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WPŁYNĘŁO
Recenzja osiągnięć naukowych oraz istotnej aktywności naukowej

Dr. Zbigniewa Głąbińskiego
w związku z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia
doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych

w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

1. Podstawy formalne

Podstawą przygotowania recenzji jest pismo z dnia 6 kwietnia 2021

roku

Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii

Społeczno - Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego, Pana dr hab. Przemysława
Pluskoty, prof. US, działającego na podstawie Uchwały nr 6/03/2021 Rady Naukowej
Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno - Ekonomicznej US, w którym

zostałam poinformowana o powołaniu mnie na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym

Pana dra Zbigniewa Głąbińskiego zgodnie z art. 221 ust.5 Ustawy z dnia 20 lipca 2018

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Dr. Zbigniew Głąbiński wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w

sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w

dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna na podstawie
osiągnięcia naukowego, którym jest monografia pt. „Czynniki wpływające na aktywność
turystyczną polskich seniorów w świetle opinii słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku”
(Wydaną przez Bogucki Wydawnictwo Naukowe, seria Studia i Prace z Geografii nr 85,
Poznań 2020) zgodnie z art. 219 ust. 1. pkt 2a Ustawy.

Recenzja została przygotowana na podstawie otrzymanej przeze mnie dokumentacji
Habilitanta, która obejmuje:

•

wniosek dra Zbigniewa Głąbińskiego c przeprowadzenie postępowania w sprawie
nadania stopnia doktora habilitowanego,

•

dane Wnioskodawcy,

•

autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej,
dydaktycznej, organizacyjnej, popularyzującej naukę lub sztukę oraz współpracy

krajowej i międzynarodowej (w języku polskim),
•

wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych, stanowiący znaczny wkład w rozwój
określonej dyscypliny,

•

monografię naukową wskazaną jako osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę

postępowania habilitacyjnego,
•

kopie opublikowanych prac naukowych, wymienionych jako: Cykl powiązanych

tematycznie artykułów naukowych, zgodnie z art. 219 ust. 1 .pkt 2b Ustawy:
a) Głąbiński Z. 2020. The selected aspects of Polish seniors’ tourism activity in view

of qualitative research. [w:] Smalec A., Rosa G. (red.) The impact of socioeconomic

transformations on management in organizations

and

regional

development. Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T. 1141, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin, 93-117.
b) Głąbiński Z. 2016. Analysing the tourism activity of seniors by applying the method

of participant observation. Bulletin of Geography. Socio-economic Series. No. 33,

55-70.
•

kopie wybranych 6 artykułów z wykazu osiągnięć naukowych, uznanych za
publikacje dokumentujące istotną aktywność naukową Habilitanta,

•

2 pozostałe monografie z wykazu osiągnięć naukowych autorstwa dra

Zbigniewa Głąbińskiego.
Otrzymana dokumentacja jest przygotowana zgodnie z wymogami i wystarczająca do
dokonania oceny dorobku w postępowaniu habilitacyjnym dra Zbigniewa Głąbińskiego.

Przekazano ją zarówno w formie wydruku, jak też wersji elektronicznej.

2. Sylwetka naukowa i zawodowa Habilitanta

Dr. Zbigniew Głąbiński uzyskał stopień doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia w
2008 roku w Instytucie Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego na podstawie rozprawy pt.

„Szkolny ruch turystyczno-krajoznawczy jako czynnik kształtowania tożsamości regionalnej

na przykładzie województwa zachodniopomorskiego” napisanej pod kierunkiem dr. hab. prof.

US Jarosława Jurka. Stopnień magistra geografii (specjalność - geografia fizyczna) dr.
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Zbigniew Głąbiński uzyskał na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytetu

im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Habilitant ukończył również Podyplomowe Studium
Planowania

Przestrzennego

na

Wydziale

Budownictwa

i

Architektury

Politechniki

Szczecińskiej (1990) oraz Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania Gospodarką
Turystyczną na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w

Poznaniu, dzięki czemu uzyskał tytuł zawodowy menedżera turystyki (1996). W mojej opinii
spektrum wykształcenia zaowocowało interesującymi przemyśleniami Habilitanta, które

dotyczą interdyscyplinarnego ujęcia badanych problemów związanych z turystyką, a

udokumentowane są w zaprezentowanych publikacjach.
Dr. Zbigniew Głąbiński rozpoczął pracę zawodową jako technik, a następnie asystent w

Instytucie Badań Czwartorzędu na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (lata 1984 - 1986). W latach 1999 - 2002
Habilitant pracował jako starszy wykładowca na kierunku Edukacja turystyczna w Wyższej
Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie, a w latach 2003 - 2007 jako wykładowca na

kierunku

Turystyka

i

Rekreacja na

Wydziale

Nauk

Przyrodniczych

Uniwersytetu

Szczecińskiego. Od 1.10. 2007 roku dr. Zbigniew Głąbiński pracował jako asystent, a od 1.03.
2008 roku jako adiunkt w Zakładzie Geografii Społecznej i Turyzmu na Wydziale Nauk
Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2020 - 2019 Habilitant pełnił

obowiązki Kierownika Katedry Turystyki i Rekreacji na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Szczecińskiego, a od 1. 10. 2019 roku do chwili obecnej pracuje w roli adiunkta Katedrze

Geografii Społeczno-Ekonomicznej Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii SpołecznoEkonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

3.

Ocena osiągnięcia naukowego, stanowiącego stanowiące znaczny wkład w

rozwój określonej dyscypliny, (art. 219 ust.l pkt. 2 Ustawy) - monografii pt. „Czynniki

wpływające na aktywność turystyczną polskich seniorów w świetle opinii słuchaczy
uniwersytetów trzeciego wieku”

Monografia pt. „Czynniki wpływające na aktywność turystyczną polskich seniorów w

świetle

opinii

słuchaczy

uniwersytetów

trzeciego

wieku”,

wydana przez

Bogucki

Wydawnictwo Naukowe, w serii Studia i Prace z Geografii nr 85 w Poznaniu w 2020 roku,
wskazana została przez dra Zbigniewa Głąbińskiego jako osiągnięcie naukowe stanowiące

podstawę ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Publikacja ta spełnia
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wymogi monografii naukowej, a jej recenzentami w procesie wydawniczym byli prof. dr hab.

Andrzej Matczak oraz dr hab. Wiesław Alejziak, prof. AWF.
Układ pracy i podział na rozdziały wynika z logiki wywodu i jest zgodny z założeniami

monografii naukowej. Praca składa się z 7 rozdziałów, poprzedzonych wstępem, a rolę
zakończenia pełni rozdział siódmy. Praca liczy 192 strony tekstu oraz 28 stron załączników

zawierających kwestionariusz ankiety oraz ryciny prezentujące cząstkowe dane uzyskane w
toku badań własnych. W monografii znajduje się bibliografia wykorzystanej literatury (s. 166190), spis rycin (s. 191) oraz spis tabel (s. 192).

Autor wykorzystał 494 pozycje literatury, z czego 208 pozycji obcojęzycznych oraz 8 stron
internetowych. W mojej opinii przegląd literatury jest niezwykle bogaty i zasługuje na wysoką

ocenę.

Jako główną przesłankę wyboru podjętej problematyki badawczej Autor wymienia
„koincydencję dynamicznego rozwoju turystyki oraz procesu starzenia się społeczeństwa” (s.

9). Wynikiem tych procesów jest wzrost aktywności turystycznej seniorów spowodowany

zarówno zmianami stylu życia, jak też wzrostem udziału osób starszych w społeczeństwie.
Rzetelny przegląd badań na ten temat pozwolił Habilitantowi wyodrębnić następujące

problemy w badaniach nad udziałem osób starszych w turystyce związane z:
1) problemami wynikającymi z różnych kryteriów definiowania seniorów,
2) znaczną heterogenicznością populacji seniorów, która przekłada się na zróżnicowanie
poziomu, charakteru, a przede wszystkim czynników wpływających na aktywność

turystyczną współczesnych seniorów,

3) trudnościami natury metodologicznej wynikającymi ze zróżnicowanych sposobów
doboru próby, metod badań, a także uwzględniania „specyfiki zachowań seniorów” (s.
9).

Głównym celem rozprawy jest „analiza czynników wpływających na aktywność
turystyczną zamieszkałych w Polsce seniorów - słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku”

(s.ll). Ponieważ termin „analiza” stosowany jest w nomenklaturze naukowej jako jedna z

metod badawczych, można zasugerować, że lepszym pojęciem do opisu celu byłoby

„wyodrębnienie” lub „omówienie”. Dr. Zbigniew Głąbiński zauważa konieczność rozpoznania
czynników wpływających na zachowania współczesnych seniorów w ujęciu diagnostycznym,

analitycznym i prognostycznym, co pozwoliło na sformułowanie trzech celów „badawczych”
monografii w sposób następujący (s. 12 - 13):

1. Analiza podstaw teoretycznych i

metodologicznych prowadzenia badań nad

aktywnością turystyczną seniorów na podstawie literatury przedmiotu.
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2. Identyfikacja uwarunkowań uczestnictwa w turystyce osób starszych na podstawie
obserwacji prowadzonych w Polsce i na świecie oraz własnych badań empirycznych

dotyczących słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku jako bardzo aktywnych

turystycznie seniorów.
3. Zaprezentowanie praktycznych rekomendacji dotyczących prowadzenia polityki
senioralnej w odniesieniu do polskiego sektora turystycznego.

Autor określa te cele w kolejności występowania jako: cel teoretyczno - metodologiczny

(cel 1), cel poznawczy (cel 2) oraz cel aplikacyjny (cel 3), czemu odpowiada logika wywodu w
monografii. Pytania badawcze sformułowane przez Autora dotyczą w zasadzie tylko celu 2.,
ponieważ ściśle związane są z przeprowadzonymi badaniami empirycznymi. Uważam, że cele

l.i 3. mają również charakter poznawczy.
W mojej opinii, tak sformułowana problematyka pozwala przypisać zagadnienia

podjęte w opiniowanej monografii dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i

gospodarka przestrzenna.
W toku wywodu monografii, w wielu miejscach można potwierdzić również zasadność

przypisania jej problematyki do wskazanej dyscypliny. Proces starzenia społeczeństwa wpływa

na postępujące wraz z wiekiem ograniczenia ruchliwości przestrzennej, a zachowania
turystyczne nie zmieniają się tylko na skutek wieku, ale ze względu na następstwo pokoleń oraz

przekształcenia społeczne (s. 17). Wnioski wynikające z przemyśleń i badań Autora dotyczą
starzenia się społeczeństwa w aspekcie przestrzennym (s. 28, s. 45), wpływu rozmieszczenia
starszej części społeczeństwa na kształtowanie rynku dóbr i usług „specyficznych dla tego
segmentu” (s. 29), kształtowania przestrzeni publicznej (s. 27), regionalnego zróżnicowania

wpływu czynników na zachowanie związane z turystyką osób starszych (s. 36). Autor

wskazuje, że geografowie pierwsi w latach 20 - tych XX wieku zainteresowali się naukowym

dyskursem związanym zjawiskiem turystyki, a geografia turyzmu ma predyspozycje do

tworzenia kompleksowych ujęć badawczych (s. 43). Dla umiejscowienia problematyki w
dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna szczególnie ważne

jest stwierdzenie Autora, że „podmiotem ruchu turystycznego jest człowiek, który cechuje się
indywidualnymi preferencjami oraz posiada własne doświadczenia. Te czynniki łącznie

generują jednostkowe zachowania przestrzenne” (s. 47). Postulaty włączenia się geografów w
problematykę badań nad turystyką osób starszych zgłasza Autor w konkluzjach monografii (s.

161).
Nawiązanie do znaczenia rozważań na gruncie geografii społeczno - ekonomicznej nie
wyklucza konieczności podejścia interdyscyplinarnego w badaniach dotyczących zjawisk
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turystycznych, na które wskazuje Autor w wielu miejscach monografii umiejętnie i trafnie
przytaczając znaczenie badań prowadzonych na gruncie socjologii, ekonomii, biologii oraz z

zakresu nauk o kulturze fizycznej oraz nauk medycznych.

Rozdział pierwszy opiniowanej pracy prezentuje zagadnienia związane z procesem
starzenia się społeczeństw w ujęciu globalnym oraz znaczenia turystyki jako formy aktywności

społecznej wpływającej korzystnie na jakość życia seniorów. Na bardzo wysoką ocenę
zasługuje rzetelny przegląd literatury z różnych dziedzin wykorzystanej do omówienia tych
zagadnień. Autor przedstawia różne ujęcia starości, różne mierniki stosowane do jej określenia

a także wyniki badań empirycznych obrazujące zmiany ilościowe analizowanych procesów.

Ciekawym podejściem jest wykorzystanie teorii kompetencyjnej wskazującej na zastąpienie
aktywności zawodowej osób starszych innymi rodzajami obowiązków, czynności i kontaktów,
co promuje konieczność samowystarczalności i samodzielności. Uważam, że to podejście

doskonale uzasadnia podjęcie badań aktywności turystycznej seniorów przez Habilitanta, który
badając uczestników uniwersytetów trzeciego wieku udowadnia proces „aktywnego starzenia

się” w krajach rozwiniętych. Bardzo wysoko oceniam głęboki przegląd badań dotyczących
możliwości uprawiania turystyki przez osoby starsze oraz wynikający z nich wniosek że, „wiek
nie determinuje uczestnictwa w turystyce, a jedynie je modyfikuje” (s. 34). Na podkreślenie

zasługuje również zauważenie procesów konsumpcji i zachowań konsumenckich w Polsce w
latach 1945 - 1989, ponieważ w wielu publikacjach i opracowaniach na temat turystyki w

Polsce ten okres jest pomijany. Dr. Zbigniew Głąbiński zauważa znaczenie turystyki w tym
okresie, co więcej docenia rolę jaką w społeczeństwie i turystyce pełniło Polskie Towarzystwo

Turystyczno - Krajoznawcze. Rezultatem dogłębnego przeglądu literatury i wartością dodaną
monografii jest zestawienie czynników wpływających na uczestnictwo w turystyce polskich

seniorów.
Pewnym mankamentem prezentowanych wyników badań w tej części monografii jest
wykorzystanie do zobrazowania zmian długości życia w Polsce danych opublikowanych w

2012 roku a dotyczących najdalej roku 2010 (Tabela 1, s. 30). W dobie globalizacji oraz
procesów demograficznych (również opisywanych przez Autora) należy pamiętać, że w ciągu

brakujących w opisie 10-11 lat mogły zajść zmiany wynikające z opisywanych megatrendów.

Zagadnieniem,

które

może

mieć

charakter

dyskusyjny

jest

przedstawienie

zagospodarowania czasu wolnego jako „problemu” (s. 31). W mojej opinii jest to zagadnienie

znacznie szersze, sięgające opisu kategorii wolnego czasu i podziału na czas wolny i
dyskrecjonalny, czyli związany z obowiązkami domowymi. W dobie postmodernizmu oraz

procesów odejścia od synchronizacji (Toffler 2001) pojawia się problem w ustaleniu, które
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czynności (oraz odpowiadającą im infrastrukturę) można zaliczyć do kategorii czasu wolnego,
a które do czasu dyskrecjonalnego.

Rozdział drugi monografii uważam za bardzo oryginalny, ponieważ poświęcony jest
znaczeniu organizacji społecznych zrzeszających seniorów ze szczególnym uwzględnieniem

uniwersytetów trzeciego wieku i ich roli w podejmowaniu aktywności społecznej, w tym
uczestnictwa w turystyce. Rozdział wskazuje na bardzo dobrą znajomość problematyki przez
Autora i jest ważny z punktu widzenia metodyki prowadzonych badań. Z punktu widzenia

zachowania struktury pracy można jednak wskazać, że rozdział ten z uwagi na objętość jest

nieproporcjonalny w stosunku do innych rozdziałów monografii.

Rozdział trzeci opiniowanej pracy poświęcony jest aktywności turystycznej seniorów jako
przedmiotowi badań naukowych. Za szczególnie cenne uważam rozważania uzasadniające

konieczność podejmowania badań o charakterze interdyscyplinarnym w tym zakresie. Dr.
Zbigniew Głąbiński prezentuje bardzo szeroki przegląd badań oraz uwzględnia poglądy

autorów reprezentujących różne dyscypliny naukowe z jednoczesnym trafnym doborem
cytatów oraz umiejętną dyskusją wobec różnych podejść badawczych i stanowisk innych

autorów.
W rozdziale czwartym monografii zaprezentowano podstawy i ujęcia teoretyczo -

metodologiczne istotne z punktu widzenia badań aktywności turystycznej ze szczególnym
uwzględnieniem udziału w niej osób starszych. O głębokim podejściu Habilitanta do tej części

pracy świadczy uwzględnienie i odniesienie się do różnych paradygmatów nauk związanych z
orientacjami filozoficznymi. Bardzo wysoko oceniam rozważania na temat znaczenia i różnic

pomiędzy ujęciem racjonalistycznym/pozytywistycznym a postmodernistycznym, a także

odniesienie wpływu tych nurtów do dyskusji nad ilościowymi i jakościowymi metodami

badania. W mojej opinii bardzo ciekawe dla prezentowanych zagadnień (które mają charakter

interdyscyplinarny) jest spostrzeżenie dotyczące technik komunikacji i obserwacji, które z

metodologicznego punktu widzenia uzasadnione są różnicą podejść w naukach przyrodniczych
i społecznych. Autor precyzyjnie przedstawia dysonans pomiędzy trafnością a rzetelnością
badań, a także problemy związane z metodami doboru próby oraz triangulacją metod

badawczych. Poziom refleksji oraz aparat pojęciowy wykorzystany przez Habilitanta wskazuje
na solidne podstawy metodyczne, które umożliwiły rzetelne przygotowanie do badań

empirycznych.
Rozdział piąty opracowania poświęcony jest prezentacji stanu współczesnych badań nad
turystyką seniorów w Polsce i na świecie. Autor zdaje sobie sprawę, że „kwestia poznania

podłoża zachowań turystycznych osób starszych nabiera podstawowego znaczenia nie tylko o
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charakterze praktycznym ale i teoretycznym” (s. 76). W mojej opinii przegląd literatury w tej
części monografii świadczy o bardzo dobrej znajomości problematyki przez Autora, ponieważ

wykorzystano niezwykle szeroki zestaw badań innych autorów oraz wskazano ograniczenia
wynikające z różnych sposobów zbierania danych, kryteriów doboru próby, a także

problematyki badawczej związanej z różnymi dyscyplinami nauki. Wywód dra Zbigniewa
Gląbińskiego dotyczy czynników zaprezentowanych w następującej kolejności: motywy, wiek,

doświadczenie turystyczne, czas wolny, poziom dochodów, stan zdrowia, narodowość, płeć,
wykształcenie, czynniki geograficzne, sezonowość, towarzystwo w podróży, czynniki

polityczno - administracyjne, oferta turystyczna, dostępność przestrzeni turystycznej, źródła

informacji, gospodarstwo domowe - rodzina, środek transportu, inne czynniki. Zgłaszam
sugestię, że dla jasności wywodu warto byłoby uporządkować te czynniki i przyjąć kryteria

pozwalające uwzględnić determinanty związane z sytuacją turysty (np. wiek, płeć,

towarzystwo, wykształcenie) oraz z sytuacją rynku turystycznego (np. oferta, źródła informacji,

dostępność przestrzeni turystycznej). Ten podział można określić na stronę popytową (cechy
turystów) i podażową (warunki pobytu). Przedstawiony w pracy zestaw wielu czynników bez

uwzględnienia takiego podziału wywołuje niekonsekwencje w wywodzie. Moja sugestia
podziału czynników jest również wynikiem rozważań, które Habilitant przedstawia w rozdziale

czwartym przywołując teorię atrybucji (s. 61).
W pełni zgadzam się z postulatem Habilitanta aby nie generalizować wniosków na temat
zachowania seniorów z uwagi na rozpiętość wiekową (s. 83). Uzasadnienie różnic w

zachowaniu wynikających z różnic w wieku (demograficznym, psychologicznym) w sposób
jasny i precyzyjny zaprezentowane zostało w rozdziale pierwszym.

Kilku uwag dostarcza część omawiająca rolę doświadczenia w aktywności turystycznej (s.
89 - 90). Jest to tematyka bardzo aktualna z uwagi na rozwój oferty turystycznej, digitalizację
rynku

turystycznego,

poszukiwanie

przez konsumentów coraz to

nowych

atrakcji

wynikających ze zróżnicowanych potrzeb i oczekiwań. Przy tak kompleksowym zagadnieniu

warto byłoby w pracy zróżnicować tok wywodu i podzielić kwestię doświadczeń na te związane

z chęcią ich zdobywania, czyli w ujęciu atrakcyjności turystycznej oraz na odrębną kwestię

doświadczenia turystycznego jako elementu tzw. „kariery turystycznej”. Doświadczenia
turystów są zagadnieniem wyjątkowo silnie związanym z sytuacją osoby badanej i dlatego
warto byłoby wyraźnie podkreślić w tej części pracy, które wnioski są ogólne, a które dotyczą
sytuacji wyjątkowych , wynikających, na przykład, z uwarunkowań w określonych krajach.

Zgłaszam też uwagę dotyczącą znaczenia wyboru docelowego miejsca podróży, jako
podstawowego elementu decyzji podejmowanych przez potencjalnych turystów. Należy
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uwzględnić fakt, ze miejscem docelowym czasami może być obiekt, w którym turysta

przebywa (sanatorium, hotel) a nie region czy miejscowość. Obiekt turystyczny pełni rolę
atrakcji turystycznej poprzez fakt tworzenia tzw. wyreżyserowanej, „enklawowej” przestrzeni

turystycznej (Boorstin 1964) a turysta podejmując decyzję o wyborze miejsca nie kieruje się

walorami przyrodniczymi i kulturowymi regionu, a infrastrukturą dostępną w hotelu czy
sanatorium.
Za bardzo ciekawe i zgodne z psychologicznym podejściem w ocenie decyzji konsumenta

uważam rozważania dotyczące pojęcia odległości mentalnej (s. 104) a także barier w

podejmowaniu aktywności turystycznej przez osoby starsze. Jest to problematyka bardzo
ważna i uzupełniająca dotychczasowe rozważania Autora. Rozdział piąty omawianej pracy
zakończony jest podsumowaniem i rankingiem czynników wpływających na aktywność

turystyczną seniorów (tabela 5), który udowadnia znajomość problematyki przez Habilitanta,
ponieważ uwzględniono w nim wyniki badań zawartych w 34 pozycjach literatury polskiej i
67 pozycjach literatury zagranicznej.

W rozdziale szóstym monografii przedstawione zostały wyniki badań empirycznych.
Autor jasno uzasadnia procedurę doboru próby badawczej oraz wybór metody, którą jest sondaż
diagnostyczny z zastosowaniem techniki ankiety audytoryjnej. Autor uzasadnia osobistą formę

przeprowadzenia badań oraz umożliwienie respondentom zrozumienia celu badań poprzez
wstępny wykład o atrakcjach turystycznych wybranych krajów lub regionów. Można zgłosić
uwagę, że osobiste prowadzenie badań przez ankietera ma rzeczywiście zalety w postaci
możliwości wyjaśnienia różnych kwestii, jednak istnieje również niebezpieczeństwo wpływu

osobowości ankietera na odpowiedzi respondentów. Zgadzam się jednak, że w opisanym
badaniu osobiste przeprowadzenie ankiety jest zasadne, a udział Autora w badaniach świadczy
o zaangażowaniu w proces zbierania danych. Poważnym mankamentem opiniowanej rozprawy

jest bardzo długi odstęp czasu pomiędzy przeprowadzeniem badań empirycznych (2013), a
opublikowaniem ich wyników (2020). Tak, jak wskazałam we wcześniejszej części recenzji w

tak długim okresie czasu mogły nastąpić zmiany związane choćby z podnoszeniem poziomu i
wydłużeniem życia Polaków.

Na podkreślenie zasługuje dostrzeżenie przez Habilitanta problemu braku danych
dotyczących mieszkańców wsi, co jest ważne ze społecznego punktu widzenia. O bardzo
dobrym zrozumieniu problematyki z zakresu turystyki świadczy również uwaga na temat

łączenia motywów podejmowania aktywności turystycznej (s. 137). Zgadzam się z Autorem,
że motywy należy analizować w ich połączeniu, ponieważ tylko w wyjątkowych sytuacjach
podróż turystyczna podejmowana jest z uwagi na jeden motyw.
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Pewnym mankamentem omawianego fragmentu pracy są podpisy tabel i rycin. W
szczególności należałoby bardziej szczegółowo podpisać Ryc. 5 (s. 124), ponieważ tytuł
„Lokalizacja uniwersytetów trzeciego wieku” sugeruje, że są to wszystkie uniwersytety

trzeciego wieku w Polsce, a nie te, które wykorzystano w badaniu. W podpisach tabel i rycin
wykorzystano hasła typu: „Motywy a płeć - analiza częstości” (przykład, s. 135, tabela 11).

Dla jasności wywodu i zrozumiałości dla czytelników warto byłoby stosować mniej
lakoniczny, a bardziej problemowy opis, na przykład: „Motywy wyjazdów turystycznych w
opinii respondentów w podziale na płeć”.

Tak, jak w rozdziale piątym monografii, tak w omawianym w tym miejscu rozdziale
szóstym, zauważyć można brak podziału czynników na te dotyczące cech związanych z

turystami oraz tych związanych z podażą turystyczną. W zestawie czynników wyodrębnionych
przez Autora na równi z siedmioma czynnikami związanymi z sytuacją turysty (stan zdrowia,

wiek, środki finansowe, towarzystwo w podróży, czas wolny, opieka nad członkiem rodziny,
praca zawodowa) pojawił się tylko jeden czynnik o zupełnie innym charakterze, jest nim „oferta

turystyczna”, która związana jest z uwarunkowaniami w miejscu docelowym.
Wnioski Autora poparte są precyzyjnymi wynikami statystycznymi oraz nawiązywaniem
do wcześniejszych rozważań i wyników innych badaczy. Na podkreślenie zasługuje, fakt, że

Habilitant dostrzega brak możliwości generalizowania uzyskanych przez siebie wyników na
całą populację seniorów w Polsce (s. 153). W mojej opinii bardzo ważnym i interesującym
wnioskiem o charakterze interdyscyplinarnym jest stwierdzenie, że osoby z wyższym

wykształceniem lepiej postrzegają swój stan zdrowia, co powoduje zmniejszenie roli tego
czynnika jako

ograniczającego

aktywność turystyczną w

grupie osób z wyższym

wykształceniem (s. 146). Kontynuacją tej myśli jest wniosek ważny z punktu widzenia
psychologicznych uwarunkowań postępowania konsumentów na rynku turystycznym: „wraz
ze wzrostem poziomu wykształcenia maleje znaczenie: stanu zdrowia, wieku, towarzystwa w
podróży, ograniczeń związanych z brakiem czasu wolnego i opieką nad członkiem rodziny” (s.

150).
Reasumując, wyniki badań zaprezentowane w tej części monografii świadczą o bardzo

dobrym warsztacie metodycznym Habilitanta oraz umiejętności wnioskowania na gruncie
przeprowadzonych badań pierwotnych i wtórnych. Na bardzo wysoką ocenę zasługuje
umiejętność łączenia wniosków wynikających z własnych badań empirycznych oraz badań

innych autorów.

Rozdział siódmy opiniowanej monografii stanowi jej „zakończenie” i zgodnie z zamysłem
Autora prezentowane są w nim propozycje wykorzystania przedstawionych założeń
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teoretyczno - metodologicznych oraz wyników badań empirycznych. W części poświęconej

rekomendacjom badawczym i metodologicznym dr. Zbigniew Głąbiński zauważa ograniczenia
i konieczność prowadzenia dalszych pogłębionych badań. Założeniem tego rozdziału jest też
przedstawienie rekomendacji dotyczących prowadzenia polityki senioralnej w aspekcie
pobudzenia i rozwijania aktywności turystycznej osób starszych w Polsce. Zaprezentowano
również postulaty dla działań biznesu turystycznego. Zgłaszam uwagę, że ta ostatnia część

pracy jest relatywnie skromna i warto byłoby rozszerzyć wskazane postulaty, szczególnie w
kontekście 3 celu (aplikacyjnego) monografii.

Oceniając przedłożoną monografię mogę stwierdzić, że zarówno jej część teoriopoznawcza,
jak też część empiryczna zasługują na wysoką ocenę i stanowią wkład do wiedzy na temat
społecznych i geograficznych uwarunkowań ruchu turystycznego. Warsztat badawczy dra

Zbigniewa

Głąbińskiego

oraz

szczegółowość

wykorzystanych

źródeł

pozwoliły

na

wyciągnięcie bardzo interesujących i dogłębnych wniosków związanych z ważną problematyką

aktywności turystycznej osób starszych. Szczególnie ważnym i nowatorskim wnioskiem

Habilitanta jest stwierdzenie, że oddziaływanie wybranych czynników wpływających na
aktywność turystyczną jest modyfikowane przez ich cechy społeczno - demograficzne i
wielkość miejscowości zamieszkania. Z dokonanej generalizacji Autor wnioskował, że na

motywy aktywności turystycznej seniorów najwszechstronniej oddziałują dwa czynniki:
miejsce zamieszkania oraz poziom wykształcenia, w mniejszym stopniu oddziaływał wiek

respondentów. Na podkreślenie zasługuje oryginalny

sposób rozwiązania problemu

badawczego oraz precyzyjne wykorzystanie różnorodnych metod badawczych, co dowodzi

odpowiedniej wiedzy teoretycznej. Autor udowodnił, iż posiada bardzo dobre rozeznanie w
literaturze odnoszącej się do zagadnień dotyczących udziału w turystyce osób starszych, a
uzyskany w trakcie badań materiał źródłowy został poddany naukowej analizie z
wykorzystaniem metod i technik przyjętych w naukach społecznych. Wnioski dotyczące

aktywności turystycznej osób starszych wnoszą znaczny wkład do dziedziny nauk społecznych,
ponieważ Autor zebrał informacje o charakterze interdyscyplinarnym i umiejętnie wskazał

nowe obszary problemowe dla geografii społeczno - ekonomicznej.
Podsumowując tą część oceny, mogę stwierdzić, że osiągnięcie naukowe zatytułowane

„Czynniki wpływające na aktywność turystyczną polskich seniorów w świetle opinii słuchaczy

uniwersytetów trzeciego wieku” stanowiące podstawę postępowania habilitacyjnego dra
Zbigniewa Głąbińskiego wnosi istotny wkład do dziedziny nauk społecznych w

dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Opinię taką formułuję również w odniesieniu do dwóch artykułów wskazanych przez dra
Zbigniewa Głąbińskiego jako cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych, zgodnie

z art. 219 ust. 1 .pkt 2b Ustawy.

Wskazany rozdział autorstwa dra Zbigniewa Głąbińskiego pt. „The selected aspects of
Polish seniors’ tourism activity in view of qualitative research” [w: Smalec A., Rosa G.

(red.) The impact of socio-economic transformations on management in organizations and
regional development. Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T. 1141, Wydawnictwo

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2020, 93-117] jest publikacją wyników
badań empirycznych i wniosków rozwijających problematykę uczestnictwa seniorów w

turystyce na rynku polskim. Wywód rozdziału jest przejrzysty, sformułowane zostały cel i

pytania

badawcze,

a

podstawy

teoretyczne

świadczą

o

rzetelnym

przygotowaniu

metodologicznym. Autor prezentuje wyniki badań przeprowadzonych metodą zogniskowanych
wywiadów grupowych na trzech grupach seniorów w celu zrewidowania hipotez badawczych.
Za szczególnie interesujący wniosek uważam odrzucenie hipotezy 3., co oznacza, ze badani

seniorzy nie negują wystarczającego poziomu usług turystycznych w Polsce. Wniosek ten jest

interesującym rozwinięciem celu aplikacyjnego opiniowanej powyżej monografii Habilitanta.
W artykule pt. „Analysing the tourism activity of seniors by applying the method of
participant observation” (Bulletin of Geography. Socio-economic Series. 2016, No. 33, 55-

70) dr. Zbigniew Głąbiński rozwija zagadnienia kolejnej metody badawczej, jaką jest
obserwacja uczestnicząca w badaniu aktywności turystycznej seniorów. Artykuł stanowi

interesujące studium będące wstępem do zagadnień rozwijanych w późniejszych pracach

Habilitanta. O ile pytania badawcze w pracy sformułowane są precyzyjnie i jasno, o tyle
niedosyt pozostawia brak jasno sprecyzowanego celu artykułu. Autor odnosi się do zachowań

turystów w trzech fazach związanych z podróżą (Wodejko 1998) i dogłębnie analizuje
zachowania seniorów jako uczestników rynku turystycznego. W toku wywodu za najciekawsze

uważam odniesienia przemyśleń Habilitanta do Modelu terytorialnego zachowań turystycznych

w miejscach docelowych (Territorial Models ofTourist Behavior in Local Destoinations', Lew,
McKercher 2006). Konkluzje dra Zbigniewa Głąbińskiego zawarte w opiniowanym artykule

świadczą o rzetelnym podejściu do wyników badań własnych oraz znajomości tematyki wraz z

badaniami innych autorów oraz wnoszą wkład do wiedzy z zakresu społecznych uwarunkowań

ruchu turystycznego.
Rozwinięcie tematyki

uczestnictwa w turystyce różnych

grup

konsumentów

zaprezentowane jest w dwóch pozostałych monografiach przedłożonych do oceny. Praca

„Szkolny ruch krajoznawczy jako czynnik kształtowania tożsamości regionalnej na przykładzie
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województwa zachodniopomorskiego” (Wydane przez Forum Turystyki Regionów w
Szczecinie w 2008 r.) autorstwa dra Zbigniewa Głąbińskiego

jest opracowaniem

diagnostycznym, którego celem jest „poznanie wybranych czynników wpływających na
kształtowanie

się

świadomości

terytorialnej

na

przykładzie

województwa

zachodniopomorskiego” ( s. 9). Opracowanie zawiera bardzo szczegółową część teoretyczną
dotyczącą szeroko pojmowanych zagadnień świadomości terytorialnej oraz potencjału i

walorów turystycznych. W części empirycznej bardzo szczegółowo odniesiono się do
atrakcyjności turystycznej województwa zachodniopomorskiego, a na tym tle zaprezentowano
wyniki badań ruchu turystyczno - krajoznawczego młodzieży szkolnej (badanie ankietowe

wśród 222 uczniów). Wnioski z badań i zaprezentowana propozycja zajęć terenowych jako
wdrożenia programu edukacji środowiskowej zasługuje na wysoką ocenę w szczególności pod

kątem umiejętności Autora przetransponowania wyników prowadzonych badań na działalność
praktyczną, w tym przypadku, dla rozwoju ruchu turystycznego młodzieży szkolnej.

Drugą przedłożoną w dokumentacji monografią jest praca zbiorowa pod redakcją
Zbigniewa Głąbińskiego: „Vademecum obsługi turystów z niepełnosprawnościami oraz osób
starszych. Sprawnie dla niepełnosprawnych” (wydana przez Forum Turystyki Regionów w
Szczecinie w 2020 roku). Dr. Zbigniew Głąbiński jest autorem Wstępu i rozdziału pierwszego

pt.: „Turystyka osób z niepełnosprawnościami w starzejącym się społeczeństwie”. Pozycja ta
jest syntetycznym poradnikiem, który może pomóc przedstawicielom podaży turystycznej w

przygotowaniu oferty dla osób z niepełnosprawnością, co jest niezwykle ważnym zadaniem w
dobie nowoczesnego społeczeństwa. Te dwie pozycje książkowe w mojej opinii wskazują na

umiejętność Autora wykorzystania pracy badawczej do celów praktycznych i dodatkowo

wskazują na szerokie zainteresowanie udziałem w turystyce różnych grup społecznych.

4. Ocena osiągnięć naukowo-badawczych

Według załączonej dokumentacji, dorobek naukowy Habilitanta po uzyskaniu stopnia doktora,

to jest po 2008 roku, obejmuje łącznie 57 pozycji, w tym 2 monografie autorskie ( w tym
wskazaną jako główne osiągnięcie naukowe), 1 artykuł z listy A MNiSZW, 25 artykułów z listy
B MNiSZW, 16 rozdziałów w monografiach, 12 publikacji w recenzowanych, zwartych
materiałach pokonferencyjnych, 2 podręczniki oraz 4 monografie wieloautorskie (redakcja i

współautorstwo). W dorobku dra Zbigniewa Głąbińskiego 12 pozycji opublikowano w języku

angielskim.
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W Autoreferacie Habilitant, poza wskazanym w monografii, wyodrębnia 6 obszarów

badawczych, którymi zainteresował się w toku kariery naukowej. Można się zgodzić, że są to:
- znaczenie turystyki dzieci i młodzieży w edukacji oraz kształtowaniu tożsamości regionalnej,

- przygotowanie kadr zawodowych dla gospodarki turystycznej,
- problemy rozwoju turystyki na nadmorskich obszarach Natura 2000,
- możliwości wykorzystania regionalnego i lokalnego potencjału turystycznego,

- uwarunkowania rozwoju turystyki winiarskiej,
- transfer wiedzy pomiędzy sektorem gospodarczym turystyki a światem nauki.

Uważam, że wszystkie wskazane obszary zagadnień dotyczą zjawisk związanych z
rozwojem turystyki i mogą być badane na gruncie nauk społecznych, w tym geografii społeczno

- ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Autor wykorzystuje wiedzę teoretyczną do

postulatów praktycznych, na przykład, dotyczących współpracy podmiotów zajmujących się
turystyką w regionach w celu przygotowania właściwej oferty turystycznej lub wdrażania zasad
rozwoju zrównoważonego w turystyce. Aplikacyjny charakter prac prowadzonych przez dra

Zbigniewa Głąbińskiego wskazuje na umiejętne rozpoznanie problemów współczesnej
turystyki.
Liczba cytowań dra Zbigniewa Głąbińskiego na dzień 28.10. 2020 wynosiła według
Google Scholar - 115, według Public of Perish - 136, według Web of Science - 13 (bez

autocytowań). Index Hirscha (h-index) opublikowanych dzieł Habilitanta wynosi według baz:
Google Scholar - 7, według Public of Perish - 6, według Web of Science - 2. Łączna liczba
punktów MNiSZW na dzień 28.10. 2020 wynosiła 568, 5.
Dr. Zbigniew Głąbiński był recenzentem 12 artykułów naukowych, w tym 2 z listy A

MNiSZW.

Podsumując ocenę dorobku publikacyjnego pod względem ilościowym, uważam że
jest on wystarczający, aby uznać za wnoszący istotny wkład do dziedziny nauk

społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

5. Ocena aktywności naukowej (albo artystycznej) realizowanej w więcej niż jednej

uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej.

Wśród aktywności związanej ze współpracą z innymi ośrodkami naukowymi na
podkreślenie zasługuje udział dra Zbigniewa Głąbińskiego w projektach Instytutu Geografii
14
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Uniwersytetu w Greifswaldzie (Niemcy) w latach 2009 - 2019, w których celem było
opracowanie kulturowych tras turystycznych po nadmorskich obszarach Skanii, Meklemburgii

i Pomorza. W projekcie „Die touristische Aktivitat von Senioren” realizowanym wspólnie z
profesorem Wilhelmem Steingrube przeprowadzono badania ankietowe dotyczące czynników

wpływających na aktywność turystyczną seniorów na grupie 511 respondentów w trzech
wschodnioniemieckich landach: Meklemburgia - Pomorze Przednie, Brandenburgia i
Saksonia, co wskazuje na pogłębianie badań i zainteresowań prezentowanych w monografii

ocenionej we wcześniejszej części recenzji.
Dr. Zbigniew Głąbiński współpracował również z MCI Management Center Innsbruck

Internationale Hochschule GmbH (Austria) w latach 2009 - 2017, a działalność ta dotyczyła

organizacji wspólnych seminariów i warsztatów terenowych dla pracowników i studentów
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, w tym organizacji praktyk zawodowych

w sieci hoteli Stiebleichinger w Innsbrucku. Działalność tą oceniam jako wnoszącą wkład w

upowszechnienia wiedzy z zakresu uwarunkowań i możliwości rozwoju turystyki.
Współpraca dra Zbigniewa Głąbińskiego z innymi uczelniami i instytucjami

naukowymi wskazuje na połączenie wiedzy naukowej z możliwościami jej upowszechniania

przez dydaktykę na poziomie studentów, nauczycieli i uczniów. Jest to cenna idea, która

dowodzi, że wiedza z zakresu turystyki może mieć istotną wartość aplikacyjną. Dr. Zbigniew
Głąbiński wskazuje na wspólny projekt badawczy z prof. Jadwigą Berbeką z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, który dotyczył problemu transferu wiedzy między gospodarką

turystyczną a środowiskiem akademickim. Innym wykazywanym przez Habilitanta działaniem
z zakresu transferu wiedzy jest udział w projekcie „Nauczyciel w praktyce - pilotażowe staże
dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach” realizowanym
przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w Szczecinie (Nr UDA-POKL 03.04.03 - 00 -

110/11), w którym pełnił funkcję koordynatora zespołu ekspertów.

Dydaktyczny charakter miała współpraca dra Zbigniewa Głąbińskiego z PołudniowoZachodnim Uniwersytetem im. Neofita Riłskiego w Błagojewgradzie w Bułgarii, ponieważ
dotyczyła

przygotowania

programów

kształcenia

studentów

kierunków

gospodarka

turystyczna oraz turystyka i rekreacja. Można jednak zauważyć efekt o charakterze naukowym,
którym był udział Habilitanta w międzynarodowej konferencji "Training and Employment of

human Resources in Tourism" i prezentacja referatu pt. „Modern reąuirements for the provision

of professional training and ąualification programmes for tourist guides - some examples from
Poland”.
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Dr. Zbigniew Głąbińki wymienia jako współpracę „udział w pracach European Institute

for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning” (2007 - 2002), jednak trudno
ocenić mi jej zakres, ponieważ z Autoreferatu wynika, że działalność ta ograniczała się do
udziału w dwóch międzynarodowych konferencjach.
Wysoko oceniam (pomimo, że praca ta miała miejsce przed uzyskaniem stopnia

doktora) pełnienie funkcji koordynatora międzynarodowego projektu „Przygoda z turystyką Euroregion Pomerania terenem turystyki edukacyjnej dzieci i młodzieży” dofinansowanego w
ramach funduszu UE PHARE 2002. W ramach współpracy z Ystad Kommun ze Szwecji oraz

Tourism Service Templine.V. z Niemiec (2004 - 2005) dr. Zbigniew Głąbiński brał udział w
nawiązaniu współpracy z partnerami ze Szwecji i Niemiec, inwentaryzacji potencjału
turystycznego tych regionów, opracowaniu i wyznaczeniu tras po Meklemburgii oraz Skanii.

Tak, jak sygnalizowałam wcześniej, uważam, że tego typu projekty umożliwiają przełożenie
wiedzy eksperckiej na realne działania samorządów lokalnych, organizatorów turystyki i
usługodawców, co sprzyja projektowaniu ruchu turystycznego zgodnemu z ideą rozwoju

zrównoważonego.

Moja pozytywna ocena aktywności naukowej realizowanej w więcej niż jednym
ośrodku badawczym wynika również z udziału dra Zbigniewa Głąbińskiego w komitetach
organizacyjnych i naukowych 14 konferencji, w tym jednej międzynarodowej i 6 edycji

Gremium Ekspertów Turystyki, będącym jednym z ważniejszych forum spotkań naukowo

branżowych dotyczących problemów rozwoju turystyki w Polsce.
W latach 2005 - 2020 dr. Zbigniew Głąbiński brał udział w 5 projektach finansowanych

w drodze konkursów (cele badawcze i szkoleniowe), w tym w 1 o zasięgu międzynarodowym.
Reasumując uważam, że dr. Zbigniew Głąbiński wykazuje istotną aktywność

naukową wykraczającą poza jeden ośrodek badawczy, brał bowiem udział w wielu

projektach, w tym w ośrodkach zagranicznych.

6. Ocena dorobku dydaktycznego, organizacyjnego i popularyzatorskiego

Na moją pozytywną ocenę dorobku dydaktycznego dr. Zbigniewa Głąbińskiego wpływają:
a) praca Habilitanta nad opracowaniem, innowacjami oraz dostosowaniem programów

studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja do wymagań Krajowej Ramy Kwalifikacji
Polskiej ramy Kwalifikacyjnej;
b) prowadzenie zajęć dydaktycznych z 10 przedmiotów na kierunku studiów Turystyka i

Rekreacja oraz 3 przedmiotów w jęz. angielskim w ramach programu ERASMUS;

c) organizacja i prowadzenie zajęć terenowych według autorskich programów.
Dr. Zbigniew Głąbiński w latach 2010 - 2019 pełnił funkcję Kierownika Katedry

Turystyki (Turystyki i Rekreacji) na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, co
uważam istotne w ocenie pracy organizatorskiej.

Bardzo wysoko oceniam działalność w zakresie popularyzacji wyników badań
naukowych z zakresu geografii, a także turystyki, którą to Habilitant określa w Autoreferacie
jako swoją pasję. Dowodem na to są, w mojej opinii, działania w celu uzupełniania i
doskonalenia wiedzy nauczycieli, m.in. poprzez prowadzenie zajęć w terenie. Dr. Zbigniew

Głąbiński uzupełnia taką działalność poprzez liczne publikacje, wykłady dla samorządów i
przedsiębiorców. Na podkreślenie zasługuje autorstwo czterech przewodników edukacyjno -

krajoznawczych po Pomorzu Zachodnim na zlecenie Regionalnej Agencji Rozwoju Turystyki
w Szczecinie.
Rozwinięciem pracy popularyzatorskiej w zakresie rozwoju turystyki w aspektach

przestrzennych jest działalność ekspercka Habilitanta, który jest współautorem 5 opracowań
wykonanych na zamówienie instytucji publicznych lub przedsiębiorców. Dr. Zbigniew

Głąbiński był członkiem 11 zespołów eksperckich, w tym Rady Turystyki przy Ministrze
Gospodarki.

Pracę popularyzatorską w zakresie rozwoju turystyki dokumentuje współpraca z
otoczeniem gospodarczym dra Zbigniewa Głąbińskiego, który pełnił funkcje m.in: Prezesa
Zachodniopomorskiej Izby Turystyki, Wiceprzewodniczącego Rady Krajowej Izb Turystyki, a

obecnie - wiceprezesa Forum Turystyki Regionów.
Za osiągnięcia naukowe dr. Zbigniew Głąbiński otrzymał Indywidualną Nagrodę II

stopnia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w 2014 roku oraz za Indywidualną Nagrodę I
stopnia za osiągnięcia dydaktyczne. Habilitant otrzymał również Wyróżnienie Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego za działalność na rzecz rozwoju i promocji turystyki

(2014), Srebrną Odznakę Honorową Gryfa Pomorskiego nadaną przez Zarząd Województwa

Zachodniopomorskiego (2010) oraz Odznakę za Zasługi dla Turystyki nadaną przez Prezesa
Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki (1997).

Podsumowując, dorobek dydaktyczny, organizacyjny i popularyzatorski dra Zbigniewa
Głąbińskiego świadczy o zaangażowaniu w pracę na rzecz upowszechniania wiedzy z geografii,

w tym geografii społeczno - ekonomicznej, i oceniam go bardzo wysoko.
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7. Konkluzja

Wskazana przez dra Zbigniewa Głąbińskiego, jako główne osiągnięcie w postępowaniu

habilitacyjnym, monografia pt. „Czynniki wpływające na aktywność turystyczną polskich

seniorów w świetle opinii słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku” dotyczy zagadnienia

ważnego z naukowego i aplikacyjnego punktu widzenia. W mojej ocenie wnosi istotny wkład
do nauki w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i

gospodarka przestrzenna, ponieważ przedstawia autorskie wnioski oparte na właściwie z
metodycznego punktu widzenia przeprowadzonych badaniach empirycznych oraz rzetelnych
podstawach teoretycznych.

Uzupełnieniem istotnego wkładu do nauki w wymienionej

dyscyplinie jest dorobek publikacyjny, w szczególności prace autorstwa dra Zbigniewa
Głąbińskiego pt. „The selected aspects of Polish seniors’ tourism activity in view of qualitative

research” oraz „Analysing the tourism activity of seniors by applying the method of participant

observation”.
Aktywność naukową realizowaną przez dr Zbigniewa Głąbińskiego w więcej niż jednej
uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej oceniam

pozytywnie.
Mając na uwadze wymagania określone w art. 219 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 po. 478), dorobek naukowo badawczy, w szczególności monografię pt. „Czynniki wpływające na aktywność turystyczną

polskich seniorów w świetle opinii słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku” oraz działalność
w zakresie współpracy z innymi ośrodkami badawczymi, w tym zagranicznymi, a także

działalność dydaktyczną, popularyzatorską i organizatorską oceniam pozytywnie i popieram

wniosek o nadanie dr. Zbigniewowi Głąbińskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk

społecznych w dyscyplinie geografia społeczno - ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.
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