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1. Uwagi formalne 

Podstawą wykonania recenzji była Uchwała Rady Awansów Naukowych Uniwersytetu Eko-

nomicznego w Poznaniu z dn. 9. lipca 2021 r., na mocy której powołano mnie na recenzenta 

w/w rozprawy doktorskiej. Zgodnie z pismem Prof. dr hab. Barbary Jankowskiej, Przewodni-

czącej Rady Awansów Naukowych, przedłożona do recenzji rozprawa mieści się w dyscyplinie 

nauk o zarządzaniu i jakości.  

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311 z późn. zm.). Ocenie w niniejszej recenzji 

poddano w szczególności zasadność wyboru problematyki, celów i pytań badawczych pracy, 

układ pracy, wartość naukową dysertacji oraz jej poprawność językową. Niniejszą recenzję 

wieńczą wnioski końcowe.  

 

2. Ocena doboru tematu i celów pracy  

Tematyka podjęta w pracy jest interesująca zarówno w warstwie teoriopoznawczej, badawczej, 

jak i aplikacyjnej. W szczególności koncentruje się na problemie przetwarzania i właściwego  

wykorzystania danych w procesie podejmowania decyzji w środowisku łańcucha dostaw. Na-

cisk kładzie zatem na warstwę informacyjną łańcucha dostaw, w której międzyorganizacyjny 
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przepływ informacji inicjuje, towarzyszy równolegle i następuje po zakończeniu fizycznego 

przepływu produktów. Praca dowartościowuje zatem ważny komponent sfery logistyki w łań-

cuchu dostaw, którego właściwe kształtowanie determinuje sprawny przepływ produktów mię-

dzy podmiotami, a w rezultacie sprawność funkcjonowania łańcucha dostaw jako całości. W 

literaturze nierzadko mówi się, że problemem współczesnego zarządzania łańcuchem dostaw 

nie jest już kształtowanie fizycznego przepływu produktów, lecz przede wszystkim odpowied-

nie modelowanie międzyorganizacyjnego przepływu informacji. Dostrzeżenie znaczenia prze-

pływu informacji między uczestnikami łańcucha dostaw nastąpiło ponad dekadę temu (w szcze-

gólności w pierwszej dekadzie dwudziestego wieku), wraz z pierwszymi implementacjami mię-

dzyorganizacyjnych systemów informacyjnych w łańcuchach dostaw handlu detalicznego. 

Sztandarowym przykładem może tu służyć sieć handlu detalicznego Wal-Mart, która zdołała 

wdrożyć system VMI - Vendor Managed Inventory (przekształcony później w rozwiązanie 

CMI - Co-Manged Inventory), dynamiczną hurtownią danych Retail Link, czy system ADC 

(Automated Data Collection) oparty na technologii RFID (Radio Frequency Identification). W 

dzisiejszych czasach spektakularnym globalnym sukcesem może poszczycić się jeszcze jeden 

łańcuch dostaw branży handlu detalicznego - Amazon, który w pełni oparł swój model bizne-

sowy na hybrydzie łączącej zasoby fizyczne z rozwiązaniami e-commerce, realizując w ten 

sposób koncepcję bricks-and-mortar w handlu detalicznym. W związku z tym należy stwier-

dzić, że zagadnienie modelowania sfery informacyjnej łańcucha dostaw w celu poprawy wyni-

ków jego funkcjonowania jest aktualnym i ważnym współczesnym problemem, zarówno na 

płaszczyźnie teoretycznej, jak i w praktyce działalności gospodarczej. Powyższa argumentacja 

oraz przywołane przykłady praktyczne dowodzą doniosłości natury badawczej podjętej w pracy 

problematyki, w pełni uzasadniając jej wybór.    

Celem głównym pracy było opracowanie metody, która przy wsparciu narzędzi Data Science, 

pozwoli na zamodelowanie łańcucha dostaw w celu poprawy miar wydajności. Tak sformuło-

wanemu celowi głównemu podporządkowano 6 celów pomocniczych. Ponadto, ze względu na 

specyfikę badania, ograniczoną do analizy jednej organizacji i nie możność generalizacji wy-

ników badania (co w istocie zbliża zastosowaną metodologię badania do nurtu interpretatywno-

symbolicznego), w pracy zaproponowano 6 pytań badawczych. Zarówno sposób definicji ce-

lów pracy, jak i pytań badawczych jest prawidłowy. Ponadto w rozprawie sformułowano tezę 

badawczą. Między celem główny, a tezą można zaobserwować dwie istotne różnice. W celu 

głównym pracy jest mowa o poprawie miar wydajności, natomiast w tezie - poprawie wydaj-

ności. To duża różnica. Ponadto, sposób sformułowania celu głównego sugeruje, że zamierze-

niem Autora jest poprawa miar wydajności łańcucha dostaw, natomiast w tezie znajduje się 
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odwołanie do wydajności wybranych ogniw łańcucha dostaw. Zwracam na to uwagę, ponieważ 

w przypadku łańcucha dostaw ma to duże znaczenie. Suma wydajności osiągana przez poszcze-

gólne ogniwa nie jest na ogół równa wydajności łańcucha dostaw, ze względu na istnienie tzw. 

renty relacyjnej (sieciowej), odwołującej się do efektu synergii lub efektu organizacyjnego na 

gruncie nauk o zarządzaniu.   

  

3. Struktura i układ pracy 

Przedłożona do recenzji dysertacja liczy 161 stron i obejmuje osiem rozdziałów, wymagane 

spisy (w tym: bibliografię, spis tabel oraz spis rysunków). Struktura dysertacji jest prawidłowa, 

podporządkowana dążeniu do realizacji celów pomocniczych. Co prawda, w strukturze pracy 

można dostrzec rozdrobnienie poszczególnych części i pewną asymetrię między wielkością 

rozdziałów (np. rozbudowany rozdział 2 i krótki rozdział 4), niemniej, podkreślić należy, że 

Autor logicznie i konsekwentnie rozwija kolejne wątki dążąc do budowy modelu i jego wali-

dacji. 

  

4. Ocena wartości naukowej dysertacji 

Wprowadzenie do dysertacji, zawarte w rozdziale 1, napisano zgodnie ze sztuką. Autor wpro-

wadza czytelnika w problematykę pracy, ukazując jej znaczenie i uzasadniając podjęcie pro-

blemu badawczego. Następnie przedstawiono cele pracy, pytania oraz tezę badawczą, jak rów-

nież główne założenia procesu badania. W kolejnej części Autor wprowadza czytelnika w kon-

tekst badawczy, którym w tym przypadku jest łańcuch dostaw. Zważywszy, że jest to część 

wprowadzająca, która nie pozwala na bardziej ekstensywny przegląd definicyjny, uważam, że 

przedstawiona propozycja interpretacji kategorii łańcucha dostaw Aitkena (1998) nie została 

wybrana najtrafniej. Należało tu raczej przedstawić bardziej ogólną, a tym samym mniej kon-

trowersyjną interpretację tego terminu. Jest to kwestia bardzo istotna, bowiem od zrozumienia 

istoty kontekstu środowiskowego, w którym proponujemy, wdrażamy i ostatecznie walidujemy 

model, zależy sukces podejmowanych wysiłków badawczych. Sam Autor to potwierdza, pi-

sząc, że w cyklu relewancji dokonuje się powiązanie środowiska badania z projektem nauko-

wym. Ponadto, rozważania w rozdziale 2 pracy zostały od razu niejako z automatu zakotwi-

czone w kontekście łańcucha dostaw, stąd duża waga, jaką należałoby przykładać do klarownej 

prezentacji kontekstu badania.  
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Nie do końca również zgadzam się z często powielaną tezą, że kategoria wydajności odpowiada 

angielskiemu pojęciu performance. Faktycznie, na podstawie dosłownego tłumaczenia słowni-

kowego można tak stwierdzić, natomiast w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w szczególności 

zaś w teorii zarządzania łańcuchem dostaw, performance oznacza raczej wynik działalności 

organizacji, w tym przypadku łańcucha dostaw, natomiast wydajność jest tożsama z angielskim 

odpowiednikiem efficiency. Jest to tym ważniejsze, że w kolejnym rozdziale Autor posługuje 

się tymi kategoriami do wyszukiwania odpowiednich pozycji bibliograficznych. Zgadzam się 

natomiast ze stwierdzeniem Autora, który traktuje wydajność jako relację poziomu obsługi 

klienta (w szczególności przychodu osiąganego z tytułu tego poziomu) do poziomu poznoszo-

nych nakładów (s. 10). Taka percepcja tej kluczowej dla pracy kategorii jest bliska prakseolo-

gicznym korzeniom nauk o zarządzaniu, które traktują wydajność (obok zresztą oszczędności) 

jako przejaw efektywności, będącej jednym z walorów sprawnego działania. Ponadto, w mojej 

opinii w rozdziale 1 pracy zabrakło bezpośredniego odwołania do kategorii modelowania in-

krementalnego, która obok wydajności i łańcucha dostaw jest trzecim kluczowym konstruktem 

pracy, stąd powinna zostać również krótko wyjaśniona.   

W rozdziale 2 Autor przedstawia przegląd literatury, którego przedmiotem są w szczególności 

trzy ważne dla pracy kategorie - modelowanie, Big Data oraz Data Science, oraz miary wydaj-

ności. W nawiązaniu do komentarza z poprzedniego rozdziału, moim zdaniem należałoby tę 

część pracy rozpocząć od głębszej analizy literatury dotyczącej istoty łańcucha dostaw jako 

kontekstu badania.  

W odniesieniu do modelowania, ekstensywnie omówiono modele referencyjne łańcucha do-

staw (w szczególności ich najpopularniejszy rodzaj - model SCOR), równie popularne modele 

symulacyjne oraz często wciąż spotykane modele analityczne. Przeprowadzony przegląd lite-

ratury w zakresie modelowania uważam za wystarczający punkt startu do kolejnych rozważań. 

Jednocześnie, z zadowoleniem odnotowuję fakt, że Autor w ograniczonym stopniu omówił mo-

dele oparte na technologii IT, bowiem w praktyce są to rozwiązania informatyczne, znane od 

lat, które przede wszystkim wspierają przepływ informacji (również na szczeblu międzyorga-

nizacyjnym), tym samym proces podejmowania decyzji, a w mniejszym stopniu służą modelo-

waniu procesów w znaczeniu przypisywanym trzem pierwszym, klasycznym podejściom do 

modelowania łańcucha dostaw.  

W kolejnej części rozdziału 2 Autor przedstawia podstawy teoretyczne podstawy narzędzi Big 

Data oraz Data Science. Generalnie ta część pracy tworzy odpowiedni fundament teoretyczny 

dla rozważań służących informatycznemu wsparciu procesu modelowania. Z drobniejszych 
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uwaga o charakterze merytorycznym chciałbym zgłosić uwagę, że planowanie popytu na pro-

dukty nie jest tożsame z jego prognozowaniem. Ponadto, z wyodrębniania części pracy w pkt. 

2.3.3. dotyczącej wpływu Big Data na logistykę można byłoby z powodzeniem zrezygnować, 

umieszczając te rozważania jako kontynuację pkt. 2.3.2, który przecież w swym przesłaniu do-

tyczy zastosowań Big Data w logistyce. Następnie Autor przedstawił i omówił metody Data 

Science w analityce biznesowej. 

W ostatniej części rozdziału 2 przedstawiono problematykę pomiaru wydajności łańcucha do-

staw. Generalnie należy zgodzić się z Autorem, że wydajność łańcucha dostaw to zdolność 

oferowania wymaganego przez klienta poziomu obsługi przy najniższych kosztach logistyki. 

Sam, będąc mocno osadzonym w literaturze anglojęzycznej, uważam, że dla uporządkowania i 

uzupełnienia wywodu w tej części pracy, Autor powinien był sięgnąć po krajową literaturę 

podejmującą problematykę logistycznej obsługi klienta i obsługi logistycznej. Literatura ta do-

starcza ustrukturalizowanej i wszechstronnej propozycji systematyki miar wydajności łańcu-

chów dostaw. Mam tu na myśli w szczególności tabelę 2.2. (s. 38), która bardzo w ograniczo-

nym stopniu prezentuje całe spectrum możliwych miar. Ponadto, miara jest dekomponowana 

na kategorię miernika i wskaźnika. Autor mówiąc o mierniku ma tak naprawdę na myśli wskaź-

nik. To są dwie odrębne kategorie, które należałoby krótko wyjaśnić, pisząc o miarach wydaj-

ności. Na uznanie i wyróżnienie zasługuje natomiast analiza dotycząca doskonalenia miar wy-

dajności, tabelarycznie ukazująca zakres wykorzystania mierników, stosowane metody oraz 

konkretne mierniki. Ponadto, Autor słusznie zachowuje ostrożność co do zakresu podmioto-

wego, uwzględnianego w modelowaniu, szczególnie w przypadku złożonych łańcuchów do-

staw. W uzupełnieniu prezentacji łańcucha dostaw jako sieci w formie grafu (s. 55) - przepływy 

produktów mogą również być dwukierunkowe (zwroty, reklamacje), natomiast przepływy in-

formacji w dzisiejszych łańcuchach dostaw są zawsze dwukierunkowe. Podsumowując ocenę 

rozdziału 2, uważam że ta część pracy w zadowalającym stopniu zapoznaje czytelnika z kon-

struktem modelowania łańcucha dostaw i miar wydajności, natomiast w umiarkowanie dosta-

tecznym z kategorią samego łańcucha dostaw.  

Rozdział 3 wprowadza czytelnika w studium przypadku łańcucha dostaw handlu detalicznego, 

w którym relacje formalne są oparte na mechanizmie franczyzy. W szczególności Autor wyja-

śnia istotę sieci handlu detalicznego oraz przeprowadza podział placówek handlowych ze 

względu na rodzaj produktu i stacjonarny charakter sprzedaży. Przedstawia również interesu-

jące spojrzenie na relacje między franczyzodawcą i franczyzobiorcą, wskazując na potencjalne 

konflikty i możliwe ścieżki rozwiązań kompromisowych. Uważam te rozważania za duży au-

torski wkład Doktoranta do teorii zarządzania w łańcucha dostaw funkcjonujących na mocy 
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umowy franczyzowej. Ponadto, w mojej opinii Autor niepotrzebnie powiązał ze sobą źródła 

danych z systemów informacyjnych ze źródłami danych charakterystycznych dla systemów in-

formatycznych. Zwykle źródła danych wykorzystywane w procesie decyzyjnym (również w 

zarządzaniu łańcuchem dostaw) prezentuje się ze względu na podział otoczenia wewnętrznego 

oraz zewnętrznego (bliższego i dalszego). Proponowany na rysunku 3.2 podział stanowi kon-

cepcję autorską, lecz powinien być poprzedzony chociażby krótką dyskusją odpowiedniej lite-

ratury z zakresu np. zarządzania strategicznego. Tym bardziej, że treści w tej części dotyczące 

poszczególnych źródeł danych z systemów informatycznych (np. ERP, WMS, TMS itd.) są 

nawrotem do rozważań zawartych w pkt. 2.2.4, a dotyczących modeli opartych na technologii 

IT.    

W ostatniej części rozdziału 3, Autor prezentuje założenia procesu podejmowania decyzji w 

łańcuchu dostaw. Ogólnie rozważania w tej części pracy są poprawne i logicznie uporządko-

wane. Przedstawiają i omawiają fazy racjonalnego podejście do procesu podejmowania decyzji, 

którego krytyka może wynikać z niskiej skuteczności w obliczu dużego nagromadzenia danych. 

W uwag merytorycznych, za co najmniej dyskusyjne należy uznać stwierdzenie Autora, że 

„Strategiczne zarządzanie w dojrzałych S.C. odbywa się w oparciu o ustrukturyzowany proces, 

z uwzględnieniem okoliczności, scenariuszy (…)”. W dzisiejszych czasach łańcuchy dostaw są 

traktowane jako złożone systemy adaptacyjne, stąd mają charakter emergentny, dzięki samoor-

ganizacji. W rezultacie, współczesne zarządzanie łańcuchem dostaw to pewna hybryda ustruk-

turyzowanego i nieustrukturyzowanego podejścia do procesu podejmowania decyzji. Niemniej, 

w mojej opinii omówiony przykład łańcucha dostaw, w którym zostanie przeprowadzone stu-

dium przypadku w zadowalającym stopniu wprowadza czytelnika do kontekstu i specyfiki ba-

danej organizacji.  

W rozdziale 4 przedstawiono autorską koncepcję doskonalenia miar wydajności. Zgadzam się 

z Autorem w kwestii reprezentacji łańcucha dostaw za pomocą sieci, a więc węzłów i ścieżek, 

w których są realizowane procesy i czynności logistyczne. Interesująca i warta upowszechnie-

nia jest również metoda doskonalenia miar wydajności, obejmująca sekwencję określonych 

czynności. W odniesieniu do rozważań w poprzednich rozdziałach pracy, Autor dokonał selek-

cji miar wydajności w celu wykorzystania w środowisku testowym. Podsumowując, tę część 

pracy oceniam bardzo wysoko, przede wszystkim na płaszczyźnie koncepcyjnej i aplikacyjnej.  

Rozdział 5 przedstawia metodę inkrementalnego modelowania łańcucha dostaw. Na uwagę za-

sługuje w szczególności pkt. 5.2, w którym przedstawiono i wyjaśniono zarys budowy modelu 

łańcucha dostaw. W mojej ocenie Autor słusznie odnosi się tu do lidera łańcucha dostaw, jako 
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ogniwa centralnego, z punku widzenia którego należy przeprowadzać modelowanie. Na przy-

kład dane, kluczowe dla estymacji miary wydajności łańcucha dostaw powinny być łatwo do-

stępne dla jego ogniwa centralnego. Zasadniczą kwestią wymagającą doprecyzowania jest pod-

porządkowanie celów łańcucha dostaw poszczególnymi miarom wydajności. Nie jest to proste, 

bowiem, jak również zauważa Autor, cele partykularne poszczególnych przedsiębiorstw mogą 

być rozbieżne wobec celów łańcucha dostaw. Stąd system pomiaru powinien uwzględniać cele 

partykularne uczestników łańcucha dostaw i możliwość pomiar stopnia ich realizacji. Ponadto, 

nie do przeceniania w tym przypadku wydaje się rola ogniwa centralnego, które powinno wpro-

wadzać odpowiedni kontekst społeczny dla wdrożenia określonych rozwiązań, które finalnie 

znajdą powszechną akceptację wśród podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw.  

W rozdziale 6 przedstawiono zagadnienie doskonalenia miar wydajności w badanym łańcuchu 

dostaw. Wyróżniono i omówiono metodykę Data Science, wspierającą tworzenie modeli w ba-

danym łańcuchu dostaw. Następnie przeprowadzono eksperyment w badanym łańcuchu do-

staw, potwierdzający skuteczność metody. W wyniku lektury tej części pracy nasunęły mi się 

dwie podstawowe kwestie. Po pierwsze, czy jednak redukcja miar wydajności za pomocą PCA 

nie powinna poprzedzać analizy skupień? W badaniach ilościowych, wspieranych metodami 

wielowymiarowej analizy statystycznej, zwykle wyniki ocen czynnikowych dla zredukowa-

nych wymiarów stanowią kryteria klasyfikacji obiektów w analizie skupień. W opisie propo-

nowanej metody najpierw postuluje się przeprowadzenie analizy skupień, po czym dla poszcze-

gólnych obiektów, uruchamia się analizę głównych składowych. Moje wątpliwości potęguje 

rysunek 6.2. na którym redukcja wymiarów poprzedza przeprowadzenie PCA. Podobnie na rys. 

6.1. (s. 110), w etapie 2.2. analiza czynnikowa poprzedza analizę skupień w grupie metod Data 

Science. Po drugie, czy jednak analiza głównych składowych nie powinna być wzbogacona 

rotacją, zapewniającą na przykład ortogonalność uzyskanych wymiarów? Jest to kwestia tym 

ważniejsza, że PCA bez rotacji może zwrócić wyniki, obciążone redundacją wskutek dużego 

podobieństwu określonych mierników, zakwalifikowanych do różnych wymiarów. Niemniej, 

mimo zgłoszonych wątpliwości (w tym przypadku o charakterze polemicznym), wysoko oce-

niam rozdział 6 pracy. Dowodzi on umiejętności Doktoranta do praktycznego wykorzystania 

sformułowanej koncepcji w środowisku biznesowym za pomocą eksperymentu. 

Rozdział 7 pracy przedstawia ewaluację proponowanej metody doskonalenia miar wydajności. 

Ważnym aspektem, na który Doktorant zwraca uwagę podczas działania metody jest koszt, w 

tym przypadku czas, po którym adresat uzyskuje wynik. Drugim, niezwykle ważnym elemen-

tem praktyki stosowania podobnych rozwiązań jest sposób prezentacji wyników dla decyden-

tów. Jest to bardzo ważna kwestia, szczególnie w przypadku menedżerów łańcucha dostaw, 
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którzy mogą zajmować zarówno szczebel strategiczny, jak i operacyjny w piramidzie zarządza-

nia. Stąd, ich potrzeby informacyjne, w szczególności zaś stopień agregacji danych i przekrój 

graficzny ilustrujący wyniki ma kluczowe znaczenie dla sprawnego zarządzania łańcuchem do-

staw. Na pochwałę zasługuje również szczegółowe przeprowadzenie walidacji modelu. Jak się 

okazało, w wyniku oceny eksperckiej, proponowana metoda zwraca rzetelne wyniki, jest  au-

tokonfigurowalna, a jej czas działania i sposób prezentacji wyników uzasadniają aplikacyjność 

w procesie podejmowania decyzji. Podsumowując, moja ocena tej części pracy jest wysoka.  

W ostatnim rozdziale dysertacji, Autor dokonuje podsumowania dotychczasowych rozważań, 

rozlicza się z celu głównego pracy oraz celów pomocniczych. Syntetycznie udziela również 

odpowiedzi na sformułowane pytania badawcze. Nie do końca w pracy, jak dla mnie, wy-

brzmiała relacja między miarami wydajności łańcucha dostaw a miarami wydajności poszcze-

gólnych przedsiębiorstw konstytuujących ten łańcuch. Myślę, że dla przejrzystości rozważań 

należałoby jednak mocniej podkreślić rolę ogniwa centralnego w modelowaniu i podjąć dysku-

sję dotyczącą doskonalenia miar wydajności pozostałych ogniw łańcucha dostaw. Niemniej cel 

główny pracy, jak i cele cząstkowe zostały osiągnięte.  

 

5. Ocena warstwy językowej pracy 

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

względu na specyfikę tematyki, czasami stosuje zapożyczenia angielskie np. dashboard, fra-

mework. Wykorzystuje właściwe formy stylistyczne oraz w sposób klarowny artykułuje sfor-

mułowane myśli. Czasami zdarzają się „potknięcia” językowe np. „Każda z grup może repre-

zentować inną ważność dla analizowanej firmy” (s. 83), „determinantów”, zamiast „determi-

nant” (s. 82), niemniej nie utrudnia to lektury pracy. Jest to tym cenniejsze, że rozważania pod-

jęte w pracy są trudne w wyjaśnieniu, co nierzadko wymaga od Autora zachowania określonej 

konwencji terminologicznej i właściwej konstrukcji warstwy językowej. Ponadto, uważna lek-

tura pracy pozwala dostrzeżenie drobnych uchybień językowych o charakterze interpunkcyj-

nym, niemniej nie zakłócają one prawidłowego odbioru przesłania pracy. 

 

6. Wnioski końcowe  

Zgodnie z wymogami formalnymi, określonymi w Ustawie o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dn. 14. marca 2003 roku, praca doktor-
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ska powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, wykazywać ogólną wie-

dzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz umiejętność samodzielnego pro-

wadzenia pracy naukowej.  

Lektura dysertacji skłania do sformułowania wniosku, że praca doktorska mgr Szczepana Gór-

towskiego stanowi oryginalne rozwiązanie problemu badawczego. Autor podejmuje w niej wy-

pracowanie metody doskonalenia miar wydajności za pomocą inkrementalnego modelowania 

łańcucha dostaw, wspartego rozwiązaniami Big Data oraz Data Science. W szczególności o 

oryginalnym charakterze świadczą rozważania podjęte przez Doktoranta w rozdziale 5 roz-

prawy, w którym Autor przedstawia autorską koncepcję inkrementalnego modelowania łańcu-

cha dostaw. Pionierski charakter mają również rozważania przedstawione w rozdziałach 6 

oraz 7, w których Autor dokonuje przeglądu metody doskonalenia miary wydajności za pomocą 

rozwiązań informatycznych Big Data oraz Data Science. Omawiana problematyka znajduje 

pełne zastosowanie podczas ewaluacji i walidacji proponowanego modelu w badanym kontek-

ście środowiskowym łańcucha dostaw handlu detalicznego. Wyniki tego badania mają klu-

czowe znaczenie uzasadniające wykorzystanie tego nowatorskiego rozwiązania w praktyce go-

spodarczej.  

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

nauk o zarządzaniu i jakości. W szczególności posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą proble-

matyki modelowania systemów informacyjnych dla potrzeb procesu podejmowania decyzji. 

Szczególnie widoczne jest to w części teoretycznej zawartej w rozdziale 2 pracy. Ponadto, po-

siada ekstensywną wiedzę dotyczącą wykorzystania określonych narzędzi informatycznych 

(Big Data oraz Data Science) wspierających proces modelowania łańcucha dostaw. W umiar-

kowanym stopniu wykazuje również wiedzę dotyczącą podstaw teoretycznych koncepcji łań-

cucha dostaw i sposobów pomiaru wyników jego działalności. Mniej zadowalający stopień 

znajomości tej problematyki jest częściowo rekompensowany znajomością  realiów funkcjono-

wania łańcucha dostaw branży detalicznej, w której powiązania międzyorganizacyjne są oparte 

umowie franczyzowej.  

Wreszcie, zgodnie z ostatnim wymogiem ustawowym, dysertacja dowodzi umiejętności mgr 

Szczepana Górtowskiego do samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. W mojej opinii, 

rozważania w warstwie badawczej dysertacji (w szczególności rozdziały 6 i 7) spełniają wy-

magania stawiane pracom promocyjnym na stopień naukowy doktora. Autor przeprowadził 

krytyczną analizę literatury, dotyczącą w szczególności problematyki modelowania i jego 
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wsparcia narzędziami Big Data oraz Data Science oraz wykonał eksperyment służący ewalua-

cji i walidacji proponowanej metody. Omówił zalety i wady rozwiązania posiłkując się prze-

prowadzonym eksperymentem.    

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 Szczepana Górtowskiego pt. Metody 

doskonalenia miar wydajności przez wykorzystanie inkrementalnego modelowania łańcucha 

dostaw spełnia wymogi stawiane pracom doktorskim w świetle Ustawy o stopniach nauko-

wych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Wobec powyższego, dy-

sertacja stanowi podstawę do ubiegania się o stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk spo-

łecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, stąd wnoszę do Rady Awansów Nauko-

wych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o jej przyjęcie i tym samym dopuszczenie mgr 

Szczepana Górtowskiego do publicznej obrony.  

 

 

 


