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1. UWAGI O WYBORZE TEMATYKI ROZPRAWY  

 

 Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska mieści się w jednym z 10 obszarów 

tematycznych inżynierii produkcji, a mianowicie w obszarze związanym z logistyką  

i optymalizacją łańcucha dostaw, gdyż podejmuje zagadnienia zapewnienia ciągłości 

procesów na drodze koordynacji działań i szerokiej współpracy między poszczególnymi 

partnerami w konkretnej sieci logistycznej. Badane w pracy relacje o charakterze 

logistycznym dotyczą dostawców i producentów branży metalowej, a ich analiza pozwala na 

racjonalne określenie nie tylko czynników relacji logistycznych pomiędzy przedmiotowymi 

dostawcami a odbiorcami, ale również na rzetelną ocenę ich wpływu na strategię i możliwości  

wykorzystania wiedzy w przedsiębiorstwach badanej branży.  

 Podstawowym wymogiem sprawności funkcjonowania przedsiębiorstw (w tym 

również branży metalowej) jest umiejętność ciągłego i elastycznego dostosowywania się do 

dynamicznych zmian na rynku. Stwierdzono, że to właśnie zbyt wolna reakcja lub brak 

wprowadzania korzystnych innowacji - stanowią najważniejsze przyczyny niewłaściwego 

funkcjonowania przedsiębiorstw. W omawianych działaniach nie należy zapominać o bardzo 

ważnym czynniku ludzkim, a szczególnie o jakości pracy ludzkiej - który zalicza się do 

ważnych elementów wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Stwierdzono 

bowiem, że to właśnie kapitał ludzki łącznie z kapitałem intelektualnym oraz poziom wiedzy 

odgrywają istotną rolę funkcjonowaniu przedsiębiorstw. To właśnie inżynieria produkcji 

należy do tych interdyscyplinarnych dziedzin wiedzy, które wskazują, że właściwe 
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wykorzystanie kapitału ludzkiego, stanowi jeden z bardziej wartościowych elementów 

działalności przedsiębiorstw. Na potwierdzenie tego faktu Doktorantka przytacza opinię 

bardzo miarodajnej instytucji jaką jest Amerykański Instytut Inżynierii Przemysłowej.  

 Z drugiej strony planując i realizując codzienne zadania wynikające z funkcjonowania  

przedsiębiorstw wpływające na poziom obecności na rynku, należy w sposób ciągły 

analizować i oceniać relacje pomiędzy dostawcami a odbiorcami, gdyż właściwa współpraca 

w obszarze istniejącego systemu logistycznego przedsiębiorstwa z dostawcami może wpłynąć 

istotnie w kierunku wzrostu wartości dodanej dla klienta. 

 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROZPRAWY 

 

 Rozprawę podzielono na 8 rozdziałów zajmujących wraz z podsumowaniem i wnioska- 

mi, spisami: literatury, rysunków i tabel oraz dwoma załącznikami 242 strony. W pracy  

zamieszczono 73 rysunki oraz 35 tablic.  

 Sadzę, że dane przedstawione w dwóch pierwszych rozdziałach poświęconych analizie 

literaturowej wyczerpują aktualny stan wiedzy w zakresie objętym przyjętym tematem 

rozprawy. Poziom opracowania tych rozdziałów świadczy o dobrej znajomości omawianej 

tematyki.     

 W rozdziale trzecim doktorantka w przedstawiło metodykę wykorzystaną w pracy, 

tezy, cel oraz zakres. Ponadto omówiła wykorzystane metody statystyczne, sztuczne sieci 

neuronowych oraz przedstawiła szczegółową charakterystykę badanych firm branży 

metalowej wraz z cechami osobowymi respondentów, którzy wypełnili specjalnie 

opracowany kwestionariusz ankietowy. 

 W kolejnych dwóch rozdziałach (czwartym i piątym) doktorantka przedstawiła analizę 

wyników badań własnych przeprowadzonych wśród pracowników produkcyjnych i prze-

łożonych w analizowanych przedsiębiorstwach związanych z pierwszą i czwartą zasadą 

zarządzania Toyoty  W rozdziale szóstym przedstawiła wyniki dotyczące wykorzystania 

sieci neuronowych do porównania uzyskanych odpowiedzi związanych z przedmiotowymi 

zasadami zarządzania Toyoty wśród pracowników produkcyjnych oraz przełożonych. 

 W rozdziale siódmym przeprowadziła analizę wyników badań przeprowadzonych 

wśród przełożonych przedsiębiorstw branży metalowej związanych z obszarem zdefinio-

wanym w jedenastej zasadzie zarządzania Toyoty. W sposób jasny przedstawiła informacje 

związane z ważnością poszczególnych czynników, które mogą wpływać na proces wyboru 

dostawców oraz  takich, które w sposób mierzalny identyfikują zachowanie badanych firm  



 3 

w przypadkach wystąpienia zakłócenia pracy dostawców. Ostatni z rozdziałów zawiera 

szczegółową prezentację oraz ocenę czynników występujących w relacjach logistycznych 

badanych firm przemysłu metalowego z ich dostawcami.  

 Praca zakończona jest podsumowaniem wraz z wnioskami. 

 Stwierdzam, że przyjęty w rozprawie układ treści, podział na poszczególne rozdziały 

oraz sformułowanie tez i celów, a także wniosków wynikających z przeprowadzonych badań 

własnych są w pełni czytelne, spójne i logiczne. 

 Wybór literatury w postaci 145 pozycji jest w pełni trafnym, a przyjęty sposób 

cytowania tych pozycji - poprawny. Wykorzystany w rozprawie zestaw cytowanych źródeł 

obejmuje zarówno podstawowe monografie, jak i prace opublikowane w renomowanych 

czasopismach oraz w materiałach konferencyjnych z zakresu obejmującego temat rozprawy. 

Niestety, w zestawie wykorzystanych materiałów źródłowych nie ujęto prac Doktorantki.  

 Redakcja rozprawy oraz graficzne opracowanie i przedstawienie wyników badań są 

bardzo staranne. Edycja komputerowa pracy jest na ogół zgodna z przyjętymi standardami  

w tym zakresie. 

 

3. OCENA MERYTORYCZNA ROZPRAWY 

 

 Stwierdzam, że zakres tematyki będącej przedmiotem omówienia i analizy danych 

literaturowych przedstawiony w rozdziałach pierwszym i drugim odzwierciedla w stopniu 

właściwym przyjęte cele badań własnych.   

 Rozdział pierwszy rozprawy poświęcony jest omówieniu problematyce procesów 

zachodzących w podsystemie logistyki zaopatrzenia w realizowanym łańcuchu dostaw.  

W ramach tematyki związanej z logistycznymi łańcuchami dostaw w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem Doktorantka omówiła powstanie i rozwój koncepcji logistyki, w tym 

właściwie przedstawiła istotę logistyki definiując ją pod względem aspektów, funkcji (tabl. 

1.1, rys. 1.2), zadań oraz ukazując poszczególne etapy jej rozwoju (rys. 1.3). W ramach 

omawianego rozdziału Doktorantka dokonała również analizy podstawowych procesów 

logistycznych zachodzących w firmach produkcyjnych przedstawiając komponenty (rys. 1.4), 

oraz jednoznacznie identyfikując pojęcia zaopatrzenia i logistyki zaopatrzenia wraz z poda-

niem schematu strukturalnego (rys. 1.6) oraz wyróżnieniem jej zasad. Dużą uwagę poświęciła 

omówieniu logistycznego systemu produkcji (rys. 1.7) zawracając szczególną uwagę na 

system KAN-BAN (rys. 1.8). Biorąc pod uwagę tematykę realizowanej pracy dość obszerny 

podrozdział poświęcono teoretycznym podstawom koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw, 
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przedstawiając podstawowe ogniwa tego łańcucha (rys. 1.9), zwracając przy tym uwagę na 

odmienność pojęć łańcuch logistyczny i łańcuch dostaw, jednoznacznie definiując pojęcie za-

rządzanie łańcuchem dostaw (rys. 1.10) oraz wskazując na odmienność cechy związanych  

z zarządzaniem łańcuchem dostaw oraz zarządzaniem logistycznym w przedsiębiorstwie 

(tabl.1.2).  

 W kolejnym rozdziale opracowanym z dużą znajomością tematu dokonano 

rozwinięcia pojęć zawiązanych z logistyczną koncepcją zaopatrzenia w łańcuchu dostaw 

przedstawiając i analizując między innymi podstawowe elementy składowe (rys. 1.11) oraz 

algorytm (rys. 1.12) złożonego procesu zaopatrzenia. Bardzo dobrze Doktorantka opracowała 

również rozdział kluczowy z punktu widzenia tematyki pracy związany z logistyką 

zaopatrzenia, a rozpatrywany zgodnie z zasadami Toyoty. Po nakreśleniu historii zakładu na 

tle systemu produkcji (rys. 1.13) omówiła nowatorskie narzędzie i metody wykorzystywane  

w tym przedsiębiorstwie oraz w sposób zrozumiały przedstawiła 14 zasad związanych  

z omawianym systemem zwracając szczególną uwagę na 11. zasadę, która wg Doktorantki 

ma najściślejszy związek z logistyką zaopatrzenia. W sposób interesujący porównała 

tradycyjne zarządzanie dostawcami (rys. 1.1) oraz proces tzw. szczupłego łańcucha dostaw 

wykorzystywanego w zakładach Toyoty (rys. 1.15).  

 Drugi podstawowy rozdział pracy Doktorantka poświęciła ważnej tematyce relacji  

występujących w łańcuchach dostaw oraz podstawowym modelom współpracy. Według 

Doktorantki istotnym zagadnieniem jest wybór właściwego typu relacji. Przedstawiła 

istniejące klasyfikacje, modele i procedury partnerstwa (rys. 2.2, 2.3), ich wady i zalety oraz 

w sposób właściwy wyodrębniła najważniejsze czynniki mające wpływ na kształtowanie się 

relacji między producentem a dostawcą. W kolejnym podrozdziale w sposób właściwy 

omówiła rozwój kompetencji dostawców zwracając szczególną uwagę na główne cele 

tworzenia się ich związków (tabl. 2.1). Po dokonaniu przeglądu wybranych koncepcji 

wspierających współ-pracę partnerską, w tym: ECR - strategii efektywnej obsługi klientów, 

QR - strategii szybkiej reakcji oraz koncepcji zarządzania relacjami z klientami - CRM  

i zwróceniu szczególnej uwagi na czynnik ludzki dość szeroko i interesująco przedstawiła 

najważniejsze aspekty  partnerstwa z dostawcami w zgodzie z tzw. Drogą Toyoty - w tym 

hierarchię oraz kluczowe elementy (tabl. 2.3) partnerstwa z dostawcami.    

 W rozdziale trzecim doktorantka przedstawiła w sposób szczegółowy metodykę 

własnych badań empirycznych, rozpoczynając od określenia tez oraz celów, które obejmują  

w zasadzie przyjęty zakres pracy (brak określenia zakresu pracy - można jednak w tym 
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przypadku oprzeć się na bardzo dobrze opracowanym algorytmie postępowania 

przedstawionym na rys. 3.13.).  

 W kolejnym rozdziale Doktorantka scharakteryzowała wykorzystane do analizy 

wyników badań - metody statystyczne. Do tego rozdziału mam parę uwag: 

 moim zdaniem rozdział ten zawiera zbyt wiele szczegółowych - ogólnie znanych 

informacji, np. wzór 3.1. (średnia arytmetyczna) itd., 

 zamiast określenia "parametrów opisowych" str. 27 (8 d) proponuję użyć określenia 

charakterystyki statystyki opisowej 

 jeśli we wzorach stosuje się tzw. italiki to w opisach tych wzorów też powinno się taki 

rodzaj objaśnień stosować, np. xi - wartość cechy dla i-tej zbadanej jednostki; i = 1, 2, 

3, ... N 

 "Kwantyle są to pozycje miary położenia, które dzielą zbiorowość na równe części." 

Należałoby użyć następującej definicji: Kwantyle to wartości cechy badanej zbioro-

wości, przedstawionej w postaci uporządkowanego szeregu statystycznego, które 

dzielą zbiorowość na określone części pod względem liczby jednostek. 

 Na rys. 3.1. brak ważnej miary położenia, jaką są percentyle (centyle) 

 "... jest współczynnik korelacji z próby (r)" należy uzupełnić: współczynnik korelacji 

liniowej (lub Pearsona) - str. 83 (5 d) i (1 d) 

 Sformułowanie "doskonała korelacja" jest dość enigmatyczna. Gdy wartość rxy = 1 

lub rxy = -1 wówczas między zmiennymi zachodzi zależność w postaci funkcji 

liniowej (na wykresie punkty empiryczne układają się wzdłuż linii prostej) 

 przy prowadzeniu analizy korelacji można zaproponować w dalszych badaniach 

wykorzystanie testu istotności dla współczynnika korelacji liniowej lub test korelacji 

rang Spearmana z wyznaczeniem poziomu istotności testowej. 

 

 W dalszej części trzeciego rozdziału doktorantka w sposób wyczerpujący i właściwy 

opisała wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych oraz przedstawiła szczegółową 

charakterystykę analizowanych dziesięciu przedsiębiorstw branży metalowej oraz cech 

osobowych respondentów biorących udział w badaniach własnych. Rozdział poświęcony 

sposobom przedstawienia wyników opracowano prawidłowo.  

 Z przedstawionych danych w zbiorczych tablicach związanych z charakterystyką 

struktury cech respondentów wynikają dość duże różnice np. pod względem płci 

pracowników (tabl. 3.6) czy struktury wykształcenia (tabl. 3.7) itd. Czy w takim razie nie 
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należy przeprowadzić oceny statystycznej (np. z wykorzystaniem testu niezależności chi-

kwadrat) ?.  

 W rozdziale czwartym i piątym zaprezentowano analizę wyników badań dotyczących 

zasady l i 4 zarządzania Toyoty przeprowadzonych osobno dla pracowników produkcyjnych  

oraz przełożonych. Analiza statystyczna oraz korelacyjna uzyskanych danych wraz z 

prezentacją graficzna wyników są opracowane właściwie nie budzą zastrzeżeń. Dokonana 

analiza i ocena czynników opisujących zasady l i 4 zarządzania Toyoty oparta na wykresach 

pudełkowych (typu ramka-wąsy) oraz grafach korelacyjnych jest przeprowadzona rzetelnie i 

wykazuje dużą wiedzę Doktorantki i przedmiotowym obszarze.  

 Rozdział szósty dotyczy wykorzystania sieci neuronowych do porównania odpowiedzi 

dotyczących zasady l. oraz 4. zarządzania Toyoty uzyskanych od pracowników produkcyj-

nych oraz przełożonych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje analiza oparta na szeregach 

ważności oraz ocena poprawności klasyfikatora oparta na bardzo nowoczesnym narzędziu 

statystycznym, jakim jest krzywa ROC. Zdecydowanie stwierdzam, że analizy te są bardzo 

czytelne i przekonujące.      

 W rozdziale siódmym doktorantka przedstawiła analizę wyników badań związanych  

z zasadą jedenastą zarządzania Toyoty przeprowadzonych wśród respondentów będących 

przełożonymi w badanych przedsiębiorstwach branży metalowej. W sposób bardzo czytelny 

doktorantka zaprezentowała informacje na temat ważności czynników wpływających na 

wybór dostawców oraz czynników, które identyfikowały zachowania przedsiębiorstw  

w przypadku wystąpienia problemów u dostawców.  

 W ostatnim rozdziale pracy Doktorantka przestawiła ocenę czynników relacji 

logistycznych zakładów przemysłu metalowego z dostawcami. W sposób czytelny i pra-

widłowy zaprezentowała założone w pracy doktorskiej pytania problemowe oraz uzyskane na 

nie odpowiedzi. Szczególnie wyróżniłbym określenie determinatów mających istotny wpływ 

na wybór dostawców w badanych przedsiębiorstwach oraz przeprowadzenie identyfikacji 

czynników związanych z zachowaniami w momencie wystąpienia problemów podczas 

współpracy z dostawcami. 

Pracę kończy logiczne podsumowanie oraz prawidłowe - wynikające jednoznacznie  

z wyników przeprowadzonych badań - wnioski. Cennym uzupełnieniem tego rozdziału jest 

udokumentowanie odpowiedzi na pytania problemowe.  
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 Pomimo bardzo wysokiego poziomu merytorycznego recenzowanej pracy doktoranta 

nie ustrzegła się od błędów stylistycznych, maszynowych czy też niefortunnych bądź 

niezrozumiałych sformułowań. Jako przykłady można podać: 

 "Z obserwacji treści ... "str. 14 (7 g) 

 "Na podstawie obserwacji rozwoju koncepcji ...."  str. 14 (13 d) 

 "Pomimo, iż proces produkcyjny pochłania najwięcej kapitału przedsiębiorstwa, to 

właśnie wytwarzania produktów w dużej mierze decyduje o jego sukcesie na rynku" 

str. 24 (17 g) 

 "Bardzo treściwa definicja ..." str. 28 (15 d) 

 "... lub tez z innych .." str. 28 (12 d); "... podjecie ..." str 75 (13 d) 

 "... łańcuch dostaw powinno przestrzegać w dwóch ...." str. 20 (1g) 

 "Firma również musi podjąć decyzję, czy będzie produkować wyrób we własnym 

zakresie, czy też go zakupi, zaspokajać swoje potrzeby." str. 40 (1g). Moim zdaniem 

decyzja MAKE-OR-BUY to dla przedsiębiorstwa produkcyjnego decyzja o cha-

rakterze strategicznym. 

 "... lub gonitwę za tańszymi składnikami." str. 45 (6 d) 

 ".. ma wieje czynników, ..." str. 55 (14 d) 

 "... zestawienia czynników, które służą jednak bardziej do ...." str. 56 (15 g) 

 " ... były mocno oparte na pracach ...." str. 85 (2 g) 

 

Przedstawione uwagi krytyczne nie podważają w żadnym względzie wartości 

naukowej recenzowanej rozprawy doktorskiej mgr inż. Barbary Gruszki. Mam nadzieję, że 

Doktorantka uwzględni je w przypadku przygotowywania publikacji na podstawie swojej 

rozprawy. 

 

4. UWAGI KOŃCOWE 

 

 Dużym osiągnięciem Doktorantki jest wykorzystanie w rozprawie metody ankietowej 

BOST jako jednej z nowoczesnych technik pozyskiwania informacji potrzebnych do 

potwierdzenia założonej w pracy tezy. Praca doktorska miała również szerszy aspekt, do 

którego zaliczyć można sprawdzenie, czy w przedsiębiorstwach branży metalowej 

działających w naszym kraju, załoga podświadomie wykorzystuje elementy zarządzania. 

Wśród tych elementów Doktorantka wymienia zasady zarządzania Toyoty. Jak stwierdza, 

skuteczność wykorzystywanych metod, narzędzi czy technik jest istotnie zależna od czynnika 
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ludzkiego, czyli pracowników, którzy się nimi posługują, jak również dostawców z którymi 

dany zakład współpracuje. Racjonalny wybór właściwego dostawcy pozwała zwiększyć 

sprawność i efektywność współpracy. 

 Stwierdzam, że przedstawione w rozprawie analizy i oceny pozwolą przedsię-

biorstwom na zastosowanie właściwej strategii, a w dłuższej perspektywie również na istotne 

wzmocnienie swojej przewagi konkurencyjnej na rynku 

Szczególnym osiągnięciem mgr inż. Barbary Gruszki jest określenie czynników 

wpływających na wybór dostawców wśród przedsiębiorstw branży metalowej, a także 

wskazanie zachowania odbiorców w momencie wystąpienia problemów. Uzyskane wyniki 

badań pozwoliły jednocześnie na poznanie i ocenę znaczenia rytmiczności dostaw w czasie 

realizacji procesu produkcyjnego oraz współpracy z kooperantami. Jak słusznie stwierdziła 

Doktoranta, wszystkie te informacje i wykorzystanie tej wiedzy posiadanej przez 

pracowników operacyjnych i kadrę kierowniczą w badanych przedsiębiorstwach, powinny 

wpłynąć na stworzenie właściwych relacji między dostawcami a odbiorcami, co może mieć 

swoje przełożenie w procesach wytyczenia racjonalnej strategii. 

 

Wniosek końcowy 

 

 Rozprawa doktorska mgr inż. Barbary Gruszka stanowi bardzo wartościowe 

opracowanie naukowe wzbogacające naszą wiedzę w poznaniu czynników, które decydują o 

wyborze dostawców w badanych przedsiębiorstwach branży metalowej oraz uzyskania 

informacji na temat wzajemnych korzyści wynikających ze współpracy logistycznej.  

Podsumowując wyrażam przekonanie, ze rozprawa doktorska mgr inż. Barbary 

Gruszki stanowi Jej oryginalny dorobek o dużym znaczeniu zarówno w obszarze teoretyczno-

poznawczym, jak i praktycznym. Sformułowana przez Doktorantkę teza pracy została  

w pełni udowodniona. 

Stwierdzam zatem, że rozprawa doktorska mgr inż. Barbary Gruszki spełnia 

wymagania stawiane rozprawom doktorskim przez Ustawę o Tytule i Stopniach 

Naukowych z dnia 14 marca 2003 r. z późniejszymi zamianami. 

Realizacja szeroko i logicznie zaplanowanych i o dużym stopniu trudności zadań 

zrealizowanych w ramach przedstawionej rozprawy oraz sposób opracowania i przedsta-

wienia uzyskanych wyników dowodzi umiejętności w pełni samodzielnego prowadzenia 

prac naukowo-badawczych w dziedzinie naukowej odpowiadającej tematowi rozprawy.  
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Mgr inż. Barbara Gruszka potwierdziła tym samym, że dysponuje dużym zasobem 

wiadomości w zakresie obszarowym problematyki wymaganej tematem rozprawy 

doktorskiej. 

Na tej podstawie wnioskuję o dopuszczenie 

mgr inż. Barbary Gruszki 

do publicznej obrony rozprawy doktorskiej przed Radą Wydziału Inżynierii Produkcji  

i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. 

 

 

 


