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Sopot/Gdańsk, 30.05.2021 r. 

 

Prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska 

 

 

Recenzja rozprawy doktorskiej pt. „Determinanty skuteczności analizy zagrożeń 

w produkcji opakowań do żywności”, autorstwa Pani mgr Anety Szumickiej,  

napisanej pod kierunkiem naukowym Pani dr hab. Justyny Górnej, prof. UEP 

 

Wprowadzenie 

Podstawą do sporządzenia recenzji jest pismo z dnia 21 kwietnia 2021 roku 

wystosowane przez Panią prof. dr. hab. Barbarę Jankowską, Przewodniczącą Rady 

Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

Recenzja zostanie zaprezentowana z uwzględnieniem następujących kwestii: 

1. Znaczenie, aktualność i argumenty dotyczące uzasadnienia podjętej tematyki; 

2. Poprawność sformułowania problemu badawczego, pytań badawczych, celów 

oraz hipotez badawczych; 

3. Poprawność tytułu i struktury pracy;  

4. Wartość merytoryczna części literaturowej;  

5. Wartość metodyczna i merytoryczna części badawczej (metodyka badań, 

umiejętność prowadzenia badań oraz formułowania wniosków);  

6. Dobór literatury, prawidłowość cytowania oraz język i styl rozprawy.  

Przygotowując recenzję kierowałam się wymaganiami ustawowymi, stawianymi 

rozprawie doktorskiej, zgodnie z którymi, m. in.: „Rozprawa doktorska prezentuje ogólną 

wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność 

samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej”. „Przedmiotem 

rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne 

rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w 

sferze gospodarczej lub społecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne.…)”1. 

                                                           
1 art. 187 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 
1668 ze zm.); 
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Dysertacja w swej tematyce pokrywa się w pełni z moimi zainteresowaniami naukowymi 

i dydaktycznymi.  

 

1. Ocena znaczenia, aktualności i argumentów dotyczących uzasadnienia 

podjętej tematyki 

Tematyka pracy, ze względu na wysokie znaczenie opakowań w życiu 

gospodarczym oraz dla konsumentów, szczególnie, gdy dotyczy to opakowań żywności, 

jest bardzo ważna i oczywista. Opakowania, zarówno jako produkty samodzielne, a także 

jako trwały element produktu opakowanego, który chronią, sprzedają, reklamują, są w 

centrum bieżącego zainteresowania od bardzo wielu lat. Podlegają systematycznie 

różnym innowacjom, wprowadzanym ze względu na zmieniające się potrzeby rynkowe 

oraz wymagania, podyktowane właściwościami produktów. Żywność jest tym dobrem, 

które, ze względu na zdrowie i życie konsumenta powinno być szczególnie chronione, zaś 

jednym z narzędzi służącym realizacji tego celu jest właściwie dobrane opakowanie, o 

dobrej jakości, spełniające wymogi w zakresie bezpieczeństwa. Opakowanie pełniąc wiele 

ważnych funkcji musi zawsze podążać za funkcją i cechami danego produktu, co w 

przypadku dynamicznych przemian w tym względzie, jest bardzo ważnym wyzwaniem. 

Temat podjęty przez Doktorantkę można zatem uznać za bardzo ważny i ze 

wszech miar aktualny, z punktu widzenia rozwoju potrzeb różnych uczestników 

logistycznego łańcucha dostaw, w tym producentów opakowań i konsumentów, 

bezpośrednio i pośrednio zainteresowanych jakością, w tym bezpieczeństwem opakowań 

i zawartych w nim produktów.  

Słabiej oceniam sposób argumentacji Autorki co do konieczności zajęcia się 

wskazanym tematem, tak jak zapisała w pracy (str. 6): „W literaturze przedmiotu brak 

jest badań, które w sposób kompleksowy zajmowałyby się zagadnieniem determinant 

skuteczności analizy zagrożeń w produkcji opakowań do żywności. (…) Stąd głównym 

powodem….jest przekonanie…, że są braki w tematyce…”. Uzasadnienie nie jest bowiem 

poparte żadnym dowodem owej luki, tak w tej, ani w dalszej części pracy. Chociaż, istotnie, 

wedle mojej wiedzy, wynikającej z przeglądu naukowych baz danych biblioteki 

rodzimego uniwersytetu, wspomaganej przeglądem w bazie google scholar, literatura na 

temat prowadzenia analizy zagrożeń, np. w oparciu o system HACCP, przez 

przedsiębiorstwa opakowaniowe praktycznie nie istnieje. Odnaleźć można jedynie 

poradniki, dotyczące Packaging HACCP. Jednakże sprawa wygląda już inaczej, gdy mowa, 
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np. o analizie FMEA2. W tym wypadku prac już jest więcej, tak ogólnych - o opakowaniach, 

jak i o opakowaniach dla żywności. Autorka ich jednak nie dostrzega. Stąd, na tej 

podstawie mogę uznać, iż Doktorantka nie do końca rozpoznała stan badań i rzeczywistą 

lukę badawczą. 

Reasumując, na podstawie analizy kontekstu naukowego w zakresie 

opisywanego zjawiska, mogę potwierdzić ważność i aktualność podjętej tematyki, 

choć nie do końca uznaję jakość uzasadnienia. 

 

2. Ocena poprawności sformułowania problemu badawczego, pytań 

badawczych, celów oraz hipotez badawczych 

 

Autorka nie sformułowała wprawdzie problemu (pytania) badawczego, jednak w 

sposób jednoznaczny wskazała na cel oraz hipotezy badawcze. Cel pracy zbieżny z 

tytułem dysertacji brzmi: „Wskazanie determinant skuteczności analizy zagrożeń w 

przedsiębiorstwach produkujących opakowania do żywności”. Cel główny został wsparty 

siedmioma celami pomocniczymi. Tu drobna uwaga, ponieważ dla łatwości odniesienia 

się do nich, Autorka powinna je ponumerować. Nie mam zastrzeżeń do postawionych 

celów, uważam je za słuszne, podobnie, jak hipotezy badawcze. Inną sprawą jest to, czy 

cele zostały poprawnie sformułowane i zrealizowane w kontekście pozyskanych 

wyników, o czym wspomnę w dalszej części pracy. 

Reasumując, założenia naukowe pracy oceniam pozytywnie. 

 

3. Poprawność tytułu i struktury pracy 

 

Zaproponowany tytuł w brzmieniu „Determinanty skuteczności analizy zagrożeń 

w produkcji opakowań do żywności” można uznać za bardzo ciekawy i budzący nadzieję 

na rozpoznanie tych determinant, a następnie ich przeanalizowanie w wybranych 

                                                           
2 Por. np. A. Knop, Analiza problemów jakościowych podczas produkcji opakowań zbiorczych z tektury. 
Archiwum Wiedzy Inżynierskiej 2016, 1, 1, 76-79; M. Zasadzień, Doskonalenie procesu produkcji worków 
foliowych przy wykorzystaniu wybranych metod i narzędzi inżynierii jakości, Systemy Wspomagania w 
Inżynierii Produkcji 2017, 6, 8, 37-48; M.Z. Mistrzyk, Wykorzystanie systemu Hazard and Risk Management 
do redukcji błędów i uszkodzeń występujących w opakowaniach tekturowych, 2018 (praca dyplomowa); 
O. Renn, Risk perception and communication: lessons for the food and food packaging industry. Food 
Additives Contamination 2005 22, 10, 1061-1071; O. Vitrac, M. Hayert, Risk Assessment of Migration from 
Packaging Materials into Foodstuffs,  AIChE Journal 2005, 54, 4, 1080-1095; S.-F. Liu et al., A case study on 
FMEA-based quality improvement of packaging designs in the TFT-LCD industry, Total Quality Management 
& Business Excellence 2016, 27, 3-4, 413-431; F. Fidiyanti, N. Susanto, Analysis of the cause of the defect 
packaging of capsule products using six sigma: A case study (PT SM)F, SHS Web of Conferences, 2018, 49, 
02011; R.W. Deressa et al.,  Application of Pareto Analysis and Ishikawa Diagram on Bottling Industry: A 
Case Study Ambo Mineral Water Share Company, International Journal of Scientific Engineering and 
Research (IJSER), 2018, 8,8, 2347-3878; M.Wrona, C. Nerin, Risk Assessment of Plastic Packaging for Food 
Applications, w: M. Suman (ed.), Food Contact, Materials Analysis: Mass Spectrometry Techniques, Royal Society of 
Chemistry, London 2019;  
 
 
 
 

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-829145a7-4995-4204-880d-cab3da66a406
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-3f83ade4-b486-4439-aada-c66f4fee43c3
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-8ca1f18f-8aba-4a48-be8f-2246da2f76b7
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-8ca1f18f-8aba-4a48-be8f-2246da2f76b7
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organizacjach. Mając jednak na uwadze to, co Autorka dokonała, determinanty te zostały 

potraktowane bardzo ogólnie i sprowadzone do czterech, dobranych arbitralnie przez Nią 

samą. Do tego aspektu odniosę się jeszcze w dalszej części recenzji, podczas wypowiedzi 

na temat celów i efektów ich realizacji.   

Praca została zawarta na ponad 200 stronach i obejmuje trzy rozdziały literaturo-

poznawcze oraz jeden empiryczny, co jest typowe dla tego typu opracowań. 

Uzupełnieniem pracy, oprócz spisu tabel i rysunków, jest załącznik z kwestionariuszem 

badawczym. Nie mam większych zastrzeżeń co do struktury pracy i jej proporcjonalności. 

Jedyne dotyczy zasadności wyodrębniania podrozdziału 1.2.1, bez rozdziału 1.2.2, w 

ramach rozdziału 1.2. Uważam, iż całość treści powinna być zawarta w rozdziale 1.2, bez 

tego podziału. 

Reasumując, moja ocena tego aspektu pracy, czyli jej tytułu i struktury, jest 

ogólnie pozytywna, ale nie bez zastrzeżeń. 

 

4. Wartość merytoryczna części literaturowej  

4.1. Ocena rozdziału 1 

Tematykę tego rozdziału, pt. „Charakterystyka branży opakowań”, pod kątem 

ważności podjętych problemów, oceniam za słusznie podjętą. Autorka przytoczyła kilka 

ważnych definicji opakowań, w tym definicję J. Pilditcha, który uznał opakowanie za 

„niemego sprzedawcę”. Odniosła się też do klasyfikacji opakowań. Opakowania są 

dzielone wg różnych kryteriów i choć nie wszystkie zostały wymienione przez Autorkę, 

zaproponowany podział można uznać za stosowny. Autorka zaprezentowała także 

podstawowe funkcje opakowań, skupiła się na omówieniu opakowań pod kątem użytego 

tworzywa, zwróciła uwagę na zagadnienie zrównoważonego rozwoju, przechodząc 

następnie do kwestii opakowań do żywności oraz ważnego prywatnego standardu BRC 

dotyczącego materiałów opakowaniowych.  

Mam uwagę do treści rozdziału dotyczącego rynku opakowań, de facto, 

powstałego w ramach rozdziału głównego, w którego tytule pojawia się określenie 

„branża opakowań”. W mojej opinii zabrakło w pracy zdefiniowania, co Autorka rozumie 

dokładnie pod pojęciem branży, a co rynku opakowań. Ponadto, w tej części rozdziału razi 

fakt, iż statystyki, którymi posługuje się Doktorantka są przestarzałe, podobnie, jak 

prognozy. Opisując rynek opakowań należało bowiem dowieść, iż korzysta się z 

najbardziej aktualnych, dostępnych danych, a tak nie jest. Praca została zakończona w 

roku 2021, a dane charakteryzujące rynek, pochodzą z roku 2017, 2018 czy 2019, podczas 

gdy są dostępne bardziej aktualne (np. Raport Santandera lub raporty GUS). Np. bardzo 

razi takie zdanie jak (str. 17): „W roku 2020 prognozowane, średnie zużycie opakowań w 

skali świata per capita, wyniesie około…”. Jeśli takie dane są przywołane, warto porównać 

te prognozy ze stanem faktycznym, czyli potwierdzić, czy się one spełniły we wskazanym 

roku. Charakterystyka rynku wydaje się także niepełna. Trudno dostrzec, kto jest 

głównym graczem, ile jest przedsiębiorstw opakowaniowych w Polsce, z jakim kapitałem, 

które należą do czołówki, i pod jakim względem. Nie mam natomiast uwag do tej części 

rozdziału, którą poświęcono omówieniu materiałów opakowaniowych. Autorka skupiła 

się na ważnych kwestiach, mających związek, tak z jakością, jak i bezpieczeństwem, 
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zwróciła uwagę na zalety i wady danych tworzyw. Cenne jest i potrzebne w pracy 

odwołanie się do najważniejszych regulacji prawnych dotyczących opakowań. 

Mam zastrzeżenia do treści związanej ze standardem BRC – Global Standard 

Packaging Materials. To bardzo ważne, iż Doktorantka poruszyła to zagadnienie, gdyż 

prywatne standardy, choć nieobowiązkowe w stosowaniu, stają się ważnym czynnikiem 

regulacyjnym w produkcji i dystrybucji opakowań, stając się swoistym biletem wstępu na 

rynek. Dobrze, aby jednak Autorka omawiając ten standard, przytoczyła wymagania 

aktualne. Te, które uznaje za pochodzące z wersji 6, w istocie nimi nie są. Na nowe 

składają się już zupełnie inne kategorie i w innej liczbie. Ten fakt można uznać za błąd 

merytoryczny. Zatem to, co zawarto na rys. 6 i dalej w treści pracy, w istocie nie dotyczy 

tej wersji standardu. Na nową wersję składa się bowiem 6 rozdziałów, czyli: Senior 

Management Commitment; Hazard and Risk Management System; Product Safety and 

Quality Management; Site Standards; Product and Process Control; Personnel. 

Z dużym zaskoczeniem przyjęłam także fakt, iż w tym i dalszych rozdziałach pracy, 

poświęconej tak wdzięcznemu tematowi, jakimi są opakowania, nie znalazłam żadnej 

ilustracji, przykładów opakowań, np. pod kątem tworzywa, funkcji, grafiki, kształtu, z 

wyjątkiem jednej skromnej, beżowej ikonografiki (pudła tekturowego) na str. 48, gdy 

Autorka prezentuje przykład deklaracji zgodności.  

W mojej ocenie, przy omawianiu kwestii innowacyjności w opakowaniach i 

opakowalnictwie, Autorka mogła zwrócić uwagę na tzw. opakowania typu „smart”, 

stworzone właśnie po to, aby chronić bezpieczeństwo konsumenta i jakość produktu. 

Dodatkowo, w mojej ocenie, nawet jednym zdaniem, można było skomentować tę starą 

definicję Pilditcha, który w latach 50. XX wieku uznał opakowanie za „niemego 

sprzedawcę”. Dzisiejsze opakowania mają bowiem głos, są aktywne, inteligentne, 

dynamiczne, mają „osobowość” i „charakter”, a w ich projektowaniu wykorzystuje się 

szereg technik promocyjnych, prowadzących do tego, że „krzyczą” do konsumenta, a 

przynajmniej – „przemawiają”, tym bardziej, że w opakowalnictwie znane jest zjawisko o 

nazwie „audiologo”. 

Zabrakło mi także rozważań na temat etykiet opakowań, gdyż stanowią one dzisiaj 

nieodłączny element tych produktów. Ich jakość i bezpieczeństwo (np. farb, klejów) to 

ważny czynnik, mający wpływ na bezpieczeństwo użytkowania danego opakowania, 

produktu i konsumenta, np. szklanej butelki z zawartością. 

Razi mnie także cytowanie mało aktualnych już publikacji, np. z roku 2013, gdy 

Autorka pisze o tym, iż na rynku pojawiają się nowe konstrukcje i technologie w 

opakowaniach (por. str. 21). 

Kolejna ważna uwaga dotyczy faktu, iż ani ten, ani żaden inny rozdział teoretyczny 

nie został przez Autorkę podsumowany. Brakuje w nim autorskich przemyśleń i 

wniosków. Rozdział kończy się bez refleksji nad zawartością, którą zaprezentowano, nie 

zawiera też w sobie logicznej zapowiedzi treści, którą Autorka chce poruszyć w kolejnym 

rozdziale. Jedynym podsumowanie w pracy jest jej dość skromne podsumowanie na 

koniec. 

Dostrzegam także w tekście uchybienia stylistyczne oraz interpunkcyjne. 
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4.2. Ocena rozdziału 2 

Rozdział drugi, pt. „Zagrożenia i wady jakościowe w produkcji opakowań do 

żywności” ma bardzo ważne znaczenie z punktu widzenia analizy zagrożeń. Autorka 

dokonała przeglądu tych zagrożeń, z uwzględnieniem ich klasycznego podziału na 

zagrożenia przypadkowe - fizyczne, chemiczne i biologiczne. Podała także szereg 

przykładów czynników, które na te zagrożenia wpływają w produkcji opakowań. Oprócz 

tych zagrażających tylko bezpieczeństwu, zwróciła uwagę na te, które mogą być 

powodem wad jakościowych. Wskazała także na konsekwencje zdrowotne i użytkowe 

związane z ich istnieniem.  

Ponieważ jednak problematyka zagrożeń w produkcji żywności i opakowań do 

żywności nie ogranicza się tylko do zagrożeń przypadkowych, a te wyłącznie Doktorantka 

uwzględniła, uważam, iż praca byłaby na pewno pełniejsza, merytorycznie bogatsza i 

bardziej zgodna z obecną wiedzą, gdyby Autorka wzięła także pod uwagę zagrożenia o 

charakterze nieprzypadkowym, czyli celowe zanieczyszczenie opakowań, wynikające, np. 

z sabotażu czy terroryzmu. Nie bez znaczenia jest także proceder fałszowania opakowań 

oraz ich podrabiania, zagrażający bezpieczeństwu konsumentów oraz zyskom 

producentów danych wyrobów. Nowoczesna analiza zagrożeń nie ogranicza się bowiem 

do przypadkowości tych zjawisk. Potwierdzeniem tego faktu jest wprowadzenie przez 

amerykańską ustawę modernizacyjną (Food Safety Modernization Act – FSMA, 

uchwaloną przez FDA), obowiązku przestrzegania i stosowania zasad systemu Hazard 

Analysis and Risk-Based Preventive Controls – HARPC (Systemu Analizy Zagrożeń i 

Opartych na Ryzyku Środków Zapobiegawczych wobec Żywności). System HARPC, po 

pierwsze dotyczy również opakowań, a po drugie, także zagrożeń celowych oraz 

zafałszowań, czyli tzw. new emerging risks, o których w pracy Doktorantka nie wspomina. 

Wspomnę jeszcze o tym w dalszej części recenzji. Ponadto, od roku 2008, odkąd ukazała 

się książka autorstwa Franka Yiannasa na ten temat, przyjęto, iż poważnym zagrożeniem 

jest także brak kultury bezpieczeństwa żywności, prowadzący do zaniedbań, zaniechań 

oraz nienależytej troski o produkt i jego bezpieczeństwo. Doktorantka wspomina o tym 

zjawisku dużo wcześniej (rozdz. 1), ale nie w kontekście zagrożeń. Pomija także kwestie 

zagrożeń związanych z zastosowaniem nanotechnologii. 

Praca była pisana/finalizowana w czasie pandemii, a nie dostrzegam w niej rozważań 

mówiących o zagrożeniach związanych z SARS-CoV-2 w produkcji opakowań, w 

kontekście podrozdziału o zagrożeniach biologicznych. Istnieją prace naukowe 

potwierdzające prawdopodobieństwo ich zaistnienia. 

Ponadto, w mojej opinii, rozdział 2.3 pt. „Analiza zagrożeń jako element analizy 

ryzyka”, nie powinien się znaleźć w rozdziale 2, ponieważ jego treść wkomponowuje się 

w rozdz. 3, poświęcony skuteczności analizy zagrożeń, a szczególnie podrozdział 3.1, pt. 

„Istota analizy zagrożeń”. Omawiając tę istotę, można było zwrócić uwagę na fakt, iż 

analiza tego typu jest składową analizy ryzyka. W tym rozdziale zwrócono uwagę na to, 

czym jest ryzyko, cytując, m.in. definicję zawartą w normie ISO 31000. 

Pewnym zaskoczeniem jest też dla mnie fakt, iż Doktorantka nie uwypukla tak 

ważnej roli normalizacji oraz norm w zapewnieniu jakości opakowań, podczas ich 

produkcji, ale nade wszystko ich oceny. Zbiór Polskich Norm jest bardzo bogaty w tej 
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kwestii i w praktyce odgrywają one bardzo duże znaczenie, stając się, m.in. podstawą do 

wydania deklaracji zgodności, o której Autorka przecież wspomina. Normy są podstawą 

pracy różnych instytutów badawczych, laboratoriów, jednostek kontrolnych, 

zajmujących się oceną jakości opakowań, np. pod katem wytrzymałości, bezpieczeństwa 

(np. Państwowy Zakład Higieny). 

4.3. Ocena rozdziału 3 

Rozdział trzeci zatytułowano „Skuteczność analizy zagrożeń”. Jak można się 

domyślić, Doktorantka pragnęła tym rozdziałem przygotować grunt do rozdziału 

empirycznego. Doceniam zakres pracy Autorki, fakt przywołania ważnych problemów i 

zagadnień, a nade wszystko, przedstawienie przykładowej analizy zagrożeń dotyczącej 

opakowań, co na pewno można uznać za wkład do nauki. Czuję jednak pewien niedosyt 

po lekturze tego rozdziału, przede wszystkim dlatego, że istocie analizy zagrożeń (rozdz. 

3.1), poświęcono w pracy tylko ¾ strony. Ponadto, w rozdz. 3.2, zatytułowanym „Metody 

szacowania zagrożeń” posłużono się określeniem „szacowanie”, co może oznaczać, iż 

Autorka utożsamia je z analizą, podczas, gdy szacowanie dotyczy wyceny, 

wartościowania, oceny istotności zagrożeń. Dalej, w ww. rozdziale, mimo zapowiedzi, iż 

opowie o różnych metodach, Autorka skupiła się tylko na jednej metodzie, czyli na HACCP. 

Jak już wspomniałam, metod analizy zagrożeń jest wiele, a wywodzą się one z analizy 

ryzyka, co słusznie zauważono, podkreślając (szkoda, że dopiero na str. 94) znaczenie 

metody FMEA. W przypadku przemysłu rolno-spożywczego, w tym producentów 

opakowań do żywności, stosuje się, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, wspomniany już 

system HARPC, a także, w zależności od potrzeb - CARVER+Shock, system TACCP, opisany 

w brytyjskiej specyfikacji PAS:96 (ostatnie wydanie z roku 2017), jak również system 

VACCP. Są one już powszechnie znane i opisane szeroko w rodzimej literaturze 

przedmiotu. Wskazany zestaw metod nie jest jednak zbiorem skończonym, co dobitnie 

wykazuje, m.in. zestawienie zawarte w normie ISO 31000, w tabeli A.1.  

Kolejną niejasną kwestią jest fakt, iż poszukując wiedzy na temat determinant 

skuteczności analizy zagrożeń, Autorka wprowadza rozdział, który tytułuje „Weryfikacja 

aktualności analizy zagrożeń”. Z tytułu można wywnioskować, iż skuteczność utożsamia 

wyłącznie z aktualnością analizy. Być może jest to błąd edycyjny, gdyż taki sam tytuł nosi 

rozdz. 3.4.3. Jako recenzentka pracy spodziewałabym się po tym rozdziale, przede 

wszystkim choćby prostego przeglądu prac poświęconych skuteczności analizy zagrożeń 

w przemyśle rolno-spożywczym, np. HACCP, na podstawie których, przez analogię, można 

by było zaproponować zbiór czynników determinujących tę skuteczność. Tak powinno 

się zacząć każde badanie tego typu, czyli od rozpoznania wiedzy i praktyk w danym 

temacie, ogólnie i szczegółowo. Prac na ten temat jest od początku istnienia systemu 

HACCP bardzo wiele i są one dostępne w systemie „open access”3. Łatwo je znaleźć w 

Internecie. 

                                                           
3 Klasycznym tego przykładem, cytowanym w innych dalszych pracach, jest publikacja autorstwa znanej 
badaczki C.A. Wallace, pt. „The impact of personnel, training, culture and organisational factors on application 
of the HACCP system for food safety management in a multinational organization” (2009), prezentującej tzw. 
model skuteczności analizy zagrożeń, w którym wymienia takie determinanty, jak: właściwe 
zaprojektowanie systemu, właściwe wdrożenie, a następnie właściwe nadzorowanie i zarządzanie tym 
systemem. W roku 2021 ukazała się też praca, w której autorzy (Kuo i Hsiao), jako czynniki sukcesu 
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Po lekturze całego rozdziału nie otrzymałam popartej dowodami wiedzy, jakie 

konkretnie determinanty, zdaniem Autorki, decydują o skuteczności analizy zagrożeń. 

Można wprawdzie domyślić się, że determinanty te, jako wyjściowe, są zawarte w 

tytułach podrozdziałów rozdziału 3.4 pt. „Czynniki wpływające na skuteczność analizy 

zagrożeń”: (3.4.1) „Identyfikacja zagrożeń i wad jakościowych”, (3.4.2) „Opracowanie 

analizy zagrożeń”, (3.4.3) „Weryfikacja aktualności analizy zagrożeń”, (3.4.4) 

„Komunikowanie o zagrożeniach interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym”. Z kolei 

już w rozdziale empirycznym na str. 124 Autorka pisze: „W założeniach przyjęto, że aby 

analiza zagrożeń była skuteczna, musi być: kompleksowa…; okresowo weryfikowana; 

skutecznie komunikowana interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym”. Trudno mi 

jednak znaleźć w tekście uzasadnienie dla takiego, a nie innego doboru tych determinant 

i owego założenia. Na jakiej podstawie Doktorantka zdecydowała się na taki zbiór 

czynników? Jak wspomniałam, nie wskazała wiarygodnych podstaw swojego założenia, 

co może oznaczać, iż jest to dobór wyłącznie arbitralny i raczej przypadkowy (wygodny). 

W rozdziale dalszym, empirycznym (rozdz. 4), na str. 114 Autorka wprawdzie pisze, iż: 

„W celu znalezienia i usystematyzowania czynników mogących wpływać na skuteczność 

analizy zagrożeń (…) dokonano przeglądu literatury naukowo-badawczej”. Ja takiego 

przeglądu nie znalazłam. W rozdziale 3.4 Doktoranta skupiła się wyłącznie na wybranych 

przez siebie czynnikach, opisanych w rozdz. 3.4.1-3.4.4 i tylko wokół nich prowadziła 

dyskusję, w oparciu o źródła naukowe. Innych czynników nie wzięła pod uwagę. Dla 

przykładu – przywództwa, zaangażowania, szkoleń, itd. Rodzi się pytanie – dlaczego? To 

bowiem typowe determinanty każdego działania o charakterze zorganizowanym, które 

powinno zakończyć się sukcesem. Podpowiedzi dostarcza także słynny model 7S 

McKinseya. 

W rozdziale dostrzegam też pewne niestaranności, np. przywołanie Kodeksu 

Żywnościowego, bez wskazania daty wydania (to ważne, bo w roku 2020 ukazała się 

nowa wersja), podobnie jak standardu BRC, już nieaktualnego. Nie znalazłam też tego 

pierwszego w spisie bibliografii. 

Podobnie, jak już wcześniej wspomniałam, rozdział nie kończy się żadnym 

podsumowaniem, żadnymi refleksjami, opiniami Autorki, co ostatecznie uznaje za 

rzeczone determinanty, jako baza do dalszych pogłębionych badań w konkretnych 

przedsiębiorstwach. 

Reasumując część literaturo-poznawczą, pragnę podkreślić następujące cechy 

pozytywne: 

 zgromadzenie dobrego materiału dotyczącego istoty opakowań oraz ich roli, 

                                                           
wymieniają: wiedzę na temat bezpieczeństwa żywności, pracę zespołową, koszty, korzyści wewnętrzne i 
zewnętrzne oraz przywództwo. Praca ta mogła nie być znana Autorce, ze względu na rok wydania, jednak, 
np. w roku 2018 ukazał się artykuł pt. „Critical Success Factors for Effective HACCP systems” (Khalek i 
Mohamad, 2018), w którym zwrócono uwagę na takie determinanty jak: wewnętrzna motywacja, cechy 
organizacji, w tym rodzaj przyjętej analizy zagrożeń, zaangażowane przywództwo, cechy pracowników, w 
tym ich zaangażowanie, a także podział ról, charakter stosowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem 
żywności, cechy otoczenia zewnętrznego, np. wymagania klientów instytucjonalnych, jednostek 
certyfikacyjnych, a także, jako ostatnią – szkolenia i edukację.  
 



9 
 

 zwrócenie uwagi na pożądane cechy jakości i bezpieczeństwa opakowań, w 

kontekście regulacji prawnych, 

 zaprezentowanie analizy zagrożeń w produkcji opakowań, 

 podjęcie próby zidentyfikowania determinant skuteczności analizy zagrożeń. 

Za niedociągnięcia tej części uznaję, przede wszystkim: 

 niezbyt sumienne scharakteryzowanie rynku opakowań, szczególnie pod katem 

danych statystycznych i ich aktualności, 

 brak znajomości co do aktualnej wersji standardu BRC dotyczącego opakowań, 

 pominięcie w pracy zagrożeń typu „new emerging risks”, 

 pominięcie w pracy kwestii oceny jakości na podstawie norm i ich roli w 

zapewnianiu jakości i bezpieczeństwa opakowań, 

 brak przeglądu literatury przedmiotu dotyczącej oceny skuteczności analizy 

zagrożeń, 

 pominięcie wielu ważnych metod i sposobów analizy zagrożeń, 

 brak uzasadnienia co do doboru takich, a nie innych determinant skuteczności 

analizy zagrożeń, 

 zupełny brak podsumowań rozdziałów, w tym wywodów i rozważań. 

Ze względu na powyższe uwagi moja ocena części literaturowej, mimo docenienia 

wkładu pracy Doktorantki, jest bardzo umiarkowana. 

 

 

5. Wartość merytoryczna części badawczej 

 

Z naukowego punktu widzenia ta część pracy bywa postrzegana w pracach 

doktorskich jako najważniejsza. Ma bowiem dowieść, czy osoba ubiegająca się o stopień 

doktora zna i rozumie zasady postępowania badawczego, czy potrafi sama te badania 

poprowadzić, a także czy mają one walor oryginalności. Na wstępie pragnę zaznaczyć, iż 

Doktorantka spełnia ten postulat częściowo, gdyż praca rodzi pewne pytania i 

wątpliwości. 

Należy docenić ogromny wkład Kandydatki w przygotowanie się do badania 

empirycznego, w jego przeprowadzenie, a także zaangażowanie w zakresie analizy 

zgromadzonych danych. Z lektury pracy wynika, że Doktorantka potrafiła zaplanować 

swoje badania i konsekwentnie je wg tego planu realizowała. Potrafiła też ogólnie 

poprawnie nazwać zastosowane przez siebie metody naukowe, wskazując na nie 

syntetycznie na str. 1144. Badania podzieliła na fazę przygotowawczą, właściwą oraz tę, 

związaną ze statystyczną obróbką danych. 

Moja pierwsza uwaga dotyczy wyników badań metodą delficką, gdyż, jak Autorka 

pisze na str. 116, pozyskała od ekspertów liczne dane. Lakonicznie nadmieniła, iż po ich 

uporządkowaniu, stały się one punktem wyjścia do sporządzenia kwestionariusza. W 

                                                           
4 Pytanie rodzi dwukrotne wskazanie na rys. 13 badań właściwych (badania właściwe obejmują badania 
właściwe), co nie jest jasne; Ponadto na rys. 13 pod „Syntetyczną obróbka danych” wskazano na: analiza i 
interpretacja wyników oraz wnioskowanie, które to etapy powinny znaleźć się poza obrębem owej obróbki, 
jako jej następstwo. 
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przypadku takich metod należy dokładnie wskazać, jaki był wynik badania, jak brzmiały 

opinie i sugestie ekspertów, a nade wszystko, jakie im pytania zadano. Tego z pracy się 

nie dowiemy. Metoda delficka ma swój przebieg, tryb, etapy postępowania5. 

Drugą kwestią jest fakt, iż Autorka wskazała, że badania prowadziła w okresie 2018-

2020, ale nie wiadomo, kiedy odbyły się konkretne badania (przygotowawcze, 

zasadnicze, wnioskowanie), w jakim czasie. Dobrze byłoby dowiedzieć się, np. w jakim 

okresie (ile miesięcy, od-do), trwały badania w organizacjach. Nic także nie wiemy, jak 

przebiegały badania pilotażowe i kto weryfikował kwestionariusz ankiety. Autorka 

otrzymała odpowiedzi od 122 organizacji wybranych z grupy tych, które znalazły się w 

bazie BRC Directory. Szkoda, że Autorka nie podkreśliła czytelnie, dlaczego właśnie z tej 

bazy skorzystała. Znane są bowiem raporty i zestawienia branżowe przedsiębiorstw 

opakowaniowych, np. publikowane przez Polską Izbę Opakowań6. Nie ma nic złego w 

doborze organizacji z bazy BRC, ale trzeba to czytelnie uzasadnić, np. aby wykazać 

wyższość tej bazy nad innymi. Tu pojawia się następne pytanie, związane z okresem 

badań. Jaki był stan bazy w dniu, w którym Doktorantka pobrała te dane i jaki był to dzień? 

Stan bazy nie jest do końca znany, gdyż Autorka pisze tylko, że „kwestionariusze wysłano 

do 235 firm”. Czy to oznacza, że w danym dniu (jakim?) było tyle podmiotów w bazie? 

Kolejna kwestia dotyczy tego, kto wypełniał kwestionariusz. Skąd Autorka wie, że trafił 

we właściwe ręce? W metryczce kwestionariusza ankiety nie znalazło się pytanie 

pozwalające zidentyfikować pozycję, jaką w organizacji zajmował respondent 

uczestniczący w badaniu. Tym bardziej, iż cytując literaturę przedmiotu pisze: „Badanie 

ankietowe jest metoda prowadzenia badań pierwotnych poprze zebranie odpowiedzi na 

pytania skierowane do wybranych osób” (str. 116). Z treści pracy też to nie wynika. 

Wspomniany kwestionariusz ankiety został zaprezentowany w załączniku. Powstał, 

jak pisze Doktorantka, po uwzględnieniu opinii ekspertów (por. uwaga wcześniejsza co 

do metody delfickiej).  

Pytania zasadnicze zawarte w tym narzędziu koncentrowały się na założonych przez 

Autorkę determinantach skuteczności analizy zagrożeń i wokół tych determinant 

stworzone zostały dodatkowe pytania.  

W części A kwestionariusza Autorka zamieściła sekcję A, pt. „Identyfikacja i 

szacowanie istotności zagrożeń w produkcji opakowań”. Prosi przy tym o wskazanie 

rodzajów identyfikowanych zagrożeń decydujących o bezpieczeństwie i jakości 

opakowania, z uwzględnieniem tworzywa opakowaniowego. Jednocześnie prosi, aby w 

skali 1-5 przypisać im wagi, aby ocenić ich istotność.  

W sekcji B, zatytułowanej „Identyfikacja metod wykorzystywanych do szacowania 

ryzyka związanego z zagrożeniami”, prosi o wskazanie wyróżników, branych w 

organizacji pod uwagę w tym względzie (np. prawdopodobieństwo, wykrywalność, 

wpływ zagrożeń), etapów, w których dana organizacja zidentyfikowała CCP lub CP. Jak 

zatem widać, w części B znalazły się pytania, które powinny być przeniesione do części A, 

czyli te, dotyczące kryteriów szacowania (oceny) zagrożenia. Autorka, z kolei, nie zadała 

                                                           
5 Por. np.: S. Sudoł. Delficka metoda badawcza, Zarządzanie. Teoria i Praktyka, 2016, 3 (17), 69-74 
6 Zbiór za rok 2020 do pobrania na stronie: http://www.pakowanie.info/katalog-firm.html; Podobnie jak 
zbiory za lata wcześniejsze. 

http://www.pakowanie.info/katalog-firm.html
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żadnego pytania o zastosowaną metodę, np. czy jest to oryginalna metoda FMEA, czy 

HACCP, czy może RCA, metoda Ishikwy lub inne powszechnie znane.  

Sekcja C, pt. „Ocena aktualności analizy zagrożeń” zawiera pytania dotyczące sposobu 

weryfikacji aktualności. Wskazano, np. na takie warianty odpowiedzi, jak: audyty, analiza 

reklamacji, wycofanie wyrobu, wymazy pobierane z rąk pracowników, itd. Jednocześnie 

zapytano o ich istotność w skali 1-5. Takie ujęcie problemu rodzi moje zastrzeżenia 

merytoryczne oraz pytanie: Czy wynik wymazu z rąk pracownika coś może powiedzieć o 

aktualności analizy zagrożeń? Na pewno powie wiele, ale nie o aktualności, tylko wprost 

o skuteczności lub o przestrzeganiu zasad GHP/GMP. O aktualności analizy może 

świadczyć bowiem częstotliwość jej przeglądania/weryfikacji przez zespół, np. HACCP, 

uwzględnianie w analizie branżowych, aktualnych wskazań, zaleceń inspekcji sanitarnej, 

aktów prawa, norm, wytycznych FDA, itp. Zatem uznaję, że pytania tego typu nie były 

właściwe i nie przysłużyły się dobrze realizacji celu. W sekcji C zadano także pytania 

dotyczące skuteczności analizy zagrożeń, w skali pięciopunktowej, a także poproszono 

aby respondent wskazał obszary kategorii zagrożeń wymagające doskonalenia.  

Jeśli chodzi o sekcję D, nosi ona tytuł7: „Identyfikacja i ocena skuteczności narzędzi 

wykorzystywanych do komunikowania o ryzyku związanym z zagrożeniami 

interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych”. Tu zadano cztery pytania – pierwsze, 

drugie i trzecie dotyczące sposobów komunikowania, w zależności od interesariusza i 

czwarte – poziomu skuteczności komunikowania w zależności od adresata tego 

komunikatu. To na pewno bardzo ważne i strategiczne źródło wiedzy, dla samej 

organizacji, jak i dla zainteresowanych stron. W tym przypadku zastosowana skala też jest 

pięciostopniowa, ale w przeciwieństwie do poprzednio wykorzystanej, zawiera również 

wartości ujemne. Można zapytać, dlaczego nie zastosowano skal o takim samym 

charakterze wszędzie? Z czego wynika takie podejście? 

Kwestionariusz kończy się częścią metryczkową, do której nie mam zastrzeżeń, z 

wyjątkiem ewentualnego pytania o stanowisko/pozycję zajmowaną przez osobę 

udzielającą odpowiedzi. 

 

Wyniki badań, wedle przyjętych przez Autorkę założeń, co do determinant 

skuteczność analizy, pytań o takiej, a nie innej konstrukcji logicznej, cech próby, wiary w 

rzetelność i kompetencje osoby odpowiadającej na pytania, oceniam umiarkowanie. 

Powodem są zadane już pytania i wątpliwości. Podkreślić mogę, że wyniki zostały 

zaprezentowane czytelnie, wedle zadanych pytań, zostały też skomentowane w świetle 

wybranej literatury przedmiotu. Autorka włożyła w tę część dysertacji bardzo dużo 

wysiłku oraz pracy. Posłużyła się też stosownym aparatem statystycznym. Zabrakło mi 

jednak w wynikach oceny całościowej, z uwzględnieniem wszystkich czterech 

determinant, składających się na tę skuteczność. Autorka pokazała je cząstkowo, dodając 

tabelę 18, w której zaprezentowała w istocie opinię przedsiębiorstw o sobie. Nie dziwi 

                                                           
7 Zauważa się tu błąd stylistyczny, gdyż poprawnie logicznie powinno brzmieć: „Identyfikacja i ocena 
skuteczności narzędzi wykorzystywanych do komunikowania interesariuszom wewnętrznym i 
zewnętrznym o ryzyku związanym z zagrożeniami” 
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mnie fakt, iż jest ona bardzo pozytywna. 100% przedsiębiorstw przyznało swojej analizie 

zagrożeń (jej skuteczności) ocenę dobrą i bardzo dobrą, uznając, że jest raczej skuteczna 

i skuteczna. Cenne jest zatem to, iż Autorka wykazała, poprzez zebrane dane, iż w 

organizacjach są jednak potrzeby dotyczące doskonalenia. 

Pozytywnie oceniam sposób, w jaki Autorka przedstawiła realizację celów i fakt 

zweryfikowania hipotez badawczych. Nie do końca jestem jednak pewna, czy faktycznie 

udało się te cele zrealizować, pamiętając o niedoskonałościach pytań. 

Pozytywnie oceniam także przyjętą formułę sporządzenia wniosków. Powinna ona 

bowiem czytelnie wskazać, czy cele zostały osiągnięte, poprzez uzyskanie odpowiedzi na 

pytania z nimi związane. Czy tak się stało, wyjaśnię po kolei: 

 Cel główny: „Wskazanie determinant skuteczności analizy zagrożeń w 

przedsiębiorstwach produkujących opakowania do żywności”. 

Analizując treść pracy i to, co Doktorantka zbadała, cel główny powinien brzmieć 

raczej jako: „Rozpoznanie skuteczności analizy zagrożeń…. (z uwzględnieniem 

determinant tej skuteczności)”. Autorka nie identyfikowała bowiem żadnych 

determinant w badanych organizacjach, tylko sprawdzała, czy i w jakim stopniu 

bierze się pod uwagę determinanty przez nią samą zaproponowane. Chyba, że cel, 

który wskazano miał wyłącznie charakter teoretyczny, nie zaś badawczy. Jednak, 

jak wykazałam w recenzji, Autorka wskazując na determinanty, uczyniła to 

arbitralnie, bez stosownego przeglądu literatury przedmiotu. W zasadzie je 

narzuciła. 

 Cel pomocniczy 1: „Identyfikacja zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych 

oraz wad jakościowych wpływających na jakość i bezpieczeństwo produkowanych 

opakowań”. Gdyby przyjąć go za cel teoretyczny to został on zrealizowany poprzez 

omówienie tych zagrożeń w rozdz. 2. Jednakże w prowadzonych przez siebie 

badaniach Doktorantka nie identyfikowała tych zagrożeń, tylko pytała, czy są 

przez daną organizację uwzględnione w analizie zagrożeń i brane pod uwagę, 

zatem cel powinien brzmieć inaczej, np. „Rozpoznanie rodzajów zagrożeń 

uwzględnianych w analizie zagrożeń poszczególnych organizacji”. 

 Cel pomocniczy 2: Można uznać za zrealizowany. 

 Cel pomocniczy 3: „Identyfikacja metod wykorzystanych do szacowania ryzyka 

związanego z zagrożeniami”. Jak też już wykazałam, Autorka nie zadała żadnego 

pytania o stosowane metody szacowania ryzyka. Rozpoznanie sprowadza się do 

pytań o CP i CCP. 

 Cel pomocniczy 4: „Ocena skuteczności analizy zagrożeń w badanych 

przedsiębiorstwach”. Jak już zaznaczyłam, Autorka pytała o aktualność, zaś 

skuteczność (pkt 8 ankiety) oceniała wyłącznie poprzez zebrane deklaracje, o 

bardzo (zbyt) pozytywnym wydźwięku. Można jednak uznać, że cel w pewnym 

stopniu zrealizowano. 

 Cel pomocniczy 5: „Identyfikacja i ocena skuteczności metod wykorzystywanych 

do weryfikacji aktualności analizy zagrożeń”. W mojej ocenie wybrane metody (np. 

analiza wymazów) nie służą weryfikacji aktualności.  
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 Cel pomocniczy 6: „Identyfikacja i ocena skuteczności metod (w kwestionariuszu 

– narzędzi) wykorzystywanych do komunikowania o zagrożeniach…. „. Można 

uznać, że cel zrealizowano. 

 

Resumując, mimo przyjętej formuły prezentacji wniosków, trudno mi odnaleźć w nich 

czytelne odpowiedzi na pytania, np. Czy analiza zagrożeń była skuteczna czy może 

aktualna? Jak ocenia Doktorantka cząstkowe spełnienie skuteczności – wg 

poszczególnych determinant? Jakie jest całościowe, np. dla danej organizacji, czy wg 

branży?  

Wnioski są jakby „rozmyte” i nie są do końca precyzyjne, dlatego, że zostały 

sformułowane na nie do końca prawidłowych założeniach. Dobrze, gdyby Autorka, 

opierając się na celach, klarownie, wg przyjętego reżimu badań empirycznych, wykazała 

po kolei:  

1. Jakie zagrożenia najczęściej identyfikowano i w jakich branżach? (wyniki badań 

zostały przecież zgromadzone) – Cel 1. 

2. Jak organizacje, za pomocą jakich metod, dokonują oceny istotności zagrożeń? – 

Cel 2. 

3. Jakie metody są stosowane przez organizacje w celu oszacowania ryzyka 

związanego z zagrożeniami? – Cel 3. 

4. Jak ocenia Doktorantka poziom skuteczności analizy zagrożeń w badanych 

organizacjach, np. z podziałem na branże? Jaki jest poziom cząstkowy – wedle 

danej determinanty skuteczności, a jaki całościowy (np. w ilu%)? - Cel4.  

5. Jakie metody stosują organizacje do weryfikacji aktualności swojej analizy 

zagrożeń? Jak oceniają skuteczność tych metod? - Cel 5.  

6. Jakie są w organizacjach najpopularniejsze narzędzia służące komunikowaniu 

ryzyka z poszczególnymi grupami interesariuszy? Jak organizacje oceniają je, 

każde z osobna? - Cel 6. 

Podsumowując część empiryczną, można uznać, że niektóre cele udało się 

osiągnąć, ale są i takie, co do których osiągnięcia można mieć wątpliwości. 

Dostrzegam potencjał Autorki, jej zaangażowanie w przygotowanie badania, 

dążenie do osiągnięcia celów, znajomość metod badawczych, statystyki. 

Dostrzegam też wkład samej idei pracy w rozwój badań na zjawiskiem skuteczności 

analizy zagrożeń w przemyśle opakowaniowym. 

Uwagi o wydźwięku negatywnym powinny być jednak starannie przemyślane i 

zastosowane celem udoskonalenia tego materiału. Ma to związek tak ze sposobem 

formułowania pytań, jak i wniosków. 

 

6. Dobór literatury, prawidłowość cytowania oraz język i styl rozprawy 

 

Autorka wykorzystała w pracy łącznie 216 źródeł, z czego 38 to inne opracowania, 

takie jak raporty, ustawy, rozporządzenia czy normatywy. Ponad połowa źródeł 

naukowych pochodzi z lat 2016-2020, co jest dowodem aktualności cytowanych 

publikacji. Jednak jedynie 8% prac naukowych to naukowe źródła zagraniczne, co należy 
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uznać za mankament na tym etapie awansowym. W tym miejscu pragnę też przypomnieć, 

iż w zbiorze prac brakuje opracowań dotyczących pomiaru oraz determinant 

skuteczności systemu HACCP czy ogólnie, skuteczności (w tym pomiaru skuteczności) 

analizy zagrożeń czy analizy ryzyka. Tan fakt bezpośrednio przełożył się na podejście 

arbitralne do propozycji tych determinant. 

Bibliografia końcowa powinna być ponumerowana, co ułatwiłoby przygotowanie 

recenzji. Ponadto, powinno się oddzielać od siebie źródła naukowe i pozanaukowe, a 

także netografię. 

Zauważa się pewne drobne uchybienia w zasadach cytowania artykułów z czasopism, 

tzn. dwukrotne cytowanie lat wydania, najpierw po nazwisku, potem – przy numerze 

czasopisma. Zauważa się także, iż raz tytuł czasopisma jest pisany z wielkiej litery na 

początku, czasami w całości, a czasami tylko jego pierwsza część, co może dowodzić 

pewnej niestaranności. 

W pracy zauważyłam również pewne wypowiedzi niestylistyczne oraz błędy 

interpunkcyjne. 

Mając na uwadze powyższe, tę stronę pracy oceniam umiarkowanie. 

 

 

Konkluzja końcowa 

 

Uwzględniając przepisy cytowanego prawa, stwierdzam, iż praca doktorska pt. pt. 

„Determinanty skuteczności analizy zagrożeń w produkcji opakowań do żywności”, 

autorstwa Pani mgr Anety Szumickiej, pomimo dość licznych zastrzeżeń, ze względu na 

dostrzeżone wartości w części literaturowej i empirycznej oraz potencjał badawczy, 

zasługuje na ocenę umiarkowanie pozytywną.  

Dysertacja, przez wzgląd na ideę badania, fakt ulokowania go w branży 

opakowaniowej, może stanowić dowód zmierzenia się z oryginalnym sposobem 

rozwiązania problemu naukowego. W mniejszym stopniu dowodzi ogólnej wiedzy 

oraz umiejętności samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.  

Doktorantka, w mojej ocenie, zasługuje na to, aby wyjaśnić zastrzeżenia zawarte w 

pracy i poddać swoje umiejętności oraz wiedzę weryfikacji podczas dalszego 

postępowania przewidzianego prawem.  

Z tego powodu wnioskuję o dopuszczenie Pani mgr Anety Szumickiej do 

publicznej obrony przedłożonej dysertacji. 

 

 


