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1. Analiza rozprawy 

Z naukoznawczego punktu widzenia we współczesnej dyscyplinie naukowej, jaką jest inżynieria 
produkcji można wyróżnić trzy warstwy: 

 metodologiczną, 

 metodyczną, 

 oraz merytoryczną. 
Recenzowaną rozprawę doktorską można, z tego punktu widzenia, usytuować przede wszystkim 

w tzw. warstwie merytorycznej współczesnej inżynierii produkcji, w której wyróżnia się następujące 
merytoryczne obszary badawcze: zarządzanie produkcją i usługami, inżynieria procesów przetwa-
rzania materiałów w wyroby użytkowe, zarządzanie innowacjami, zarządzanie projektami produk-
cyjnymi i usługowymi, racjonalizacja procesów i systemów logistycznych, zarządzanie jakością, za-
rządzanie wiedzą produkcyjną, prognozowanie w przedsiębiorstwie produkcyjnym, kształtowanie 
środowiska pracy i bezpieczeństwa pracy oraz efektywność i produktywność przedsiębiorstw. W 
analizowanym przypadku - w jej fragmentach określanych, jako racjonalizacja logistycznych łańcu-
chów dostaw. Ze względu na zastosowanie oryginalnego podejścia metodycznego dysertacja ta 
wpisuje się również w warstwę metodyczną. Identyfikacja usytuowania niniejszej pracy na tym tle 
oraz zarysowanie głównych dróg rozwoju tego obszaru, w którym ona się mieści, pozwoli na osą-
dzenie, czy Autorka trafnie wybrała tematykę badawczą. 

Bazując na definicji Amerykańskiego Instytutu Inżynierii Przemysłowej należy stwierdzić, że in-
żynieria produkcji jest pojęciem obejmującym zagadnienia planowania, projektowania, wdrażania 
oraz operowania systemami i procesami produkcyjnymi i logistycznymi, a także zapewnienia ich 
funkcjonowania. Wymienione systemy rozumiane są jako układy socjotechniczne, integrujące pra-
cowników, informację, energię, materiały i narzędzia pracy w początkowych fazach cyklu życia wy-
robów. Kluczowym elementem, którym inżynieria produkcji różni się od innych dyscyplin technicz-
nych jest orientacja na czynnik ludzki. Ciągłe doskonalenie szeroko rozumianego środowiska pracy, 
w którym praca ludzka jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na wydajność, koszty i jakość 
wyrobów jest drogą do kreowania najlepszych systemów. 
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W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, kiedy dostęp przedsiębiorców do techniki i technologii 
jest w zasadzie taki sam (wyjąwszy przypadki embarga), niezależnie od geograficznego usytuowania 
przedsiębiorstwa, racjonalne zarządzanie produkcją i logistyką, to właśnie condicio sine qua non 
konkurencyjności. W związku z tym zwiększa się świadomość korzyści płynących z traktowania logi-
styki jako integralnej części działań dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem, a w szczególności 
jeżeli chodzi o zarządzanie procesami współpracy z partnerami rynkowymi. Podejmując decyzje do-
tyczące przedsiębiorstwa należy mieć na uwadze relacje między dostawcą a odbiorcą. Trzeba mieć 
świadomość, że przyjazna współpraca logistyczna z dostawcami przyczynia się do zwiększenia war-
tości dodanej, a tym samym do wzrostu konkurencyjności. Dlatego też kadra kierownicza powinna 
mieć wiedzę, co do istotności i hierarchii czynników określających relacje między dostawcą a od-
biorcą i uwzględniać tę wiedzę w zarządzaniu operacyjnym i taktycznym. W literaturze przedmiotu, 
jak i w praktyce przedsiębiorstw przemysłu budowy maszyn brak jest jednoznacznych zaleceń, co do 
racjonalnego zarządzania relacjami logistycznymi z dostawcami. Odczytuję to jako najważniejszą 
motywację, która skłoniła Doktorantkę do podjęcia dogłębnych badań własnych. W ramach recen-
zowanej pracy Autorka zajęła się przeto identyfikacją czynników relacji logistycznych z dostawcami 
w wybranych przedsiębiorstwach przemysłu metalowego. 

Recenzowana dysertacja, w której Autorka identyfikuje zjawiska z zakresu logistyki stosując 
oryginalną specyficzną metodykę, mieści się, przeto w zasadniczym nurcie współczesnych kierun-
ków badań logistyki i zarządzania przedsiębiorstwem. Tematyka niniejszej pracy wpisuje się w ogól-
ny nurt wysiłków badawczych mających na celu racjonalizację funkcjonowania logistycznego łańcu-
cha dostaw, polegających na świadomym kształtowaniu powiązań pomiędzy poszczególnymi jego 
ogniwami. Na podkreślenie zasługuje fakt zastosowania oryginalnej myśli profesora Stanisława Bor-
kowskiego i jego metody BOST. 

Recenzowana rozprawa doktorska mgr inż. Barbary Gruszki jest kolejnym elementem w szeregu 
prac naukowej szkoły inżynierii produkcji profesora S. Borkowskiego, która powstała na gruncie 
wcześniejszego rozpoznania merytorycznego i metodycznego rozważanego obszaru inżynierii pro-
dukcji i stanowi wartościowe ogniwo, logicznie usytuowane, w całym ciągu prac naukowych wyko-
nywanych w częstochowskim ośrodku. 

Wymienione okoliczności poczytuję przeto, jako potwierdzenie trafności i sensowności wyboru 
tematyki badawczej. Uzasadnieniem wspomnianej trafności wyboru jest nie tylko sam fakt usytu-
owania pracy na szerszym międzynarodowym tle badań, ale również i to, że podejmowana w roz-
prawie doktorskiej tematyka szczegółowa rokuje nadzieje epistemologiczne oraz nadzieję na uzy-
skanie walorów utylitarnych. 

Strukturę rozprawy stanowi osiem ponumerowanych rozdziałów i dwa bez numerów, tj. Wstęp 
oraz Podsumowanie i wnioski, spis literatury, spis rysunków, spis tablic oraz dwa załączniki. Brak jest 
wykazu ważniejszych oznaczeń oraz streszczeń w języku polskim i obcym. Jest to obszerna spójna 
tematycznie praca o bardzo klarownej strukturze. Układ pracy jest prawidłowy - typowy dla prac 
analityczno-badawczych. Tytuł dysertacji jest zgodny z jej treścią, choć według mojej propozycji 
mógłby brzmieć następująco: Identyfikacja czynników relacji logistycznych z dostawcami w przed-
siębiorstwach przemysłu metalowego. 

Wstęp napisany jest przekonywująco i dotyczy wprowadzenia do rozpatrywanej tematyki. Po-
nadto Autorka krótko nakreśliła tu genezę pracy, uzasadnienie wyboru tematu, zakres pracy i 
wstępnie zasygnalizowała ogólny cel pracy. Zakres pracy, podzielony na 8 etapów – tożsamych z 
ośmioma rozdziałami, przedstawiony jest tamże w sposób wyczerpujący. 

W rozdziałach pierwszym i drugim przedstawiona została analiza piśmiennictwa z zakresu pod-
jętej tematyki. Dobór rozpatrywanych zagadnień jest prawidłowy i moim zdaniem, pozwala na re-
konstrukcję dotychczasowego stanu wiedzy oraz stanowi solidną podstawę do określenia obszaru 
badań własnych Autorki. Jest to także właściwa baza wiedzy do sformułowania przez Nią tezy i ce-
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lów pracy. Wachlarz prac analizowanych przez Autorkę jest bardzo obszerny. Potrafi ona umiejętnie 
zsyntetyzować przedstawiane informacje, przynależne ze względu na specyfikę pracy, do dynamicz-
nie rozwijającej się dziedziny logistyki, jaką są relacje z klientami – dostawcami i odbiorcami. Autor-
ka na podstawie analizy literatury podnosi istotność relacji między partnerami w logistycznym łań-
cuchu dostaw. Szkoda, że w tym rozdziale nie przedstawiono, choćby pokrótce istoty metody BOST. 

Układ tej części rozprawy pracy oceniam jako logiczny, choć mam zapytanie i uwagi szczegóło-
we: 

1) str. 52, wiersz 5d  – jest „ na rys. 2.4”, a powinno być „ na rys. 2.3”; 
2) str. 53, rys. 2.3 – co oznacza „przyrost naturalny” w przedstawionym tam kontekście? 
3) str. 57, wiersz 2g  – jest „związki zawodowe”, a być może miało być „związki dostawców”; 
4) komunikatywność treści tych rozdziałów byłaby lepsza, gdyby na początku pracy był spis 

ważniejszych akronimów, oznaczeń i skrótów. 
Zasadniczą część rozprawy z punktu widzenia etapów badania naukowego, stanowią rozdziały, 

w których Autorka referuje metodykę, wyniki i analizę wyników badań własnych. Są to rozdziały 
od trzeciego do ósmego. 

Rozdział trzeci zatytułowany jest Metodologia badań. Moim zdaniem na wyrost, metodologia 
albowiem, to nauka o metodach i należy do sfery metanauki. Tu raczej należałoby mówić o meto-
dach, bądź metodyce, tak jak to formułuje Autorka w podrozdziale 3.1. Fundamentem intelektual-
nej konstrukcji budowanej przez Autorkę jest twierdzenie oznaczone jako teza. Wyeksponowana 
jest ona w podrozdziale 3.2 zatytułowanym Tezy, cel i zakres pracy, choć jako żywo więcej tez nie 
można znaleźć, a jeżeli chodzi o cel, to zamiast sugerowanego tytułem jednego celu znajdujemy ich 
tam aż sześć. Nie mniej jednak przedstawiona teza nie ma charakteru trywialnego i jest dobrze 
ugruntowana w dotychczasowym stanie wiedzy, choć być może w jej sformułowaniu lepiej byłoby 
zamiast „w oparciu o zestaw pytań” napisać „na podstawie zestawu pytań”. Cele pracy sformuło-
wane na stronie 76. są wyeksplikowane jasno, z wyjątkiem celu piątego, w którym chyba jakiś wy-
raz został przeoczony. W rozdziale czwartym przedstawione zostały wyniki badań dotyczących zasad 
1. i 4. zarządzania Toyoty opracowane na podstawie ankietyzacji wśród pracowników produkcyj-
nych, w rozdziale piątym zaś – analogiczne wyniki uzyskane przez ankietyzację przełożonych. Anali-
zowano więc czynniki współpracy z kooperantami oraz zapewnienie równomiernego dopływu su-
rowców, materiałów i części. Wykonano analizę statystyczną oraz zbadano korelację między pozio-
mem oceny badanych czynników a cechami respondentów. Rozdział szósty poświęcony jest zasto-
sowaniu sieci neuronowych do porównania odpowiedzi analizowanych w dwu poprzednich rozdzia-
łach. Rozdział siódmy dotyczący czynników wpływających na dobór dostawców oraz czynników opi-
sujących zachowanie przedsiębiorstw w sytuacji wystąpienia problemów u dostawców opracowany 
został na podstawie ankietyzacji wśród przełożonych. Wykonano również analizę statystyczną oraz 
zbadano korelację między poziomem oceny badanych czynników a cechami respondentów. Rozdział 
ósmy to zestawienie wyników, odpowiedzi na sformułowane problemy oraz stwierdzenie prawdzi-
wości postawionej tezy pracy. 

Moje zapytania, uwagi i sugestie do tej części pracy są następujące: 
1) rys. 3.9 – opis osi pionowej jest nieczytelny; 
2) str. 99, wiersz 8g – powinno być „0,20”; 
3) str. 102, wiersz – co znaczy „zasada 4E+1P” oraz „dwanaście złotych zasad Toyoty”? 
4) str. 110, wiersz 11d – powinno być „zamków”; 
5) str. 111 – tablica 3.5 była już przedstawiona na stronie 95 jako tablica 3.3; 
6)  str. 113 – Autorka pisze, „że wśród przebadanego sektora metalowego występuje zdecydo-

wana przewaga mężczyzn”; jest to nieuprawniona generalizacja – badania nie dotyczyły bo-
wiem ogółu zatrudnionych, lecz tylko tych, którzy odpowiadali na ankietę. 

7) str. 126, wiersz 4g – powinno być „B3”; 
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8) str. 126, wiersz 5-6g – powinno być „współpraca z kooperantami WK”; 
9) str. 128, wiersz 17g – powinno być „4.2e”; 
10) str. 164, wiersz 11g – „od wszystkich pracowników”, czy „od ankietowanych pracowników”? 
11) str. 164, wiersz 8d – analogicznie jak w uwadze 10; 
12) str. 168 – co to jest metoda SCG? 
13) rys. 6.6 – nie podano sposobu uzyskania danych do sporządzenia tego wykresu; 
14) str. 173 – ostatnie siedem wierszy zawiera stwierdzenia, które można sformułować nie prze-

prowadzając żadnych badań. 
Na podstawie dotąd przeprowadzonej analizy można podjąć próbę rekonstrukcji osiągnięcia nau-
kowego rozprawy. Jako elementy tego osiągnięcia widocznie odróżniające je od aktualnego stanu 
wiedzy w rozpatrywanej problematyce oraz świadczące o oryginalności rozprawy uważam: 

 implementację do konkretnego przypadku ankietowej metody BOST prof. S. Bor-
kowskiego w celu  określenia relacji zachodzących między zasobami materialnymi i 
zasobami ludzkimi oraz między zasobami ludzkimi i zasobami ludzkimi; 

 walor poznawczy, jakim jest określenie miejsca w strategii przedsiębiorstw branży 
metalowej następujących czynników: współpraca z kooperantami, zapewnienie rów-
nomiernego dopływu surowców, materiałów i części, istotność czynników decydują-
cych o wyborze dostawców oraz jaki jest najważniejszy czynnik określający zacho-
wania odbiorców w przypadku wystąpienia problemów w relacjach z dostawcami; 

 zastosowanie sieci neuronowych do porównania odpowiedzi dwóch grup respon-
dentów. 

 Na podkreślenie zasługuje to, że Autorka zastosowała adekwatny do założonych celów apa-
rat metodyczny, a także w klarowny sposób przedstawiła opracowane statystycznie wyniki badań. 
 W rozdziale Podsumowanie i wnioski Autorka sformułowała dziesięć wniosków szczegóło-
wych oraz odpowiedzi na pytania problemowe postawione w początkowej części dysertacji. Stwier-
dziła także, że postawiona teza pracy jest słuszna. Szkoda, że nie przedstawiono sugestii, co do dal-
szych badań. 

Co do całości tekstu nasuwają mi się jeszcze następujące uwagi - zdarza się niewłaściwe używa-
nie niektórych słów i określeń, np.: słowa „najniższy”, gdy lepiej byłoby „najmniejszy”, np. na str. 
124 ,136, 195; „najwyższy”, zamiast „największy”, np. na str. 96, 98 i 195; „ilość”, zamiast „liczba”, 
np. na str. 89, 167; „odnośnie” zamiast „odnośnie do”, np. na str. 100; „stworzony”, kiedy lepiej by-
łoby „opracowany”. 

Bibliografia zamieszczona w końcowej części pracy zawiera 145 pozycji. Doktorantka analizuje i 
cytuje literaturę najnowszą, a także klasyczne dzieła o nieco starszym rodowodzie. 

 
2. Ocena rozprawy 

 
Przedstawiona analiza rozprawy zawiera wystarczające, moim zdaniem przesłanki do sformuło-

wania oceny. Treść rozprawy jest zgodna z tematem zaakceptowanym przez Radę Wydziału Inżynie-
rii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie. Podjęty temat 
jest ważny zarówno z poznawczych, jak i praktycznych względów i opracowany został bardzo ob-
szernie i wyczerpująco. Uwagi sformułowane w niniejszej recenzji, zresztą nieliczne, nie umniejszają 
wartości materiału dowodowego pracy, w większości albowiem odnoszą się do sposobu prezentacji 
uzyskanych wyników. Nie mogą, więc stanowić podstawy do kwestionowania wartości pracy. 

Pod względem metodycznym rozprawa jest poprawna. Literatura specjalistyczna została dobra-
na trafnie. Układ rozprawy i podział treści między poszczególne rozdziały jest logiczny. Elementem 
wzmacniającym komunikatywność przekazu jest zaprezentowany przez Doktorantką algorytm reali-
zacji pracy doktorskiej. Struktura poszczególnych rozdziałów, jak i sposób przedstawienia wyników 
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badań są klarowne. Zbiór pojęciowy, jakim posługuje się Autorka, z wyjątkiem wskazanych przeze 
mnie przypadków, jest na ogół poprawny. Strona ilustracyjna pracy jest na ogół bez zastrzeżeń, re-
dakcja rozprawy zaś wykazuje drobne niedociągnięcia. W dostarczonym do recenzji egzemplarzu 
stwierdziłem szereg błędów korektorskich, drobnych nieścisłości i potknięć stylistycznych. Zaznaczy-
łem to w tekście, niektóre z nich przedstawiłem powyżej. 

Godna podziwu jest pracowitość Doktorantki. Mgr inż. Barbara Gruszka wykonała wartościową 
pracę badawczą i wykazała się dogłębną znajomością warsztatu naukowego. W rozprawie zawarła 
solidną podbudowę teoretyczną, poprawnie zaplanowała i wykonała badania ankietowe, w sposób 
czytelny przedstawiła ich wyniki, dokonała analizy otrzymanych rezultatów opatrując je stosownymi 
komentarzami. Udowodniła zatem, że potrafi w subtelny sposób dokonywać analizy zjawisk doty-
czących relacji logistycznych. 

Warunkiem dysertabilności rozprawy doktorskiej jest jej związek z problemem metodologicz-
nym, metodycznym lub poznawczym bezpośrednio lub pośrednio wpływającym na stan wiedzy. W 
przypadku recenzowanej rozprawy warunek ten jest spełniony pod względem drugiego i trzeciego z 
wymienionych aspektów, co wykazałem w analizie rozprawy. Rozprawa jest w wystarczającym 
stopniu poprawna metodologicznie, gdyż zawiera elementy, które w metodologii nauk określa się 
jako etapy badania naukowego. 

Na podstawie analizy rozprawy można stwierdzić, że mgr inż. Barbara Gruszka jest przygotowa-
na do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej. Doktorantka wydatnie poszerzyła swoją wiedzę z 
zakresu inżynierii produkcji, a w szczególności z zakresu logistyki, badań ankietowych oraz staty-
stycznego opracowania i prezentacji wyników badań. 

Podsumowując moją ocenę stwierdzam, że rozprawa: 

 spełnia wymóg oryginalnego rozwiązania przez Autorkę zagadnienia naukowego, 

 spełnia wymóg wykazania Jej ogólnej wiedzy teoretycznej w uprawianej dyscyplinie 

 oraz wykazuje umiejętność samodzielnego prowadzenia przez Autorkę pracy naukowej. 
 
3. Wniosek końcowy 

 
W świetle dokonanej analizy i sformułowanych ocen stwierdzam, że rozprawa mgr inż. Bar-

bary Gruszki pt. Identyfikacja czynników relacji logistycznych zakładów przemysłu metalowego z 
dostawcami spełnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim przez obowiązujące w tym 
względzie aktualne przepisy (Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnic-
twie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakre-
sie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw) oraz tradycję akademicką i może stanowić pod-
stawę do nadania jej Autorce stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynie-
ria produkcji. Może być, przeto dopuszczona do publicznej obrony. 

 

 


