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1. Podstawa opracowania recenzji

Recenzję rozprawy doktorskiej opracowano na zlecenie Dziekana Wydziału Zarządzania

Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach doc. dr Jacka

Pyki (pismoLldz. SD/IV148l19 zdnia 18.03.2019 r).

2. Uwagi ogólne

Przedstawiona do oceny dysertacja składa się ze wstępu, pięciu rozdziŃow, wnioskórł,

końcowych oraz bibliografii. Treść zasadnicza została zawatta na 206 stlonach. Na
pozostałych stronach (207-228) została przedstarviona bibliografia. abstrakt w języku

angielskim, streszczenie w języku polskim, skroty którymi Autor posługuje się w niniejszej

rozprawie. spis rysunków i tabel. Praca zawiera również jeden załącznlk (strona 222). Jestto
kwestionariusz ankiety, który zostały wykorzystany jako narzędzie badawczę w trakcie

realtzacji badań własnych. Układ prac)l jest logiczny. Dw,a pierwsze rozdziały wyjaśniają
pojęcia zwlązanę z tematem pracy, to ,znaczy pojęcia związane z partnerstwem logistycznym
oraz łańcuchami dostaw \ł, przemyśle rnotoryzacl,jnym. W rozdziale trzecim zostały

przedstawione metody wspomagające zarządzanię w łańcuchu dostaw w przedsiębiorstwach

motoryzacyjnych. Dwa pozostałe rozdzial.v mają wymiar empiryczny. W rozdziale czwafiym

zatl,tułowanym: Badanie partnerstwa logistycznego \Ąi łańcuchu dostaw w branż5l

motoryzacyjnej, Autor przedstawił model badawczy i zaprezentował wyniki własnych badań

empirycznych. Natomiast w rozdziale piątym - koncepcję współpracy w przedsiębiorstwie

motoryzacy.inym.



3. Ocena metodycznapracy

Przechodząc do szczegołowej analizy poszczegolnych części pracy.

W rozdziale pierwszym w sposób szczegołowy dokonano analizy pojęc związanych z
pafinerstwern logistycznym w podsumowaniu wskazując definicję, która zostala przyjęta na
potrzeby rea|izacji tej pracy. Punkt 7.2 pracy, pt.: Formy partnerstwa logistycznego w
łańcuchu dostaw-. w sposób prawidłowy omawia formy partnerstwa logistycznego. Do
konstrukc.ji tego podrozdziŃu nie mam większych zastrzężeń. Podobnie jak do rozdziału I.3.

pt.: Model paftnerstwa według Globai Suppiy Chain Form, w którym Autor omawia
wskazany w tytule model. Wilbór tego modelu jest zasadny, poniewaź sprawdził się on w
wielu przedsiębiorstwach i pozwolił na szl,bkie osiągnięcie wzajemnego ztozumienia i
zaangażowania pomiędzy uczestnikami łańcucha. Kolejne podrozdziŃy plzedstawiają zasad5,

partnelstwa z kooperantami według róznych przedsiębiorstw i tak analogicznie 1.4 to
przykład przedsiębiorstwa Toyta, 1.5 * przykład Honda Motor Company. ]-utai mam

zasttzeżęnte do źrodła rysunku i0 (s. 36), gdzie Autor wskazał. ze cykl Deminga jest jego

opracorł,aniem. Kolejno podrozdztał 1.6 to przykład KEIRETSU. a 1.7 - Chrysler
Corporation.

W rozdziale drugim zostały omówione metody zarządzania łańcuchem dostaw z
uwzgiędnieniem specyfiki przemysłu motoryzacyjnego. W tym miejscu chciałabym
nadmienić" ze posługiwanie się pojęciem branża nie jest poprawne" poniewaz w 2004 roku
zostały określone rodzaje działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD). Ponadto rozdział ten obejmuje teoretyczne rozważania na temat przepływów
tlzycznych w gospodarce. w-społprac_y w ramach łańcucha dostaw. Autor omawia takze
zagadnienia związane z procesem zarządzanta w łańcuchu dostaw. jednak swoją uwagę
koncentruje zasadntczo na analizie i ocenie dostawców, co jest uzasadnione z punktu

widzerria realizowanego tematu prac},. Konstrukcję tego rozdziału oceniam pozl.tywnie.
Autor w'.vczerpująco omowił teoretyczne zagadnienia zwlązane z tematem placy. ale mam
zastrzężenia do pkt. 2.13 pt.: Branzowe standardy wymagań u dostarłzców w przemyśle
motoryzacyjnym. Dyplomant podaje stare normy VDA 6.1 a są juz nowsze nonny VDA 6.2,

VDA 6,3; VDA.4, podobnie norma ISO/TS 16949 jest starą normą, która została zamieniona
w dniu 1 pażdziernlka 2016 na normę IATF 16949. Autor ptsząc (s. 1 1 6) o przedsiębiorstwach

BMW, Daimler Chrysler, FIAT. Ford, General Motors, PSA, Renault i VW wskazuje, że cyt.

..Przedsiębiorstwo posiadające wdrozony standard ISOiTS 16949 jest wiarygodne na rynku
motoryzacyjnym dla klientów". Nie sącizę aby te przedsiębiorstwa do tej pory nie wdrożyły
nowych norm lub cyt. ..Przedsiębiorstwo posiadające ISO/TS 16949 oraz ISO 14001 może
stać się konkurencyjne na rynku i wyprzedzić swoich konkurentów z branży" - stosując stare

normy?



W rozdziale 3 pt. .,Metodv wspomagaj ące zaruądzanie łańcuchem dostaw" Autor
omawia metody wspomagaj ące zarządzanie łańcuchem dostaw takie, jak: ECR (Eflicient
Consumer Response). EDl (Electronic Data Interchange), automatyczna identyfikacja i

zatządzante bazą danych. elektroniczny transfbr środków pienięznych EFT oraz rachunek

kosztor,v działań. współpracę w zakresie planowania, prognozowania i uzupełniania zapasów.
just in time i kanban, jako metody sterowania przepływami w łańcuchu dostaw. Nie mam

uwag do tego rozdziału. Jest on skonstruowany prawidłow,a a zagadnienia w nim zawarte

zostały omówione wyczerpująco.

Rozdział 4 ma wvmiar empiryczny i dotyczy badania partnerstwa logistvcznego w
łańcuchach dostaw w przemyśle motoryzacyjnym, W tym rozdziale został przedstawiony

model badawcz1" składający się z pięciu modułów:

1. badanie struktury łańcucha dostaw rł,przemyśle motoryzacyjnym.

2. rvybór deternrinant relacji paftnerskich,

3. określenie modelu partnerstwa logistycznego i ocena.

4. ocena partnerstwa logistycznego,

5. zaIecenla praktyczne dla menadzeróu,.

W poszczególnych modułach zostały zastosowane poniZej wskazane metody badawcze:

studia 1iteraturowe.

badania ankietowe,

wywiady eksperckie.

obserwacja.

Na stronie 156 Autor pisze: ..W studium literaturowym analizie poddany został obecny,,

stan wiedzy z zakresu temat.vki rozprawy". Tutaj mam pewną wątpiiwośc co do obecnego
stanu wiedzy. Orł,szem literatura r,l,vkorzl,stana \Ą, pracy jest liczna (143 pozycje) ale mało

aktualna. Najnowsza pozyc.|a iest z 2013 roku. Stąd moja wątpliwość co do aktualności
przeglądu literatury. W dalszej części tego rozdziału zostały przedstawione wyniki badań

ankietorvych. Kwestionariusz ankiety został skonstruowany praw.idłowo. Zawiera 19 pytań

głównych, o charakterze zamkniętym i półotwartym. Pytania mozna podzielić na 5 grup oraz
metfyczkę. W poszczególnl,ch grupach pytań zbierane są infbrmacje na temat struktury
łańcucha dostaw (pytanie: 1 i 15)" determinant relacji parlnerskich. czyli naiakich zasadach
przebiega współpraca (pytanie: 4. 5" 6. 9, 10" 11. 13, 14, 16 i 19), modelu partnelstwa

logistl,cznego występującego rł,badanych przedsiębiorstrł,ach (py.tanie: 2^ 3.7.8 i 12).

Ostatnia grupa pytań dotyczy ocen}, tunkcjonującego w przedsiębiorstwach modelu
partnerstwa logistycznego (pytanie: 17 . 18 i 19).

Kwestionariusze ankiet rozprowadzono wśród menedzerów. w 90 przedsiębiorstwach

dostarczających komponenty dla koncernu FIAT. W kazdym z przedsiębiorstw wybrano na

reprezentantów menadzerów Średniego i wyzszego szczebla (lv sunrie 353 respondentów).

Próba badawcza objęła wszystkie klasy wielkości przedsiębiorstw (mikro-, małe, średnie i
duze) otaz wszystkie fbrmy prawne (przedsiębiofstwo prywatne osoby fizycznej, spółka



cywilna" spółdzielnia. spółka jar,vna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcy.jna,

spółka z o.o.. spółka akcyjna). Szkoda. że mając tak przygotowaną metryczkę Autor nie
przeprowadzlł analizy warstwowej. Być moze jej wyniki okazały by się ciekawe. Moze inne

modele są stosowane przez przedsiębiorstwa róznych klas wielkości. czy o róznych formach
prawnych.

Opis badań ankietowych jest przygotowany szczegółowo i wyczerpującą, ale nie mozna

odnalezć inlbrmacji na temat pozostałych form zrealizowanych badań, czyli wywiadow i
obseri,ł,acji. Nie ma tez wyników badań pozyskany ch z przeprowadzonych wywiadów.

Na stronie 163 Autor pisze, że ,,przedstawiona próba, jej charakterystyka wskazuje, ze
jest orra reprezentatywna do badań dotyczących:

7. zasad funkcjonowania łańcuchów dostaw oraz

2. pannerstwa iogistycznego".

Chciałam nadmienić, ze w literaturze jest szczegółow,o opisane kiedy próba badawcza
jest reprezentatywna. Np. próba badawcza jest reprezentatywna wtedy gdy odpowiada
populacji generalnej. Podane przez Dyplomanta kryteria nie świadczą o reprezentatywności

próby badawczej.

W tym rozdzia|e zostały także przedstawione wyniki badań na tęmat oceny zasad
współprac1, pomiędzy kooperantami w łańcuchu dostaw w przemyśle motoryzacyjnym.

W rozdziale piątym pt.: ..Koncepcja współpracy w przedsiębiorstwie branży
motorvzacyjnej.. Dyplomant przedstawił na podstawie przeprowadzonych badań kry.teria

istotne dla optymalizacli współpracy pomiędzy ogniwami łańcucha dostaw w przemyśle
iliotoryzacyj nym. Do tl,ch kryteri ów zaliczył.

1. Dostosowanie do standardów branzowlrch - wdrozenie wymaganych pTzez odbiorcę
systemó rv zar ządzania.

2. Lokalizacja zakładÓ'uł, produkcyjnych według kryterium minimalizacji kosztów
transportu.

3. Wzajemna integracja svstemórv infornratycznych.
,ł. Wzajemne dostosowanie technologii i organizacji procesólł,wytwarzanla.

5. IJdział kooperantów w-placach rrad rł,yrobem.

6. Stosowanie się do zasady jarł,ności i zautania - wymiana infbrmacji dotyczących
przepływów m ateriałol,vyc h.

7. Współdziałanie strategiczne - w.spólne planowanie,

8. Nadzorowanie kooperantów.

9. Wzajemne poznawanie kooperantów i wymiana dobrych praktyk.

1 0. Wspó | n ę dzińania na r zecz u sprawniania procesów.

Kryteria te posłuzył1, Doktorantowi do opracowania koncepcji współpracy w
przedsiębiorstwie. W dalszej części pracy zostały opisane dztałania. które zostały podjęte w,

celu poprawy jakości współpracy w badanynr przedsiębiorstwie produkcyjnym przemysłu



motoryzacyjnego oraz efekty tych działań, Rozdział ten kończą za|ecenia dla menedżerow.

Jednak duza ich część nie ma formy zaleceń tylko wniosków wynikających zbadań" np. c}ł.

1. ,.Najr,ł,ięcej firm współpracuje z I do 10 kooperantami, i są to w rł,iększości firmy
średnie i duze.

2. Większość firm nawiązuje ze sobą relacje długolalowe. czyli powyzej 1 roku i
charakteryzujące się bliskim kontaktem na zasadach partnerskich.

3. W większości firm występującą 1brmą partnerstwa jest umowa o współpracy.

4. W większości przypadków współpraca zostaje sformalizowana na piśmie (oficjalna

umowa)", itd.

Zalecenie powinno sugerować co menadzerowie powinni zmienić w dotychczasowym
działanitt.

Wnioski końcowe dysertacji zostały podzielone na pięć grup:

A. Wnioski o charakterze ogólnym.

B. Wnioski do opracowanej metody badawczej.

C. Wnioski w odniesieniu do rł,eryfikacji modelu badawczego w praktyce.

D. Rekomendacje dla menadZerór.v.

E. Wnioski zwlązane z kierunkiem dalszych badań.

l,trie mam uwag co do sfornrułowania wniosków.

5. Uwagi dyskusl.jne do wybranych fragmentów pracy

Cele pracy

Autor ptsze ..Celem rozprawy .iesl tlokonanie analizy współpracy pomiędzy partnerami w

lańcuchu dostal,r ze szczególnym ultzględnieniem specyfiki przemyslu motoryzac,yjnego, a za

chwilę ..Podstawowy cel rozplawy: Opracowanie metod1,1 identy/ikacii i oceny .form
partnerstv,a logistycznego między przedsiębiorstwami w branzy motoryzacyjnej.

Co jest zatem celem głównym tej pracy?

weryrfikacia lripotez

Weryfikacja hipotez jest iakoniczna. Dyplomant jednym zdaniem stwierdza tylko we

wnioskach końcowych. że zoslały zweryfikowane pozytywnie, ale nie wiadomo u, jaki sposób

i co je potwierdza.

Literatura

Wykorzystana w pracy literatura jest mało aktualna - obejmuje lata 1994-2013.

Luka badawcza ,q



W pracy dokonano rzetelnego przeglądu pojęć związarrych z tematem pracy (rozdziaĘ I i 2),

ale nie dokonano przeglądu badań w §lm zakresie, co pozwoliłoby wskazać na lukę
badawczą.

Częśćbadawcza

W rozprawie oprócz kwestionariusza ankietowego i obserwacji uczestniczącej wykorzystano

także wywiady z ekspertami. Brakuje opisu tych badń oraz ich wyników. Badania
jakościowe są obarczone z regliy duzym błędem - nie zostało opisane co zostało zrobione w
celu minim alizacji tych błędów.

Okres prowadzonych badań

W opisie przeprowadzonych badń Autor podaje, że badania ankietowe zostŃy
przeprowadzone w 2011 roku (to jest 8 lat temu) rodzi się zatempytanie czy na ich podstawie

można zbudować aktualny model i na ile zaleceniadla menedzerów są aktualne.

Natomiast na stronie 197 (Rysunek 63. Wielkość obrotów badanego przedsiębiorstwa

produkcyjnego w latach 2010 -2014. Źródło: dane udostępnione przez badane

przedsiębiorstwo) można zauwńyó, ze Autor prezentuje dane z innego czasokresu. W
metodologii badń nic nie zostało wspomniane na temat badńprowadzonych w latach 2010-
20I4?

6. Ocena końcowa

Dokonując syntetycznej oceny Tozptary można stwierdzić, ze Dyplomant przeprowadził
badania, które pozwoliĘ na opracowanie metody identyfikacji i oceny form partnerstwa

logistycznego między przedsiębiorstwami w branży mototyzacyjnej, czyli zrealizowń cel
pracy.

W konkluzji mogę przyj4ć, że rozprawa doktorska mgr inż. Dariusza Owsiaka pt.:

Partnerstwo logisĘczne w łańcuchach dostaw w przemyśle motoryzacyjnym, spełnia
wymagania ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniąch i tytule w
zakresie sztuki z dnia 14.03.2003 roku ( Dz. U.2003, Nr 65o poz. 595o z późniejszymi
zmianami) i wnieść do Rady Wydziału Zarządzania Górnośląskiej Wyższej SzkoĘ
Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach o dopuszczenie Doktoranta do jej obrony.


