podrozdziale 1.1. na s. 26-27, co uznaję za niewystarczające. Po drugie, w moim odczuciu 
brakuje w rozważaniach klarownych przejść do kategorii takich jak dynamiczne zdolności 
menedżerskie, organizacyjne uczenie się i zarządzanie wiedzą. Brak jednoznacznych konstatacji 
płynących z przeglądu literatury (czy to systematycznego czy krytycznego), że właśnie te kategorie 
spośród wielu innych stanowią podstawę do rozwinięcia na ich podstawie ram teoretycznych dla 
budowy modelu badawczego, czyni ten model „zawieszonym” z wrażeniem skonstruowania go ad 
hoc. Uważam, że uniknięciu takiego wrażenia pomogłoby przyjęcie konwencji wyprowadzenia 
hipotez badawczych w toku poszczególnych rozważań a nie zdefiniowanie ich jedynie w rozdziale 
metodycznym monografii.  
 
Rozdział trzeci zatytułowany „Metodyka badań empirycznych” zawiera syntetyczne uzasadnienie 
podjęcia badań i cele pracy, model badawczy i hipotezy badawcze, metodykę badań i opis próby 
badawczej i jej doboru, narzędzia pomiaru zmiennych wraz z oceną rzetelności, a także opis 
zmiennych kontrolnych. Rozdział ten uznaję za wartościowy. Dyskusyjne aspekty metodyczne 
omówiłam w punkcie 3f niniejszej recenzji.  
 
W rozdziale czwartym dr Wojciech Głód dokonał charakterystyki badanych jednostek ze względu 
na: poziom innowacyjnego przywództwa, stopień dynamicznych zdolności menedżerskich, 
poziom organizacyjnego uczenia się, stan innowacyjności jednostek ochrony zdrowia, poziom 
efektywności organizacyjnej oraz dynamizm i wrogość otoczenia badanych jednostek. W rozdziale 
zawarto również wprowadzenie do rozpoznania związków pomiędzy innowacyjnym 
przywództwem a efektywnością organizacyjną jednostek ochrony zdrowia. Zdecydowanie 
uważam, że rozdział ten jest cenny poznawczo i wnosi ładunek nowej wiedzy na temat jednostek 
w sektorze ochrony zdrowia.  
 
Rozdział piąty, zatytułowany „Innowacyjne przywództwo a efektywność organizacyjna 
jednostek ochrony zdrowia” prezentuje wyniki uzyskane z własnych badań empirycznych nad 
zależnościami sformułowanymi w hipotezach badawczych i umieszczonymi w modelu 
badawczym. Podrozdział 5.1. odnosi się do wyników badań nad związkiem pomiędzy 
innowacyjnym przywództwem a efektywnością organizacyjną jednostek ochrony zdrowia. Wyniki 
te dały podstawę do potwierdzenia hipotezy 1. W podrozdziale 5.2. przedstawiono rezultaty 
badawcze w zakresie związku pomiędzy dynamicznymi zdolnościami menedżerskimi  
a innowacyjnym przywództwem. Rezultaty te pozwoliły potwierdzić hipotezę 2. Podrozdział 5.3. 
traktuje o związku pomiędzy innowacyjnością jednostek ochrony zdrowia a ich efektywnością. 
Wyniki badań przedstawione w tym podrozdziale uprawniają do potwierdzenia hipotezy 3.  
W podrozdziale 5.4. zaprezentowano wyniki badań nad organizacyjnym uczeniem się jako 
zmienną pośredniczącą w relacji pomiędzy innowacyjnym przywództwem a poziomem 
innowacyjności w jednostkach ochrony zdrowia. Uzyskane rezultaty pozwoliły potwierdzić 
hipotezę 4. W podrozdziale 5.5. przedstawiono z kolei wyniki badań nad zarządzaniem wiedzą 
jako zmienną pośredniczącą w relacji pomiędzy innowacyjnym przywództwem a poziomem 
innowacyjności w sektorze ochrony zdrowia. Wyniki te uprawniły do potwierdzenia hipotezy 5. 
Podrozdział 5.6. traktuje o moderacyjnej roli dynamizmu i wrogości otoczenia zadaniowego  
w relacji pomiędzy innowacyjnym przywództwem a efektywnością organizacyjną w sektorze 
ochrony zdrowia. Finalnie w podrozdziale 5.7. dokonano podsumowania w zakresie weryfikacji 
hipotez badawczych. Zwracam tutaj jedynie uwagę, iż pojęcie hipoteza badawcza i teza nie są 
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tożsame. Rozdział piąty uznaję jako bardzo wartościowy w kontekście dostarczonej wiedzy na 
temat zależności pomiędzy innowacyjnym przywództwem i efektywnością organizacyjną oraz 
zmiennych pośredniczących w tej relacji i ją moderujących – w jednostkach ochrony zdrowia. 
 
Oceniając empiryczną część monografii podkreślam rzetelność przeprowadzonych badań 
empirycznych. Stwierdzam jednocześnie, że ta część monografii stanowi oryginalne opracowanie 
naukowe o istotnych walorach poznawczo-metodyczno-empirycznych.  
 
W „Zakończeniu” Autor dokonał ogólnego podsumowania przeprowadzonych w monografii 
rozważań, odwołując się do celu pracy. Sekcja ta zawiera również implikacje teoretyczne  
i praktyczne. Autor przedstawił również ograniczenia prowadzonych badań i wskazał kierunki 
dalszych badań.  
 
Konkludując, w mojej opinii monografia pt. „Innowacyjne przywództwo  
w jednostkach ochrony zdrowia” autorstwa Wojciecha Głoda spełnia wymagania 
ustawowe stawiane osiągnięciu naukowemu, wynikające z art. 219 ust. 1 pkt. 2 
Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Po zapoznaniu się  
z treściami w niej zawartymi stwierdzam, że wnosi ona znaczny wkładu w rozwój dyscypliny: 
nauki o zarządzaniu i jakości, tj. 

1. w warstwie teoriopoznawczej: 
− zintegrowanie dorobku nauk o zarządzaniu i jakości w zakresie innowacyjnego 

przywództwa, efektywności organizacyjnej, dynamicznych zdolności 
menedżerskich, organizacyjnego uczenia się i zarządzania wiedzą, 

− opracowanie modelu badawczego przedstawiającego zależności pomiędzy 
następującymi konstruktami: innowacyjne przywództwo, efektywność 
organizacyjna, dynamiczne zdolności menedżerskie, organizacyjne uczenie się, 
zarządzanie wiedzą, dynamizm i wrogość otoczenia zadaniowego; 

2. w warstwie metodycznej: 
− ustalenie podejścia metodyczno-analitycznego dla badanych zależności ze 

szczególnym uwzględnieniem mediacji i moderacji; 
3. w warstwie empirycznej: 

− określenie stanu innowacyjnego przywództwa, dynamicznych zdolności 
menedżerskich, organizacyjnego uczenia się, innowacyjności, efektywności 
organizacyjnej jednostek w sektorze ochrony zdrowia oraz stan dynamizmu  
i wrogości otoczenia zadaniowego tych jednostek, 

− dostarczenie cennych poznawczo wyników badań empirycznych nad innowacyjnym 
przywództwem i efektywnością organizacyjną jednostek ochrony zdrowia  
w kontekście organizacyjnego uczenia się, zarządzania wiedzą, dynamicznych 
zdolności menedżerskich, charakteru otoczenia oraz poziomu innowacyjności; 

4. w warstwie aplikacyjnej: 
− rekomendacje rozwijania zdolności organizacyjnego uczenia się i zarządzania 

wiedzą, gdyż stanowią one podstawowy wymóg możliwości innowacyjnych  
i rozwojowych jednostek ochrony zdrowia, 
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− wskazanie zarządzającym jednostkami ochrony zdrowia, iż innowacje zarządcze 
odgrywają kluczową rolę w relacji organizacyjnego uczenia się i zarządzania wiedzą 
z efektywnością organizacyjną, 

− dostarczenie wskazówek i wskazanie dobrych praktyk dla zarządzających 
jednostkami ochrony zdrowia w celu zwiększenia efektywności organizacyjnej 
tychże jednostek. 

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

instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej  
(w rozumieniu art. 219 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce) 

 
Po zapoznaniu się z informacjami o istotnej aktywności naukowej realizowanej w więcej niż jednej 
uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej (ze szczególnym 
uwzględnieniem aktywności po uzyskaniu stopnia doktora), zaprezentowanymi przez Habilitanta 
w Autoreferacie (pkt. 5.) oraz w wykazie osiągnięć naukowych (Załącznik nr 4), odniosę się do 
następujących kwestii.  
 
Po pierwsze, na wykazaną naukową aktywność publikacyjną dra Wojciecha Głoda po uzyskaniu 
stopnia doktora (poza monografią wskazaną jako główne osiągnięcie) składa się 392 pozycji,  
w tym: 

a) 253 publikacji w czasopismach i zeszytach naukowych, w tym 6 autorskich, 2 publikacje 
zagraniczne, 1 z IF 2,015, 

b) 144 rozdziałów w monografiach i opracowaniach pokonferencyjnych, w tym 85 autorskich, 
96 publikacji zagranicznych, 

co średniorocznie stanowi nieomal 57 publikacji i świadczy o dużej8 aktywności publikacyjnej. Nie 
uwzględniłam w tym miejscu wykazanego podręcznika akademickiego. Publikacje w języku 
angielskim w zagranicznych opracowaniach świadczą o podjęciu przez Habilitanta wysiłków na 
rzecz umiędzynarodowienia dorobku. Dominują publikacje w polskich czasopismach naukowych, 
pracach i zeszytach naukowych (25 pozycje z 39) oraz we współautorstwie (25 pozycji z 39). 
 
Po drugie, dr Wojciech Głód zrealizował / realizuje 2 granty Narodowego Centrum Nauki: jest 
obecnie kierownikiem grantu Miniatura 2 (Innowacyjne przywództwo w jednostkach ochrony 
zdrowia) oraz był członkiem zespołu projektowego w ramach OPUS 4 (kierownik: prof. dr hab. 
Teresa Kraśnicka, Wpływ innowacji zarządczych na innowacyjność technologiczną i wyniki 
przedsiębiorstw). Habilitant brał również udział w 3 projektach badawczych w ramach badań 
statutowych Katedry Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego (jako członek zespołu 
projektowego pod kierownictwem prof. dr hab. Teresy Kraśnickiej) oraz kierował 2 projektami  
w ramach badań „Młodzi Naukowcy” – również w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania 
                                                           
2 Po wyłączeniu prac, o których mowa w punkcie 1. niniejszej recenzji - 29 pozycji. 
3 Po wyłączeniu prac, o których mowa w punkcie 1. niniejszej recenzji - 24 pozycje. 
4 Po wyłączeniu prac, o których mowa w punkcie 1. niniejszej recenzji - 5 pozycji. 
5 Po wyłączeniu prac, o których mowa w punkcie 1. niniejszej recenzji - 3 pozycje. 
6 Po wyłączeniu prac, o których mowa w punkcie 1. niniejszej recenzji - 0 pozycji. 
7 Po wyłączeniu prac, o których mowa w punkcie 1. niniejszej recenzji - 3-4 publikacje. 
8 Po wyłączeniu prac, o których mowa w punkcie 1. niniejszej recenzji - o zadowalającej. 
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Innowacyjnego. Był także członkiem zespołu projektowego (kierownik: dr hab. Grzegorz Głód, 
prof. UE) w projekcie badawczym związanym z rozwojem specjalności naukowych  
w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 
 
Po trzecie, Habilitant po uzyskaniu stopnia doktora aktywnie (tzn. z wygłoszeniem referatu) 
uczestniczył w 259 konferencjach naukowych, w tym w 10 zagranicznych i 15 krajowych, co 
świadczy o dużym zaangażowaniu w popularyzującą aktywność naukową. Warto zwrócić uwagę, 
iż udział w zagranicznych konferencjach odbył się pod auspicjami następujących zagranicznych 
instytucji: European Academy of Management, University of Dubrovnik, Ayvansaray University, 
Chech Techncal University in Prague, The Eurasia Business and Economics Society, University of 
Economics in Bratislava, Kasetsart University, International School for Social and Business 
Studies, the European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM). Dodatkowo dr 
Wojciech Głód wygłosił 3 prelekcje naukowe na zaproszenie Stowarzyszenia Menedżerów 
Ochrony Zdrowia, Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego i Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 
 
Po czwarte, Habilitant wykazał, że jest członkiem Towarzystwa Naukowego Organizacji  
i Kierownictwa (trudno określić od jakiego okresu, gdyż w Autoreferacie podano, że od roku 2014, 
a w załączniku nr 4, że od 2009), a także członkiem European Institute for Advanced Studies in 
Management w latach 2015-2016. Habilitant nie sprecyzował na czym polegał Jego naukowy 
wkład w pełnieniu tych funkcji.  
 
Po piąte, w ramach współpracy z międzynarodowymi instytucjami naukowymi Habilitant 
wykonał 6 recenzji prac naukowych dla European Academy of Management, 4 recenzje w ramach 
MakeLearn and TIM International Scientific Conference organizowanej przez International 
School for Social and Business Studies, Slovenia (Słowenia), Maria Curie-Sklodowska University 
(Polska), and Kasetsart University oraz 4 recenzje dla International Research Society for Public 
Management. 
 
Po szóste, Habilitant brał udział w 4 komitetach organizacyjnych konferencji organizowanych 
przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – dwukrotnie był przewodniczącym i pięciokrotnie 
członkiem. W latach 2014-2016 dr Wojciech Głód był również członkiem Rady Programowej 
konferencji organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 
 
Reasumując, aktywność badawcza, publikacyjna i konferencyjna dra Wojciecha Głoda 
koncentruje się wokół następujących zagadnień: zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia, 
innowacyjność jednostek ochrony zdrowia, przywództwo w jednostkach ochrony zdrowia, 
innowacyjność przedsiębiorstw, zachowania innowacyjne pracowników, innowacje zarządcze, 
przedsiębiorczość rodzinna. Należy zwrócić uwagę, że zainteresowania naukowe Habilitanta 
ewoluują w ramach dwóch podstawowych osi, tj. przywództwa i innowacyjności – osadzonych 
głównie w sektorze ochrony zdrowia. Ciągłość badań prowadzonych przez dra Wojciecha Głoda 
oraz ich ewolucyjny rozwój oceniam jednoznacznie pozytywnie. Zainteresowania naukowe dra 
Wojciecha Głoda przekładają się również na Jego współpracę z innymi niż macierzysta, zwłaszcza 

                                                           
9 Pragnę jednak zaznaczyć, że konferencje wykazane w Załączniku nr 3 do wniosku różnią się od konferencji wykazanych  
w Załączniku nr 4. 



 

Strona 13 z 15 

 

zagranicznymi, instytucjami naukowymi, co również oceniam pozytywnie. Szkoda jednakże, że 
Habilitant nie poczynił starań w zakresie odbycia stażu czy współpracy badawczo-publikacyjnej  
z pracownikami naukowymi innych uczelni/instytucji naukowych.  
 
Konkludując, biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzam, że Habilitant wykazał na 
poziomie zadowalającym istotną aktywność naukową realizowaną w więcej niż 
jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności 
zagranicznej, w rozumieniu art. 219 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
 

5. Informacje dodatkowe  
 
W przedłożonej mi do oceny dokumentacji zostały również zawarte informacje i osiągnięcia 
wykraczające poza kryteria ustawowe określone w art. 219 ust. 1 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jednakże ustosunkuje się również i do nich. 
Odnosząc się do głównych osiągnięć dydaktycznych, po uzyskaniu stopnia doktora, Habilitant 
prowadził zajęcia z 19 przedmiotów na studiach I i II stopnia w trybie stacjonarnym  
i niestacjonarnym. Był opiekunem - promotorem 64 prac dyplomowych. Prowadzi zajęcia na 
studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Krakowie – ich tematyka dotyczy audytu i kontroli wewnętrznej w biznesie  
i administracji publicznej, finansów przedsiębiorstw oraz controllingu w podmiotach leczniczych. 
Dr Wojciech Głód współpracuje również, w ramach działalności dydaktycznej, m.in. z Wyższą 
Szkołą Przedsiębiorczości, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach, Wyższą Szkołą 
Bankową w Dąbrowie Górniczej, Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego w Zabrzu, 
przedsiębiorstwem Ochrona Medyczna, Instytutem Doskonalenia Nauczycieli „Wiedza”, Szkołą 
Podstawową nr 24 w Rudzie Śląskiej, Szkołą Podstawową nr 20 w Jaworznie, I Liceum 
Ogólnokształcącym Dwujęzycznym w Gliwicach, III Liceum Ogólnokształcącym w Chorzowie 
Habilitant realizował również projekty dydaktyczne w ramach Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach we współpracy z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych,  
a także w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dr Wojciech Głód jest również autorem trzech 
rozdziałów w podręczniku pt. „Przedsiębiorca i jego firma: od pomysłu do wejścia na rynek” red. 
G. Głód, T. Kraśnicka (2018; ISBN: 978-83-7875-486-2).  
 
W ramach najważniejszych osiągnięć organizacyjnych należy przywołać fakt iż, Habilitant był 
członkiem Rady Wydziału Ekonomii (w kadencjach 2012-2016 oraz 2016-2020), pełnił funkcję 
członka Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (w kadencji 2016-2020). Był również 
członkiem Senackiej Komisji Dydaktyki. Dr Wojciech Głód był również aktywnie zaangażowany  
w proces tworzenia kierunku studiów I i II stopnia Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia, 
obecnie jest członkiem Rady Programowej tego kierunku. Od 2017 roku pełni również funkcję 
Menedżera kierunku Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia.  
 
Odnosząc się do współpracy z praktyką gospodarczą, Habilitant współpracował z wieloma 
organizacjami zwłaszcza w sektorze ochrony zdrowia. Pełnił funkcję doradcy dyrektora i analityka 
finansowego w Szpitalu św. Józefa w Mikołowie. Obecne współpracuje ze szpitalem Centrum 
Zdrowia w Mikołowie, Szpitalem Chorób Płuc w Orzeszu, Wielospecjalistycznym Szpitalem 
Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz Szpitalem Specjalistycznym w Mielcu.  
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W Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach dr Wojciech Głód brał 
udział w pracach akredytacyjnych prowadzonych przez Centrum Monitorowania Jakości. 
Realizował projekty doradcze i programy naprawcze w następujących jednostkach ochrony 
zdrowia: SPZOZ Szpital Przysucha, Szpital Miejski w Piekarach Śląskich, SPZOZ Szpital w Iłży, 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Lublińcu, SPZOZ w Lubaczowie, Poradnie Specjalistycznych OLK 
Sosnowiec, Szpital Chorób Płuc w Siewierzu, Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. 
dr A. Szabesty Sp. z o.o. w Rabce Zdroju, Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o., Szpital 
Powiatowy w Pyskowicach, Szpital w Knurowie, Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej, Uniwersyteckie 
Centrum Kliniczne im. K. Gibińskiego w Katowicach, Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji 
i Zapobieganiu Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu, Okręgowy Szpital Kolejowy  
w Katowicach. Od roku 2016 Habilitant aktywnie współpracuje z organizacjami zrzeszającymi 
jednostki ochrony zdrowia, tj. Stowarzyszenie Menedżerów Ochrony Zdrowia), Związek Szpitali 
Powiatowych Województwa Śląskiego, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 
Współpracował również z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie nowego 
standardu rachunku kosztów, który zacznie obowiązywać od stycznia 2021. W ramach projektu 
„Transfer wiedzy i praktyki” Habilitant opracował system wartościowania pracy w Szpitalu św. 
Józefa w Mikołowie. W latach 2019-2020 w ramach współpracy z firmę CONSORG zrealizował 
projekt dotyczący inteligentnych algorytmów kontekstowego doboru raportowanych treści -  
w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 
– 2020. Dr Wojciech Głód był również wykonawcą projektu doradczego realizowanego przez 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego  
w Katowicach w zakresie analizy funkcjonowania wskazanych jednostek ochrony zdrowia, a także 
był członkiem zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie kompleksowej analizy działania 
systemu ochrony zdrowia w Powiecie Gliwickim.  
 
Habilitant otrzymał następujące nagrody w okresie po uzyskaniu stopnia doktora: Medal Komisji 
Edukacji Narodowej za osiągnięcia w działalności dydaktycznej, Medal Brązowy za długoletnią 
służbę, nagrodę Interstar Prorektora ds. Edukacji i Internacjonalizacji za wkład  
w umiędzynarodowienie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pierwszą nagrodę  
w Turnieju Młodych Badaczy na konferencji Szkoła Letnia Zarządzania, Nagrodę Rektora 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zespołową drugiego stopnia, Grant Rektorski  
za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik IF. 
 
Najważniejsze wskaźniki bibliometryczne aktywności naukowej Habilitanta kształtują się 
następująco: liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS): 38; a według bazy 
Google Scholar: 48 indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS) oraz Scopus: h-index=4; 
(bez autocytowań); sumaryczny IF: 2,015.  
 
Podsumowując, dorobek dydaktyczny, organizacyjny i na rzecz praktyki 
gospodarczej dra Wojciecha Głoda oceniam pozytywnie – na bardzo wysokim 
poziomie. 
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6. Konkluzja 
 

Przedstawione do oceny: 
1. Osiągnięcie naukowe – dzieło opublikowane w całości pt. „Innowacyjne przywództwo  

w jednostkach ochrony zdrowia”, opublikowane w 2020 r. nakładem Difin, Warszawa 
[231 stron], autorstwa dra Wojciecha Głoda w mojej opinii wnosi znaczny wkład w rozwój 
dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości w myśl art. 219 ust. 1 pkt. 2 lit. a Ustawy z dn. 20 
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;  

2. Aktywność naukowa realizowana w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub 
instytucji kultury, w szczególności zagranicznej spełnia kryterium istotnej aktywności 
naukowej w rozumieniu art. 219 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 
W związku z powyższym wyrażam pozytywną opinię w sprawie nadania dr. 
Wojciechowi Głodowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.  
 
 

Wrocław, 12.05.2021 r. 

 


