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RECENZJA 

 

rozprawy doktorskiej mgr Filipa Kamińskiego „Determinanty współpracy logistycznej 

pomiędzy podmiotami z różnych łańcuchów dostaw” napisanej w Szkole Głównej Handlowej 

w Warszawie  pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. SGH Haliny Brdulak. 

 

I. Informacja bibliograficzna 

 

1. Praca liczy 175 stron tekstu i składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów oraz zakończenia.  

Wyposażona została w bibliografię liczącą 269 pozycji i 2 akty prawne oraz spisy 

rysunków i tabel oraz załącznik. Graficzne przedstawienie omawianych problemów w 

postaci rysunków obejmuje 9 pozycji oraz 2 wykresy natomiast spis tabel liczy 27 

pozycji. Ponadto do pracy dołączono 5 załączników. 

  

2. Zestawienie literatury obejmuje 269 pozycji, na które złożyły się publikacje z zakresu 

logistyki, logistyki międzynarodowej, metodologii i filozofii badań, teorii zarządzania, 

badań operacyjnych, ekonomii, ekonomiki i organizacji transportu, marketingu, 

spedycji, nauki o przedsiębiorstwie i inne. Pragnę zaznaczyć niezwykle obszerne i 

wyczerpujące zebranie i wykorzystanie literatury dotyczącej przedmiotu rozprawy. Na 

podkreślenie zasługuje także obszerne wykorzystanie literatury w języku angielskim. 

Warto dodać, że autorem kilku publikacji zawartych w bibliografii i wykorzystanych w 

pracy jest doktorant. 

  

3. Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo staranna strona formalna pracy, jej 

poprawny język, styl i edycja. 
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II. Ocena merytoryczna 

 

 

Zarządzanie łańcuchem dostaw we współczesnej gospodarce jest procesem coraz bardziej 

skomplikowanym z uwagi na konkurencję w skali globalnej oraz szereg czynników o 

charakterze lokalnym. Stąd poszukiwania coraz bardziej efektywnych i skutecznych strategii 

logistycznych przedsiębiorstw. Zgadzam się z poglądem Autora, że rezerwy związane z 

podejmowaniem działań optymalizacyjnych wewnątrz przedsiębiorstwa uległy już w 

większości przypadków wyczerpaniu, stąd konieczne jest poszukiwanie nowych rozwiązań 

odnoszących się do całego łańcucha dostaw. Jedną z nowych metod jest nawiązywanie 

ściślejszej współpracy z innymi przedsiębiorstwami, która ma na celu współużytkowanie 

wybranych obszarów w łańcuchach dostaw.  

 

Słusznie Autor we wstępie zadaje pytanie: dlaczego pomimo licznych, przedstawianych w 

literaturze, korzyści wynikających ze współpracy poziomej w łańcuchach dostaw nie 

odnotowuje się powszechnego wykorzystania tej koncepcji w praktyce gospodarczej i dlaczego 

nie jest wykorzystywana na szeroką skalę przez przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe, a 

także przez zewnętrznych dostawców usług logistycznych (usługodawców logistycznych)?  

 

Autor rozprawy na podstawie przeprowadzonej analizy literatury podjął próbę szczegółowego 

określenia determinant sprzyjających podejmowaniu współpracy poziomej w łańcuchach 

dostaw bądź je ograniczających. Wybór tematu oceniam jako bardzo trafny, gdyż współpraca 

pozioma w ramach łańcuchów dostaw jest jednym z największych wyzwań stojących przed 

logistyką w najbliższej przyszłości 

 

Celem pracy było określenie czynników determinujących podejmowanie współpracy poziomej 

w łańcuchach dostaw między producentami i dystrybutorami dóbr szybko rotujących oraz 

usługodawcami logistycznymi. Autor, jak wcześniej stwierdziłem, podjął się wyróżnienia 

czynników sprzyjających i ograniczających tę współpracę.  

 

W części teoretycznej rozprawy Autor nawiązał do łańcucha dostaw dóbr szybko rotujących, a 

w części badawczej poszerzył badaną grupę przedsiębiorstw również o te, które działają w 

innych sektorach. 

 



 3 

Cel główny pracy oraz towarzyszące mu trzy cele szczegółowe uznaję za realistyczne i możliwe 

do osiągnięcia. Również hipotezy przyjęte w celu osiągnięcia określonego celu uznaję za 

poprawne.   

 

W pracy poddano analizie proces współpracy poziomej podmiotów z różnych łańcuchów 

dostaw – zarówno tych, które taką współpracę podjęły, jak i wykazujących chęć podjęcia takich 

działań w przyszłości. Ocenie zostały poddane czynniki sprzyjające podejmowaniu działań o 

charakterze współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i bariery uniemożliwiające 

podejmowanie kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami. Analizie i ocenie podlegały również 

poszczególne obszary łańcuchów dostaw pod kątem możliwości nawiązywania, w ich ramach, 

współpracy. Zaprezentowano też czynniki decydujące o potencjale do nawiązywania 

współpracy.  

 

Proces badawczy został przeprowadzony dwuetapowo. Najpierw wykonano badania 

jakościowe z zastosowaniem metody wywiadu jakościowego. Wyniki tych badań posłużyły do 

budowy kwestionariusza, który został wykorzystany w drugim etapie procesu badawczego – 

do badań ilościowych wykonanych metodą wywiadu bezpośredniego z użyciem ankiety.  

 

W pracy poddano ocenie czynniki sprzyjające podejmowaniu działań o charakterze współpracy 

pomiędzy przedsiębiorstwami i bariery uniemożliwiające podejmowanie kooperacji pomiędzy 

przedsiębiorstwami. Analizie i ocenie podano również poszczególne obszary łańcuchów 

dostaw pod kątem możliwości nawiązywania w ich ramach współpracy. Zaprezentowano też 

czynniki decydujące o potencjale do nawiązywania współpracy.  

 

Uważam, że zamierzonym celem pracy było wskazanie przedsiębiorstwom nie tylko na aspekty 

ekonomiczne, lecz także na aspekty pozaekonomiczne, które wynikają ze współpracy poziomej 

w ramach łańcucha dostaw. Stąd wybór tematu, jak wspomniałem wcześniej, w którym 

odniesiono się do koncepcji współpracy i współużytkowania w ramach różnych łańcuchów 

dostaw, uważam za trafny i aktualny. Także w kontekście rosnącej świadomości 

przedsiębiorstw co do ich społecznej odpowiedzialności. 

 

Oceniając konstrukcję pracy stwierdzam, że cel i założenia pracy są dobrze określone zaś 

hipotezy robocze rozprawy są kompletne. Rozdziały są logicznie ułożone i prawidłowo 

rozwijają problem przedstawiony w tytule pracy. Metody są dobrze dobrane, zaś wykorzystana 
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literatura jest wyczerpująca. Pewną uwagę kieruję w odniesieniu do proporcji pomiędzy 

rozdziałami. Są rozdziały liczące ponad 60 stron (rozdział 2), są i takie które liczą po 11, 16 i 

20 stron. Podobna uwaga odnosi się do proporcji pomiędzy poszczególnymi podrozdziałami. 

Pewnym wytłumaczeniem jest to, że rozdziały 4 i 5 stanowią w istocie jedną całość i podział, 

zaproponowany w pracy służyć miał większej przejrzystości. Jednak pomimo tej uwagi 

stwierdzam, że całość opracowana została przejrzyście, realizując zasadę zgodności zakresu 

tematycznego poszczególnych części pracy z zakresem sformułowanym w jej tytule. W sumie 

układ pracy oceniam pozytywnie.  

 

W dość obszernym, liczącym 7 stron wstępie przedstawiono przesłanki wyboru tematu, 

koncepcję pracy, główny cel, cele szczegółowe, 3 hipotezy badawcze oraz procedurę badawczą. 

Przedstawiono także zawartość poszczególnych rozdziałów. Dobrze określono główny cel 

badawczy i cele szczegółowe. Przedstawiono także procedurę i sam proces badawczy. We 

wstępie dokonano także charakterystyki poszczególnych rozdziałów.  

 

Cel i założenia pracy, hipotezy badawcze pracy zostały dobrze zaprezentowane. Uważam, że 

cel jest realistyczny i możliwy do osiągnięcia. Podobnie hipotezy badawcze pracy uznaję za 

poprawne. Prawidłowy jest związek pomiędzy celem a hipotezami roboczymi. Sam wstęp 

uznaję za wyczerpujący, zaś jego układ za poprawny. 

  

Rozdział pierwszy , stanowiący wprowadzenie do problematyki współpracy między firmami, 

poświęcony został genezie tego zjawiska z uwzględnieniem różnych jego definicji i form. 

Poruszono także zagadnienia kosztów transakcyjnych i podejścia sieciowego w odniesieniu do 

kooperacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi. W rozdziale drugim przedstawiono różne 

definicje i organizacje łańcuchów dostaw oraz rodzaje, zakres, cele, formy, korzyści i 

zagrożenia wynikające ze współpracy poziomej pomiędzy podmiotami z różnych łańcuchów 

dostaw. Rozdział ten miał na celu zapoznanie ze strukturą przedmiotową i podmiotową 

poziomej współpracy logistycznej podmiotów w łańcuchach dostaw. 

 

W rozdziale trzecim skoncentrowano się na identyfikacji, klasyfikacji i analizie 

poszczególnych grup czynników determinujących podejmowanie współpracy logistycznej. 

Przedstawiono determinanty logistyczne, relacji międzyorganizacyjnych, kosztowe, 

jakościowe, prawne i techniczne.  Przedstawiono także współzależności występujące pomiędzy 

poszczególnymi determinantami. W rozdziale czwartym omówiono założenia metodyczne i 
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koncepcję przeprowadzonych badań pierwotnych jakościowych i ilościowych, a następnie 

dokonano charakterystyki badanej zbiorowości. Rozdział ten oceniam wysoko z uwagi na 

bezsprzecznie jego autorski charakter. Jest to niekwestionowane osiągnięcie Autora.   

 

 Rozdział piąty poświęcony został prezentacji wyników własnych badań empirycznych 

dotyczących oceny wpływu poszczególnych determinant na proces podejmowania współpracy 

logistycznej podmiotów z różnych łańcuchów dostaw, dowodzące prawdziwości przyjętych 

hipotez badawczych. W rozdziale tym oprócz badań empirycznych przedstawiono również 

wnioski z całego procesu badawczego. Podobnie jak poprzedni także ten rozdział oceniam 

wysoko, jako własny, oryginalny wkład Autora. 

 

Zakończenie poświęcono prezentacji uogólnionych wniosków wypływające z badań własnych 

i studiów literaturowych. Wcześniej pozytywnie oceniłem wstęp, zakończenie moim zdaniem 

dobrze koresponduje ze wstępem.  

 

Ważną rolę odgrywa aneks w którym zaprezentowano wykorzystany scenariusz badania 

jakościowego, kwestionariusz badań ilościowych, szczegółową analizę badanej zbiorowości, 

wyniki badań ilościowych i analizę statystyczną wyników badań. 

 

Oceniając przeprowadzone badania można stwierdzić, że pozytywnie zweryfikowano 

postawione we wstępie hipotezy badawcze. Określono determinanty pozytywnie wpływające 

na współpracę poziomą a także ją ograniczającą. Do pierwszej grupy Autor zaliczył  czynniki 

logistyczne, kosztowe i jakościowe. Do drugiej – czynniki prawne i relacji 

międzyorganizacyjnych. Stwierdzano ponadto, że wśród czynników logistycznych ważne 

okazały się aspekty środowiskowe. Zgadzam się ze stwierdzeniem Autora, że współpraca 

pozioma,  szczególnie w odniesieniu do transportu przyczynia się do zmniejszenie 

negatywnego oddziaływania na środowisko. Pozwala to na tworzenie pozytywnego wizerunku 

przedsiębiorstwa zgodnie z koncepcją CSR. 

 

Istotne jest stwierdzenie Autora w zakończeniu, że w przedsiębiorstwach biorących udział w 

badaniu dostrzeżono zrozumienie istoty idei współpracy. Wnioskami jakie wypływają po 

przeczytaniu dysertacji są:  

 Współpraca logistyczna ma duże znaczenie dla budowania strategii logistycznej 

przedsiębiorstwa i jest dla niego korzystna; 
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 Współpraca logistyczna przynosi szerokie korzyści  zarówno współpracującym 

przedsiębiorstwom jak i ich otoczeniu. 

 

Wkładem autorskim w obszarze działalności naukowej i na polu badań empirycznych była: 

 

 szczegółowa identyfikacja i analiza czynników, które umożliwiają lub ograniczają 

przedsiębiorstwom podejmowanie współpracy w zakresie współużytkowania ogniw 

łańcucha dostaw, oraz wskazanie zależności pomiędzy tymi czynnikami; 

 zaproponowanie sposobów pokonywania barier w celu umożliwienia podmiotom 

podejmowania współpracy poziomej w łańcuchach dostaw; 

 określenie znaczenia poszczególnych determinant procesu podejmowania współpracy 

dla podmiotów gospodarczych objętych badaniem. 

 

Wyrażam pogląd, że wyniki pracy umożliwią zaproponowanie przedsiębiorstwom metod i 

narzędzi których zastosowanie może przynieść wymierne korzyści im samym ale także 

ograniczyć negatywny skutek ich działalności na otoczenie. Dlatego uważam, że wyniki pracy 

powinny się spotkać z zainteresowaniem przedsiębiorstw, które zaczynają dostrzegać 

konieczność zmian w realizowanych procesach logistycznych. 

 

Stwierdzam, że rozdziały czwarty i piąty zawierają znaczące elementy pracy własnej autora. W 

rozdziałach tych przedstawiono wyniki oryginalnych badań autora, co stanowi o wartości całej 

rozprawy.  

 

Oceniana praca, która stanowi, moim zdaniem, wyodrębnione zadanie badawcze, jest próbą 

przedstawienia problemu modelowania procesów logistycznych przy uwzględnieniu kanonów 

koncepcji zrównoważonego rozwoju. Praca jest argumentem za wykorzystaniem 

przedstawionych narzędzi w praktyce gospodarczej, jest także argumentem za angażowaniem 

się przedsiębiorstw w działalność wykraczającą poza sferę czysto ekonomiczną. Sadzę, że 

argumenty przytoczone w rozprawie przyczynić się mogą do podjęcia działań zmierzających 

do koordynacji procesów logistycznych i transportowych uwzględniających kryteria koncepcji 

zrównoważonego rozwoju. 
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 Praca w mojej opinii jest pracą naukową, a badania zaprezentowane w niej stanowią wynik 

samodzielnej koncepcji rozwiązania postawionego problemu. Koncepcja rozprawy 

opracowana została starannie i kompetentnie. Jak wcześniej stwierdziłem cel i hipotezy były 

realistyczne i możliwe do osiągnięcia.  

 

W tym miejscu pragnę postawić Autorowi trzy pytania, jakie mam po przeczytaniu dysertacji: 

 

 Czy duże firmy logistyczne (spedycyjne) mogą uczestniczyć we współpracy 

poziomej w łańcuchach dostaw, wspólnie z producentami i dystrybutorami? Jeżeli 

tak to na jakich zasadach? 

 Czy nowoczesne technologie oraz standardy komunikacji mają wpływ na 

współpracę poziomą w łańcuchach dostaw? 

 Jak rozliczać koszty zakupionych wspólnie usług i kto miałby to robić? 

 

 

III. Uwagi końcowe i wniosek 

 

Treść pracy opowiada hasłu zawartemu w jej tytule.  Cel pracy został jasno określony  i ma 

związek z hipotezami badawczymi. Poglądy i wnioski autora są trafne i oparte na własnych, 

oryginalnych badaniach. Literatura dobrana została bardzo dobrze i właściwie wykorzystana. 

Praca jest solidna, rzetelna i uporządkowana. Jest także starannie przygotowana redakcyjnie i 

edytorsko. Język, jakim posługuje się autor jest prawidłowy. Oceniana praca, moim zdaniem, 

stanowi wyodrębnione zadanie badawcze i posiada cechy pracy naukowej. W dużych 

fragmentach rozdziałów IV i V przedstawiono własne, oryginalne badania autora. Wnioski i 

spostrzeżenia zawarte w zakończeniu oceniam jako bardzo trafne. Jak stwierdziłem wcześniej 

mogą one służyć zarówno jako argumenty za szerszym wykorzystaniem narzędzi i modeli 

koordynacji procesów logistycznych i transportowych z uwzględnieniem kryteriów koncepcji 

zrównoważonego rozwoju. W związku z powyższym stawiam wniosek o dopuszczenie 

recenzowanej rozprawy do publicznej obrony.  

 

 

 

Sopot, dnia 2 marca 2020 r.                                                        /Włodzimierz Rydzkowski/ 
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