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1. Uwagi formalne 

Podstawą wykonania recenzji była Uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły 

Głównej Handlowej, na mocy której powołano mnie na recenzenta w/w rozprawy doktorskiej. 

Przedstawiona do recenzji rozprawa liczy 285 stron i obejmuje pięć rozdziałów, poprzedzonych 

wstępem i zwieńczonych zakończeniem, wymagane spisy (w tym: bibliografię – 269 pozycji, 

spis 9 rysunków, spis 29 tabel oraz spis 2 wykresów) oraz 5 załączników do pracy.   

Podstawą formalną opracowania recenzji są kryteria sformułowane w art. 13. ust. 1 Ustawy z 

dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki. Ocenie w niniejszej recenzji poddano w szczególności zasadność wyboru pro-

blematyki pracy, celów i hipotez badawczych, układ pracy, poziom zaawansowania warsztatu 

oraz wartość naukową dysertacji.  

 

2. Ocena doboru tematu, celów i hipotez badawczych 

Problematyka podjęta w pracy dotyczy uwarunkowań determinujących współpracę logistyczną 

zawieraną między podmiotami funkcjonującymi w strukturze różnych łańcuchów dostaw. Te-

matem pracy nie jest zatem klasyczna współpraca nawiązywana przez ogniwa zlokalizowane 

na kolejnych szczeblach fizycznego przepływu dóbr w łańcuchu dostaw, którą można określić 
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mianem współpracy pionowej, a raczej współpraca pozioma, zawiera między ogniwami przy-

należącymi do podłoża struktury różnych łańcuchów dostaw. Oryginalność doboru tematu 

pracy można rozpatrywać w ujęciu węższym, rozumianym „subdyscyplinowo”, stąd dotyczą-

cym samej teorii zarządzania łańcuchem dostaw oraz w ujęciu szerszym, odnoszonym do do-

robku nauk o zarządzaniu. W węższym ujęciu należy zwrócić uwagę na fakt, że o ile proble-

matyka kształtowania więzi pionowych natury logistycznej w łańcuchu dostaw jest przedmio-

tem pogłębionych studiów teoriopoznawczych i badań empirycznych od kilku dekad, stanowiąc 

kwintesencję (fundament) koncepcji łańcucha dostaw, o tyle formowanie więzi poziomych w 

łańcuchu dostaw nie doczekało się do tej pory wielu ekstensywnych opracowań naukowych. 

Ponadto, Doktorant będąc świadomym szczególnej specyfiki tych więzi, osadził prowadzony 

dyskurs w części produkcyjno-dystrybucyjnej łańcuchów dostaw, której przedmiotem obrotu 

były dobra szybko rotujące (FMCG). 

W szerszym ujęciu, zawieranie relacji poziomych nierzadko przyjmuje formę koopetycji, a 

więc współpracy i konkurencji. W podejściu klasycznym nauk o zarządzaniu konkurowanie 

jest przeciwstawiane relacjom współpracy. W rezultacie badania empiryczne uwzględniały jed-

nostronną optykę wpływu określonych relacji (konkurowania albo współpracy) na osiągnie za-

mierzonych celów. Niejako w odpowiedzi na tę zubożoną perspektywę poznawczą, w literatu-

rze ostatniej dekady coraz częściej akcentuje się relacje międzyorganizacyjne, które przybierają 

cechy współpracy oraz konkurencji. Wysiłki badawcze zorientowany na relacje koopetycji są 

niezwykle interesujące, przybierają bowiem charakter nieliniowy i łączą przeciwne zachowania 

przedsiębiorstw. Sugerują zatem, że koopetycja może przynosić lepsze rezultaty, aniżeli relacje 

współpracy lub konkurencji rozpatrywane osobno. Przy czym, jak podkreślono w pracy, relacje 

koopetycji mogą dotyczyć jednoczesnej współpracy i konkurowania w jednym lub wielu ob-

szarach funkcjonowania łańcucha dostaw. W świetle powyższej argumentacji, moim zdaniem 

dobór tematyki pracy doktorskiej należy ocenić jednoznacznie pozytywnie, istnieją bowiem 

przesłanki natury teoriopoznawczej oraz metodologiczno-empirycznej, zarówno na płaszczyź-

nie nauk o zarządzaniu jak i teorii zarządzania łańcuchem dostaw, które w pełni uzasadniają 

podjęcie badań dotyczących współpracy poziomej między podmiotami różnych łańcuchów do-

staw.  

Temat rozprawy doktorskiej został uszczegółowiony w celu głównym, który zmierzał do iden-

tyfikacji czynników determinujących (zarówno sprzyjających, jak i hamujących) podejmowa-

nie współpracy poziomej w łańcuchach dostaw między producentami i dystrybutorami dóbr 

szybko rotujących oraz usługodawcami. Celowi głównemu pracy podporządkowano trzy cele 

szczegółowe, odnoszące się do warstwy teoriopoznawczej (cel 1 - przeprowadzenie klasyfikacji 
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determinant współpracy poziomej między podmiotami różnych łańcuchów dostaw), empirycz-

nej (cel 2 – wskazanie zależności między czynnikami warunkującymi współpracę poziomą w 

łańcuchach dostaw) oraz aplikacyjnej (cel 3 – przedstawienie sposobów pokonywania  barier 

przy podejmowaniu współpracy w łańcuchach dostaw). Sposób sformułowania celu głównego 

w relacji do tematu pracy, jak i logika, wedle której dokonano specyfikacji celów szczegóło-

wych wobec celu głównego pracy nie budzą moich zastrzeżeń. Dobór hipotez badawczych, 

zważywszy na cele pracy, jest właściwy. Trzy sformułowane hipotezy uszczegółowiają bo-

wiem podjęty w pracy temat i umożliwiają operacjonalizację konstruktów poznawczych. Nie-

mniej, z lingwistycznego punktu widzenia, sposób sformułowania hipotezy 1 oraz 2 jest nieco 

zawiły, można byłoby zastanowić się nad ich uproszczeniem. Jest to jednak konsekwencja dą-

żenia Autora do możliwie najbardziej precyzyjnego ujęcia przedmiotu badań i sformułowania 

takich konkluzji, które umożliwią jednoznaczną weryfikację przypuszczeń. W hipotezach do-

precyzowano zatem obszary współpracy logistycznej oraz wskazano rodzaje determinant tej 

współpracy, które są następnie przedmiotem badań empirycznych. 

  

3. Struktura i układ pracy 

W ogólnej ocenie struktura pracy jest prawidłowa. Jej część teoretyczną (rozdziały 1-3) ukształ-

towano zgodnie z zasadą „od ogółu do szczegółu”. I tak rozdział 1 dotyczy problematyki współ-

pracy w naukach o zarządzaniu, kolejny podejmuje zagadnienie współpracy logistycznej w łań-

cuchu dostaw, trzeci natomiast koncentruje się na determinantach poziomej współpracy logi-

stycznej w łańcuchach dostaw. W warstwie empirycznej dysertacji (rozdziały 4-5) znajduje się 

część przedstawiająca metodologię oraz analizę wyników badań.  

W zakresie oceny poszczególnych części pracy zgłaszam jedno zastrzeżenia dotyczące struk-

tury, związane z dużą liczbą podrozdziałów. Skutkuje to znacznym i chyba jednak niepotrzeb-

nym rozdrobnieniem treści. Nierzadko zdarza się, że jeden podrozdział pracy jest bardzo krótki 

(przedstawiony np. na jednej stronie), co może zakłócać logikę i ciąg przyczynowy rozważań.   

 

4. Ocena warsztatu badawczego  

Przyjęta w pracy metodyka odzwierciedla problem badawczy oraz sformułowane cele i hipo-

tezy badawcze. Pierwszy etap badania polegał na narracyjnej analizie krajowej oraz zagranicz-

nej literatury przedmiotu (monografii, artykułów naukowych, referatów konferencyjnych oraz 

raportów badawczych), której rezultaty przedstawiono na łamach trzech pierwszych rozdziałów 
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pracy. Wyniki krytycznej analizy literatury umożliwiły sformułowanie problemu badawczego, 

który następnie został poddany analizie empirycznej.  

Badania empiryczne, przedstawione w drugiej części pracy, zrealizowano dwuetapowo. W 

pierwszym etapie wykorzystano badania jakościowe, realizowane przy pomocy wywiadu bez-

pośredniego. Badanie jakościowe nie dawało nadziei na uzyskanie reprezentatywnych wyni-

ków i możliwości ich uogólnienia, niemniej posłużyło jako wytyczna dla przeprowadzenia dru-

giego etapu – badania ilościowego za pomocą ankiety. W badaniach ilościowych zastosowano 

podejście opisowe, które zakłada nieprobabilistyczny dobór próby badawczej oraz nie wymaga 

od zmiennych rozkładu normalnego. W rezultacie metodykę analizy danych ograniczono do 

skonstruowania tabel krzyżowych oraz przeprowadzenia podstawowych testów nieparame-

trycznych. Pozytywnie oceniam przeniesienie szczegółowej analizy struktury odpowiedzi na 

poszczególne pytania do załącznika (patrz załącznik 4 pracy), bowiem mają one niewielki 

wkład w bezpośrednią weryfikację hipotez badawczych. Niemniej, w mojej opinii zebrany 

przez Doktoranta materiał empiryczny mógł zostać wykorzystany do przeprowadzenia bardziej 

zaawansowanych analiz statystycznych, które dostarczyłyby jeszcze mocniejszych podstaw 

służących weryfikacji hipotez badawczych (piszę o tym szerzej w kolejnym punkcie recenzji).   

W rezultacie wykorzystania podejścia opisowego, wnioskowanie dotyczyło tylko zbioru wie-

lowymiarowych obserwacji. Słusznie przeprowadzono je bardzo ostrożnie, gdyż bez uprzedniej 

weryfikacji założeń leżących u podstaw postępowanie może prowadzić do sformułowania fał-

szywych konkluzji. Przyjęty w pracy proces wnioskowania ograniczono zatem do sygnalizacji 

pewnych tendencji w zakresie uwarunkowań i czynników kształtowania, bez przekładania 

wniosków i stosowania uogólnień na populację całą łańcuchów dostaw funkcjonujących w Pol-

sce. Tak przeprowadzony proces wnioskowania należy ocenić jednoznacznie pozytywnie, 

świadczy bowiem o dużej świadomości badawczej Autora.  

Konkludując, w mojej opinii analiza literatury oraz sposób przeprowadzenia badań (w szcze-

gólności w pierwszym etapie, jak również założenia oraz wnioskowanie w drugim etapie) za-

sługują na jednoznacznie pozytywną ocenę. W świetle powyższej argumentacji, dobór metod i 

narzędzi badawczych uważam za właściwy i wystarczający z punktu widzenia postawionego 

problemu, a zaproponowane postępowanie badawcze oceniam pozytywnie.   
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5. Ocena wartości naukowej 

Wstęp do dysertacji napisano zgodnie ze sztuką. Autor wprowadza czytelnika w problematykę 

pracy, ukazując jej znaczenie. W kolejnej części formułuje cele dysertacji oraz przyporządko-

wuje im hipotezy badawcze, a następnie syntetycznie omawia zawartość poszczególnych roz-

działów rozprawy. Moim zdaniem dla zyskania pełnego obrazu wprowadzenia i zrozumienia za-

gadnienia należałoby za pomocą kilku zdań wyjaśnić pojemność merytoryczną poszczególnych 

czynników sprzyjających i hamujących poziomą współpracę logistyczną w łańcuchach dostaw.  

Część teoretyczna pracy obejmuje trzy pierwsze rozdziały. Rozdział pierwszy zawiera podsta-

wowe zagadnienia teoretyczne dotyczące współpracy przedsiębiorstw. W pierwszej części roz-

działu dokonano lapidarnego przeglądu różnych punktów widzenia dotyczących istoty oraz kie-

runków rozwoju współpracy przedsiębiorstw na przestrzeni kilku dekad. W tym celu Doktorant 

nawiązuje do teorii kosztów transakcyjnych oraz różnych modeli koordynacji działań wielo-

podmiotowych. Ta część pracy ma powierzchowny charakter, trudno bowiem na kilku stronach 

omówić mechanizmy koordynacji osadzone w nowej ekonomii instytucjonalnej, do której od-

wołuje się Autor. Niemniej pozytywnie należy ocenić próbę powiązania nowych form współ-

pracy przedsiębiorstw z heterarchią, jako pośrednią formą koordynacji działań przedsiębiorstw. 

Należy zwrócić uwagę, że czasami ta forma nie jest umieszczana, jak podkreśla Autor, na kon-

tinuum między dwoma biegunowymi mechanizmami rynku i hierarchii, a raczej jest przedsta-

wiana jako odległa obu biegunowym formom, jako taka, która posiada jednocześnie cechy me-

chanizmu nierynkowego i niehierarchicznego. W dalszej części rozdziału 1 Autor dokonuje 

przeglądu ujęć definicyjnych kategorii współpracy przedsiębiorstw, słusznie pokazując różnice 

między tym terminem a innymi często stosowanymi zamiennie, takimi jak: koordynacja, kola-

boracja, czy partnerstwo. Mnie osobiście, podobnie zresztą jak Doktorantowi, najbardziej od-

powiada termin „współpracy”, bowiem odnosi się on do określonej funkcji, która jest przed-

miotem zbiorowych wysiłków międzyorganizacyjnych. W dalszych rozważaniach Autor kon-

centruje się na działaniach natury logistycznej, stąd stosowanie kategorii „współpraca logi-

styczna” jest jak najbardziej uzasadnione w konfrontacji z dotychczasowym dorobkiem teore-

tycznym nauk o zarządzaniu. W ostatniej części rozdziału 1 pracy Autor słusznie nawiązuje do 

podstaw teoretycznych współpracy. W tym celu przyjmuje optykę kosztów transakcyjnych oraz 

teorii zasobowej. We współczesnych relacjach przedsiębiorstw ta ostatnia perspektywa po-

znawcza znajduje szczególne zastosowanie, zasoby relacyjne są źródłem przewagi konkuren-

cyjnej przedsiębiorstw a materializują się w postaci renty relacyjnej, o której słusznie wspomina 

Autor. Podkreślić należy również odwołanie Autora do kategorii sieci dostaw, rozumianej jako 
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zbiór łańcuchów dostaw. Jest to bardzo ważne i potrzebne z punktu widzenia dalszych rozwa-

żań, tym bardziej że kształtowanie współpracy poziomej prowadzi do formowania więzi koo-

petycyjnych na poziomie łańcuchów dostaw, a więc odbywa się w sieci dostaw. Rozważania w 

rozdziale 1 stanowią odpowiednie wprowadzenie do kolejnego rozdziału pracy, w którym 

uwagę skoncentrowano konkretnie na współpracy logistycznej nawiązywanej w łańcuchach 

dostaw jako strukturach wielopodmiotowych. 

Na początku rozdziału 2 Autor wprowadza do problematyki łańcucha dostaw i zarządzania łań-

cuchem dostaw. Wychodzi z trafnego założenia, że z historycznego punktu widzenia obie ka-

tegorie wzajemnie się przenikają, a ich rozwój w ujęciu teoretycznym postępował niejako rów-

nolegle. W dalszej części rozważaniom poddano etapy procesu wyłaniania struktury łańcucha 

dostaw, począwszy od systemów konwencjonalnych i łańcuchów towarów poprzez łańcuchy 

logistyczne, po wreszcie struktury łańcuchów dostaw. Te rozważania są bardzo ważne, bowiem 

niejako naturalnie wprowadzają czytelnika w całe spectrum działań natury logistycznej (proces 

transportu, przeładunku, magazynowania, pakowania), których wiązka konstytuuje fizyczny 

przepływ produktów rozpatrywany w łańcuchach logistycznych. Przepływy produktów i towa-

rzyszące im przepływy informacji są emanacją relacji o charakterze logistycznym między 

przedsiębiorstwami, a oddziaływanie regulacyjne, którego przedmiotem są te relacje umożliwia 

formowanie współpracy logistycznej. W związku z tym bardzo wysoko oceniam umiejętności 

Doktoranta w dochodzeniu do istoty omawianego problemu. Rozważania dotyczące łańcuchów 

logistycznych (szerzej łańcuchów dostaw) pozwalają na rozpoznanie struktury podmiotowej, 

której wybrane ogniwa są przedmiotem badań w warstwie empirycznej rozprawy. Druga część 

rozdziału 2 w całości dotyczy istoty, zalet i zagrożeń wynikających ze współpracy logistycznej 

w łańcuchach dostaw. Chciałbym tu podkreślić umiejętność Doktoranta dotycząca przenosze-

nia wiedzy osadzonej w dorobku nauk o zarządzaniu na grunt łańcucha dostaw. Nie jest to 

łatwe, zważywszy na specyfikę tej struktury wielopodmiotowej, jak również dobór literatury (o 

czym wspominałem już wcześniej w recenzji). Autor bazuje tu również na przykładach prak-

tycznych, omówionych we wcześniejszych publikacjach, które służą ilustracji rozważań teore-

tycznych w tej części pracy. Doskonale wpisują się one w omawiane zagadnienia, uzupełniając 

je i wyjaśniając ewentualne niejasności wynikające z opisu teoretycznego.   

Rozdział 3 podejmuje problematykę dotyczącą klasyfikacji determinant podejmowania współ-

pracy poziomej w łańcuchach dostaw, stanowi zatem esencję podjętego w pracy doktorskiej 

tematu. Chciałbym podkreślić, że ta część pracy jest w dużym stopniu autorskim wkładem 

Doktoranta w identyfikację i klasyfikację determinant poziomej współpracy logistycznej w łań-

cuchach dostaw. Dla przeprowadzenia rozważań Autor posiłkuje się literaturą, która jedynie 
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fragmentarycznie podejmuje badane zagadnienia i przytacza przykłady praktyczne obrazujące 

tok wywodu. Stąd, podjęte w rozdziale rozważania należy prawie w całości przypisać inwencji 

twórczej Doktoranta i umiejętności prowadzenia dyskursu na poziomie teoriopoznawczym. Nie 

bez znaczenia jest również duża erudycja Autora, jak również bardzo bogaty bagaż doświad-

czeń zawodowych, wynikający z praktyki menedżerskiej na różnych szczeblach decyzyjnych, 

poparty zdolnościami analitycznego myślenia i krytycznej oceny. Apogeum splotu tych wszyst-

kich czynników ma miejsce w rozdziale 3 pracy, który stanowi oryginalny wkład koncepcyjny 

Autora do teorii współpracy poziomej w łańcuchach dostaw. Co zrozumiałe w procesie teore-

tyzowania (tworzenia teorii) nie sposób wystrzec się potencjalnych błędów. I tak dyskusji na-

leżałoby poddać klucz stanowiący kryteria klasyfikacji determinant. Proponowany podział nie 

spełnia bowiem postulatu całkowitości i rozłączności, a w obecnym kształcie determinanty 

wzajemnie na siebie „zachodzą” i przenikają się. Dla przykładu „Platforma informatyczna” 

znajduje się wśród determinant logistycznych, podczas gdy mogłaby z powodzeniem również 

znajdować się wśród determinant technicznych. Problem ten częściowo próbuje Autor rozwią-

zać w ostatnim podrozdziale rozdziału 3, gdzie przedstawia wzajemne zależności między de-

terminantami. Ponadto uważam, że bez znacznej straty można byłoby zrezygnować z konwen-

cji opisu poszczególnych determinant wedle podziału na czynniki sprzyjając i ograniczające 

współpracę. Takie wyizolowanie obustronnego wpływu determinant nawiązuje, co prawda, 

expressis verbis do dwóch pierwszych hipotez badawczych, lecz z drugiej strony nie uzasadnia 

dlaczego Autor przyjął, w ostatecznej formule hipotez, że determinanty logistyczne, kosztowe 

i jakościowe sprzyjają, natomiast determinanty prawne i relacje międzyorganizacyjne stanowią 

bariery w podejmowaniu poziomej współpracy logistycznej w łańcuchach dostaw. Mimo wska-

zanych mankamentów, uważam, że rozdział 3, który stanowi jej fundament z punktu widzenia 

podjętej tematyki, stanowi najmocniejszą, a w szczególności najbardziej oryginalną i nowator-

ską w sensie naukowym część warstwy teoretycznej rozprawy. 

Kolejne dwa rozdziały tworzą jej część empiryczną pracy. W rozdziale 4 Autor prezentuje 

aspekty metodologii badania poziomej współpracy logistycznej w łańcuchach dostaw. W szcze-

gólności przedstawia założenia i problemy badawcze, w związku z dwoma etapami badań em-

pirycznych – etapem badań jakościowych oraz ilościowych. Następnie ukazuje zasady budowy 

instrumentu pomiarowego służącego badaniom ankietowym oraz metodykę analizy danych su-

rowych. W przypadku tego ostatniego aspektu brakuje uzasadnienia wykorzystania testów nie-

parametrycznych dla weryfikacji hipotez badawczych. Ta część pracy stanowi kontekst wpro-

wadzający do analizy wyników badania właściwego przedstawionego w rozdziale 5. Dzięki 

opracowanym wynikom analizy Doktorant przeprowadził pozytywną weryfikację wszystkich 
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hipotez badawczych. Należy przy tym podkreślić, że w opisie rezultatów analizy Autor powi-

nien był mocniej nawiązać do „statystycznej” formuły, służącej interpretacji wyników testu 

niezależności. Ponadto, w mojej opinii zgromadzony przez Doktoranta materiał empiryczny 

był na tyle bogaty i zróżnicowany, że pozwalał na przeprowadzenie bardziej zaawansowanych 

analiz statystycznych, w stosunku do tych zaprezentowanych w części badawczej rozprawy. 

Przykładowo, dużą liczbę zmiennych można było zredukować za pomocą analizy głównych 

składowych (przykładowo z rotacją ortogonalną) i operować na „bardziej pojemnych” kon-

struktach, bezpośrednio nawiązujących do hipotez badawczych. Dzięki temu zabiegowi sfor-

mułowane wnioski miałyby większe „osadzenie statystyczne”, a Autor mógłby wówczas zre-

zygnować z detalicznego analizowania związków między poszczególnymi zmiennymi.  

Uważam również, że wyniki analizy przedstawione w załączniku 5 są na tyle ważne (mimo 

braku istotnych statystycznie różnic), że powinny jednak stanowić część rozdziału 5. Przecież 

brak istotnych zależności jest bardzo ważny z punktu widzenia sformułowanych hipotez ba-

dawczych. Być może, ze względu na liczbę szczegółowych analiz przedstawionych w załącz-

niku 5, należałoby je zagregować, w celu zapewnienia przejrzystości analiz i formułowania na 

ich podstawie wniosków. Temu mógłby właśnie służyć wskazany wyżej bardziej zaawanso-

wany aparat statystyczny. Niemniej uwaga ta ma charakter raczej polemiczny i zależy od de-

cyzji i poglądów samego Autora. Nie umniejsza również wynikom otrzymanych analiz danych, 

w których wykorzystano nieparametryczne testy statystyczne. Rezultaty analiz przeprowa-

dzone za pomocą tych metod stanowią wystarczającą podstawę weryfikacji sformułowanych 

hipotez badawczych.  

Zakończenie pracy przedstawia wnioski płynące z weryfikacji hipotez badawczych oraz wyja-

śnia przyczyny, dla których można obserwować ujawnione tendencje. Istotnym walorem za-

kończenia jest również próba szerszego osadzenia wyników pracy w kontekście rezultatów ba-

dania firm zagranicznych, przedstawionych na łamach publikacji zagranicznych. Ważne jest 

również nawiązanie do koncepcji ekonomii współdzielenia, która może stanowić dodatkową 

podstawę teoretyczną dla rozważań dotyczących poziomej współpracy logistycznej w łańcu-

chach dostaw. Moim zdaniem, w zakończeniu pracy powinno również znaleźć się choćby krót-

kie odwołanie do przewijającej się przez całą pracę problematyki koopetycji. Fakt nawiązania 

poziomych relacji natury logistycznej między przedsiębiorstwami z różnych łańcuchów dostaw 

formuje problem koopetycji rozpatrywany przede wszystkim na poziomie sieci dostaw. Zagad-

nienie to może stanowić naturalny etap dalszych badań, stanowiący kontynuację ważnej dla 

współczesnych łańcuchów dostaw problematyki podjętej w niniejszej dysertacji.   
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6. Ocena warstwy formalnej pracy 

W pracy doktorskiej Autor posługuje się zrozumiałym, łatwym w odbiorze językiem. Wyko-

rzystuje właściwe formy stylistyczne oraz w sposób klarowny artykułuje sformułowane myśli. 

Jest to tym cenniejsze, że rozważania podjęte w pracy są trudne w eksplanacji, co nierzadko 

wymaga od Autora zachowania określonej konwencji terminologicznej i właściwej konstrukcji 

warstwy językowej. Uważna lektura pracy pozwala, co prawda, na dostrzeżenie drobnych uchy-

bień językowych (np. „budowanie przewag konkurencyjnych”, zamiast „budowanie przewagi 

konkurencyjnej” – str. 76, „Proces sformalizowania całego procesu” – str. 170), jednak nie za-

kłócają one prawidłowego odbioru przesłania pracy.  

 

7. Wnioski końcowe 

Zgodnie z wymogami ustawowymi określonymi w Ustawie o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dn. 14. marca 2003 roku (Dz. U. z 2016 

r. poz. 882 i 1311 z późn. zm.), praca doktorska powinna stanowić oryginalne rozwiązanie pro-

blemu naukowego, wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie na-

ukowej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.  

Lektura dysertacji skłania do sformułowania wniosku, że praca doktorska mgr Filipa Kamiń-

skiego stanowi oryginalne rozwiązanie problemu badawczego. Autor podejmuje w niej za-

gadnienie formowania poziomej współpracy logistycznej w łańcuchach dostaw, które nie było 

dotąd kompleksowo rozważane w literaturze przedmiotu z perspektywy relacji międzyorgani-

zacyjnych zawieranych w łańcuchach dostaw. W szczególności o oryginalnym charakterze 

świadczą rozważania podjęte przez Doktoranta w rozdziale 3 rozprawy, które ujawniają w całej 

rozciągłości złożoność podjętej w pracy tematyki. W rozdziale tym Autor posiłkuje się swoim 

doświadczeniem zawodowym i cennymi obserwacjami praktyki biznesowej, w niewielkim 

stopniu nawiązując do i tak skąpego dorobku naukowego. W rezultacie zaproponowana kon-

cepcja klasyfikacji determinant stanowi oryginalny wkład koncepcyjny Autora do teorii współ-

pracy poziomej w łańcuchach dostaw. Co ważne, w dalszych rozważaniach zaproponowana 

klasyfikacja została przez Doktoranta zweryfikowana pod kątem sprzyjania lub ograniczania 

współpracy logistycznej między podmiotami różnych łańcuchów dostaw.  

Praca dowodzi również, że Kandydat wykazuje ogólną wiedzę teoretyczną w dyscyplinie 

nauk o zarządzaniu. Świadczy o tym przede wszystkim zaproponowana koncepcja klasyfika-

cji determinant poziomej współpracy logistycznej między podmiotami w łańcuchach dostaw. 

Problem ten został właściwie osadzony z jednej strony w szerszej koncepcji współdziałania 
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przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw, z drugiej strony w teorii nauk o zarządzaniu. Autor umie-

jętnie wplata określone zagadnienia, stanowiące wielowątkową płaszczyznę rozważań w pracy. 

Zasadza się ona w szczególności na triadzie konstruktów: relacje międzyorganizacyjne – 

współpraca pozioma – pozioma współpraca natury logistycznej w łańcuchach dostaw. Wresz-

cie, zgodnie z ostatnim wymogiem ustawowym, dysertacja dowodzi umiejętności mgr Filipa 

Kamińskiego do samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. W mojej opinii, warstwa ba-

dawcza dysertacji spełnia wymagania stawiane pracom promocyjnym na stopień naukowy dok-

tora. Autor przeprowadził krytyczną analizę literatury, badania jakościowe oraz ilościowe 

(liczne testy statystyczne), będące podstawą weryfikacji hipotez badawczych. Pewnym manka-

mentem jest „prostota” zastosowanych metod statystycznych służących analizie danych suro-

wych. Moim zdaniem zebrany materiał badawczy umożliwiał wykorzystanie bardziej zaawan-

sowanego aparatu statystycznego, który pozwoliłyby na „statystyczne wzmocnienie” formuło-

wanych w pracy konkluzji.  

Konkludując, stwierdzam, że przedstawiona do recenzji praca doktorska stanowi oryginalne 

rozwiązanie problemu naukowego, wykazuje ogólną wiedzę teoretyczną Kandydata w dyscy-

plinie nauk o zarządzaniu oraz dowodzi umiejętności samodzielnego prowadzenia pracy nau-

kowej. Bilans zalet i mankamentów pracy jest jednoznacznie pozytywny i bezdyskusyjnie prze-

mawia za stwierdzeniem, że recenzowana rozprawa mgr Filipa Kamińskiego pt. Determinanty 

współpracy logistycznej pomiędzy podmiotami z różnych łańcuchów dostaw spełnia wymogi 

stawiane pracom doktorskim w świetle Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Wobec powyższego, dysertacja stanowi podstawę 

do ubiegania się o stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscy-

plinie nauk o zarządzaniu, stąd wnoszę do Rady Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły 

Głównej Handlowej o jej przyjęcie i tym samym dopuszczenie mgr Filipa Kamińskiego 

do publicznej obrony.  

 

 


