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Recenzja pracy doktorskiej mgr Beaty NONAS 

pt.: „Wpływ zarządzania wiedzą w kontekście łańcucha dostaw na bezpieczeństwo 

wybranych zasobów przedsiębiorstwa” 

opracowana na zlecenie Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów  

Politechniki Częstochowskiej 

 

Ocena wyboru tematu pracy doktorskiej 

 

Zarządzanie wiedzą, rozumiane jako ogół działań służących identyfikacji, zachowaniu, 

upowszechnieniu i wykorzystaniu wiedzy jawnej i ukrytej personelu przedsiębiorstwa, dla 

podniesienia sprawności i efektywności działań, jest jednym z istotniejszych elementów 

zarządzania organizacją. Koncepcja zarządzania wiedzą jest postrzegana przez współczesne 

przedsiębiorstwa jako jeden z głównych elementów budowania przewagi konkurencyjnej. 

Mając do czynienia z permanentnym przyrostem informacji gromadzonych i przewarzanych 

przez przedsiębiorstwa, a co za tym idzie z ciągłą ewolucją wiedzy zarówno w ujęciu 

zewnętrznym jak i wewnętrznym organizacji, właściwe nią zarządzanie jest dużym wyzwaniem 

dla przedsiębiorstwa, które musi to zagadnienie postrzegać wieloaspektowo, np.: 

- w ujęciu bezpieczeństwa organizacji, 

- wiedzy o know-how przedsiębiorstwa, 

- przepływów wewnętrznych materiałów oraz samej wiedzy jawnej i ukrytej. 

W zarządzaniu wiedzą w ostatnich kilkunastu latach niezwykle pomocne są systemy 

informatyczne, pozwalające na bieżąco śledzić wybrane przez przedsiębiorstwo przepływy. 

Niestety, z przyczyn oczywistych, nie uwzględniają one przepływów wiedzy ukrytej, które 

mogą być kluczowe dla wszystkich obszarów przedsiębiorstwa, szczególnie w kontekście 
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łańcucha dostaw, mającego kluczowe znaczenie w zapewnieniu podstawowej funkcji 

przedsiębiorstwa przemysłowego – produkcji wyrobów. W dynamicznie rozwijających się 

organizacjach oraz zmieniających się warunkach rynkowych zagadnienie to pozostaje więc 

aktualne zarówno pod względem naukowym jak i praktycznym. 

Biorąc pod uwagę powyższe, pozytywnie oceniam wybór tematu realizowanej pracy 

doktorskiej Pani mgr Beaty Nonas, choć w mojej opinii powinien on brzmieć „Wpływ 

zarządzania wiedzą na bezpieczeństwo wybranych zasobów przedsiębiorstwa w kontekście 

łańcucha dostaw”. Temat dysertacji spełnia warunek aktualności i jednocześnie stanowi 

odpowiedź na zapotrzebowanie na działalność badawczą w obszarze zarządzania wiedzą 

mieszczący się obszarze inżynierii produkcji. 

 

Charakterystyka i ocena pracy doktorskiej 

 

Recenzowana praca doktorska zredagowana jest według klasycznego i akceptowanego 

schematu na 184 stronach, które obejmują: 

-  część literaturową (rozdz. 1 -4) zawierającą krótką charakterystykę badanej problematyki  

z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania wiedzą, bezpieczeństwa  

w przedsiębiorstwie i łańcucha dostaw, ze szczególnym akcentem na determinanty poziomu 

bezpieczeństwa 

- tezę pracy, cel i metodykę badań (rozdz. 5) 

- części analityczną (rozdz. 6-7) zawierającą wyniki badań ankietowych oraz propozycję 

autorskiego modelu zarządzania wiedzą. 

Ponadto w treści pracy zamieszczono podsumowanie i wnioski, spis bibliografii, rysunków, 

tabel i wzorów. Uzupełnienie pracy stanowi 1 załącznik w którym przedstawiono wzór 

kwestionariusza badawczego.  

Spis bibliograficzny, zawiera 173 prawidłowo dobrane pozycje krajowe i zagraniczne, w tym 

jedynie 1 publikację której Doktorantka jest głównym autorem. 

Pomijając wstęp, rozprawę otwiera analiza literaturowa problematyki poruszanej  

w pracy, którą Autorka zamieściła na 39 stronach, dzieląc ją na cztery główne rozdziały: 

- Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, 

- Zarządzanie wiedzą, 

- Bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie, 

- Przedsiębiorstwo produkcyjne jako ogniwo łańcucha dostaw. 
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Przedstawione w tej części dysertacji treści wprowadzają czytelnika w analizowane w dalszej 

części zagadnienia, udowadniając jednocześnie dużą wiedzę Doktorantki w tym temacie. Ich 

lektura nasuwa kilka pytań: 

 na stronach 11 i 12 Autorka twierdzi, że „Różnorodność w definiowaniu pojęcia funkcji 

personalnej i spojrzenia na nią prawdopodobnie mogły przyczynić się do stosowania przez 

niektórych autorów zamiennie pojęć funkcji personalnej oraz: zarządzania zasobami pracy, 

zarządzania kadrami, zarządzania potencjałem społecznym, zarządzania personelem, 

zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania kapitałem ludzkim czy kapitałem 

intelektualnym”. Skoro Doktorantka twierdzi, że są to pojęcia zamienne, a więc tożsame, 

to dlaczego w kolejnych rozdziałach (1.2 i 1.3) dzieli ich opis na dwa odrębne 

podrozdziały: „1.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi” i „1.3. Kapitał ludzki”, 

 dlaczego w tabeli 7 na str. 32 przedstawiono klasyfikację zagrożeń stosując w niej 

jednocześnie kilka kryteriów, np. obiektywne – subiektywne, wewnętrzne – zewnętrzne 

itp.? Przejrzystość tekstu wymagałaby wskazania, wg jakich kryteriów zastosowano 

podział zagrożeń i ich przedstawienie, 

 na stronie 38 Autorka użyła stwierdzenia że „monitoring i kontrola zarządzania ryzykiem 

pozwalają na określenie stopnia realizacji wytyczonych celów oraz ich zbieżności  

z założeniami …”. Wydaje się że użyto tutaj pewnego skrótu myślowego, bowiem 

monitoring i kontrola są narzędziami do zarzadzania ryzykiem, ale przede wszystkim nie 

można twierdzić że zarządzanie ryzykiem pozwala na określenie realizacji celów, bowiem 

to zarządzanie ryzykiem jest narzędziem do osiągnięcia celów. W związku z powyższym 

nasuwa się pytanie w jaki sposób narzędziami zarzadzania ryzkiem, np. monitorowaniem 

dostawców, można określić stopień realizacji celów jakiegokolwiek przedsięwzięcia?  

Do określenia realizacji celów wykorzystywane są inne miary i narzędzia, 

 w rozprawach naukowych istotna jest precyzja wypowiedzi, również w kwestii 

terminologii, np. na rys. 4 wskazano na „działania pomocnicze”, a w treści pracy na 

„czynności pomocnicze”, 

Powyższe uwagi należy traktować jako wstęp do dyskusji, mając na uwadze, że nie wpływają 

one na poziom merytoryczny tej części pracy. 

 W rozdziale 5, zgodnie z jego tytułem, Doktorantka zawarła tezę, cel i metodykę badań. 

Stwierdzam, że przedstawiona w pracy teza została sformułowana prawidłowo, przede 

wszystkim precyzując obszar bezpieczeństwa jako „bezpieczeństwo zasobów 
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przedsiębiorstwa”. Tę kwestię uważam za istotną, ponieważ w treści pracy wielokrotnie 

pojawia się pojęcie bezpieczeństwa w bardzo szerokim rozumieniu, sprawiając że praca  

w wielu fragmentach jest mało przejrzysta. Ponadto w rozdziale 5 sformułowano 5 hipotez 

badawczych mających związek z przedstawioną tezą pracy oraz opisano metodykę badań.  

W moim odczuciu, zaprezentowana metodyka wymaga uzupełnienie poniższych zagadnień: 

 stwierdzono, że „przeprowadzono badania testowe, a uzyskane wyniki (…) pozwoliły na 

modyfikację pierwotnej wersji ankiety”. Jakie badania testowe prowadzono i jaki był 

zakres modyfikacji ankiety? 

 stwierdzono, że „próba badawcza została dobrana z wykorzystaniem wiedzy 

kierowniczej”. Jakie kryterium dobru respondentów przyjęto i jak wyglądała struktura 

respondentów, wg kryteriów przedstawionych w ankiecie? Dlaczego próba liczyła 107 

respondentów? 

 podczas analizy statystycznej przyjęto poziom istotności 0,01, podczas gdy zazwyczaj 

przyjmuje się 0,05. Dlaczego zastosowano tak rygorystyczne podejście, tym bardziej, że 

wykluczyło ono z analizy szereg zależności? 

 Jakie jest uzasadnienie wyboru przedsiębiorstwa na podstawie którego dowodzono 

założonej tezy? Jakie systemy zarządzania ma wdrożone i jak wygląda jego polityka  

w zakresie analizowanego zagadnienia? Czy jest wdrożona i ewentualnie co zawiera 

polityka bezpieczeństwa ww. przedsiębiorstwa? Czy realizowane są w nim założenia norm 

serii ISO 28000 i ISO 31000, które często są przywoływane w treści pracy? 

 na str. 52 stwierdzono, że „skoncentrowano się na dwóch rodzajach ryzyka (…)” nie 

wymieniając ich rodzajów, 

W dalszej części pracy, w rozdziale 6 przedstawiono szereg wyników badań ankietowych 

wraz z krótkim komentarzem ich wyników. Wszystkie wyniki zaprezentowane zostały  

w postaci histogramów a wyniki badania zależności pomiędzy poszczególnymi grupami 

respondentów stabelaryzowano. Dla przypadków w których uzyskano zadowalające wyniki 

testy chi-kwadrat, wyznaczono siły statystycznie istotnej zależności za pomocą współczynnika 

V-Cramera.  

Analizując ciekawe z punktu widzenia naukowego wyniki, nasuwa się jednak pytanie czy 

ankietowani znali wszystkie rodzaje bezpieczeństwa o które byli pytani? Zostały one 

przytoczone już w pierwszym pytaniu, choć w mojej opinii pierwsze pytanie powinno być 

otwarte i brzmieć: Jakie rodzaje bezpieczeństwa Pani/Pan zna? Brak tej informacji może 
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doprowadzić do sytuacji gdy pracownik wypełnia kwestionariusz nie mając do końca 

świadomości o pełnym zakresie badań, bowiem w pojęciu pracowniczym, szczególnie na 

stanowiskach robotniczych, utożsamiane może być jedynie z bezpieczeństwem pracy. 

Dodatkowo, analizując wyniki badań kwestionariuszowych, Autorka często odwołuje się do 

przyjętej w przedsiębiorstwie polityki bezpieczeństwa. Brak informacji o tej polityce, również 

nie pozwala czytelnikowi na stworzenie pełnego obrazu stanu faktycznego, ponieważ polityka 

bezpieczeństwa zazwyczaj również ogranicza się do kwestii bezpieczeństwa pracy. Powyższe, 

nasuwa pytanie czy Doktorantka jest przekonana o zrozumieniu zakresu ankiety przez 

respondentów i ewentualnie jakie działania ograniczające to ryzyko podjęła podczas badań?  

Poniżej przedstawiono główne uwagi do części analitycznej pracy. 

1. Przedstawiając opracowane wyniki badań, zaprezentowane w rozdziałach 6.1 - 6.4, 

ograniczono się w każdym przypadku do jedynie trzech kryteriów porównawczych: staż 

pracy, stanowisko oraz obszar. Dlaczego pominięto pozostałe kryteria porównawcze 

zamieszczone w ankiecie na str. 179: płeć i wiek? 

2. Analizując statystycznie wyniki zidentyfikowano te kryteria, które są istotne statystycznie 

ale nie zaprezentowano analizy wyników dla przyjętych kryteriów podziału. Przykładowo, 

jak zmienia się postrzeganie istotności bezpieczeństwa zamówień w funkcji stażu pracy 

respondentów (pyt. 1). Uważam że dopiero takie zaprezentowanie wyników pozwoliłoby 

Doktorantce w pełni zaprezentować swoje wyniki badań, tym bardziej że w treści pracy się 

do nich odnosi, oraz uzasadnić uzyskane zależności, o których na podstawie treści pracy 

jedynie wiadomo że występują. 

3. W komentarzu rys. 11 na str. 59 Autorka stwierdziła, że powodem niskiego poziomu 

wiedzy respondentów, dotyczącej analizy kosztów, może być „ograniczony dostęp do 

informacji dotyczących kosztów tylko dla wybranych pracowników”. Jest to jedynie 

postawienie pewnej hipotezy, bez przedstawienia własnej opinii w tym zakresie.  

4. Kolejna uwaga dotyczy pytania 7 i jego wyników zaprezentowanych na rys. 15. Pytanie 

dotyczyło uczestnictwa respondentów w identyfikacji problemów. W mojej opinii na tak 

postawione pytanie odpowiedź powinna być jednoznaczna: tak lub nie. Niezrozumiałe są 

zatem odpowiedzi: raczej tak i raczej nie. Czy można w czymś „raczej” uczestniczyć? Taka 

sama uwaga dotyczy kolejnego pytania dotyczącego szkoleń i kilku następnych pytań. 

5. Dlaczego na stronie 84 Autorka odnosi się do wyników, które zostaną zaprezentowane  

w ujęciu tabelarycznym dopiero na stronach 124 i 127? Taki układ pracy utrudnia jej 
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zrozumienie czytelnikowi, tym bardziej że omówienie ww. wyników również znajduje się 

w dalszej części pracy. 

6. Analizując wyniki badań zaprezentowanych w tabl. 48, w odróżnieniu do pozostałych 

wyników, trudno je odnieść do pytań zawartych w opracowanym kwestionariuszu 

badawczym. Wyniki odpowiedzi na które z pytań wykorzystano do opracowania tabl. 48? 

7. Tytuł rysunku 21, nie koreluje z pytaniem 8 na str. 76 oraz zaprezentowanymi na nim 

wynikami. Jak bowiem interpretować tytuł rysunku „charakterystyka informacji  

i dokumentacji dotyczących bezpieczeństwa” z wynikami „odpowiedź – aktualizowane”. 

Uważam że w opisie tego rysunku Autorka zrobiła zbyt duży skrót myślowy. Ponadto 

prezentując wyniki na rys. 44 przyjęto skalę do 150 przy maksymalnej liczbie odpowiedzi 

107. Uważam że skala np. do 110 pozwoliłaby Autorce na lepsze zaprezentowanie różnic 

w uzyskanych odpowiedziach. 

Kolejna część pracy, przedstawiona w rozdziale 6.6 to studium przypadku dwóch zdarzeń 

(scenariuszy) zaprezentowane w formie analizy ryzyka i określenia sposobów postępowania 

aby je zminimalizować. Do analizy prawidłowo wybrano metody drzewa zdarzeń i CCA. 

Przedstawiona analiza jest logiczna a proponowane działania stanowią konsekwencję 

kolejnych scenariuszy. Uważam że w tej części pracy Doktorantka doskonale zaprezentowała 

aspekt praktyczny swojej dysertacji. 

Ostatnią częścią, w załażeniu Autorki, niejako spajającą dotychczasowe wyniki badań  

i analiz jest model zarządzania wiedzą odnoszący się do bezpieczeństwa posiadanych przez 

przedsiębiorstwo zasobów, zaprezentowany w rozdziale 7, a graficznie na rys. 51. 

Niewątpliwym plusem modelu jest umieszczenia w nim koła Deminga, zastosowanie cyklu 

PDCA, co ma duże znaczenie dla omawianego zagadnienia. Pewnym dysonansem jest jednak 

opis modelu w którym nacisk kładziony jest na pracowników, natomiast graficzna ilustracja 

modelu odnosi się do zasobów. Uważam że wyjaśnieniem tych rozbieżności mogłaby być 

definicja autorskiego modelu Doktorantki, której jednak w pracy zabrakło. Definicje takie 

zwyczajowo stanowią dopełnienie graficznej prezentacji modelu, stanowiąc kwintesencję 

założeń i interakcji przyjętych w modelu. 

Ostatnim rozdziałem recenzowanej rozprawy jest podsumowanie i wnioski końcowe. 

Autorka przedstawił w nim uzasadnienie potwierdzające założoną tezę i hipotezy badawcze. 

Rozdział kończą wnioski ogólne i dyskusja wyników, wynikające z przeprowadzonych badań, 

do których nie wnoszę zastrzeżeń. 




