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1. Podstawy prawne oraz wymogi formalne 

Podstawą wykonania recenzji jest Uchwała Rady Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekono-

micznego w Poznaniu podjęta w dn. 9. kwietnia 2021 r., na mocy której powołano mnie na 

recenzenta w/w rozprawy doktorskiej. Formalnie recenzję opracowano na podstawie kryteriów 

wskazanych w art. 187 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).  

Zgodnie z art. 187, ust. 3 przywołanej wyżej Ustawy, przedłożona do recenzji rozprawa dok-

torska to praca pisemna, która liczy 194 strony i obejmuje pięć rozdziałów, poprzedzonych 

wstępem i zwieńczonych zakończeniem, wymagane spisy (w tym: bibliografię, spis 4 rysun-

ków, spis 42 tabel oraz spis 10 wykresów) oraz 1 załącznik do pracy. Do rozprawy doktorskiej 

dołączono również streszczenie w języku angielskim, wypełniając tym samym wymóg for-

malny wskazany w art. 187, ust. 4 Ustawy. 

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi obecnie wymogami ustawowymi, rozprawa doktorska po-

winna prezentować ogólną wiedzę teoretyczną Kandydatki w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i 

jakości oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej (art. 187, ust. 1). Przed-

miotem rozprawy doktorskiej powinno być oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub 

oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze 

gospodarczej/społecznej (art. 187, ust. 2). W związku z tym, ocenie w niniejszej recenzji poddano 

w szczególności zasadność wyboru problematyki pracy, celów i hipotez badawczych, układ 

pracy, poziom zaawansowania warsztatu oraz przede wszystkim wartość naukową dysertacji. 
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2. Zasadność wyboru problematyki pracy, celów i hipotez badawczych 

Problematyka podjęta w pracy jest interesująca w warstwie zarówno teorio-poznawczej, jak i 

empirycznej, stąd może stanowić wystarczająco zaawansowane wyzwanie naukowe będące 

przedmiotem rozprawy doktorskiej. W szczególności rozważania w pracy oparto na konstruk-

cie zarządzania procesami logistycznymi oraz ryzyka środowiskowego, które dodatkowo za-

wężono do branży budowlanej. Faktycznie, należy zgodzić się z Autorką, że tak sformułowana 

problematyka nie doczekała się dotąd pogłębionych badań, mimo, że kwestie ryzyka są od 

wielu lat przedmiotem intensywnych badań w zarządzaniu procesami logistycznymi. Niemniej, 

Autorka skoncentrowała się na ryzyku środowiskowym, co powoduje, że problematykę podjętą 

w pracy można uznać za oryginalną i nowatorską.  

Celem pracy jest ocena „wpływu procesów logistycznych na ograniczenie ryzyka środowisko-

wego w budownictwie, a w przypadku jego wystąpienia oddziaływanie na rozwój branży bu-

dowlanej”. Tak sformułowany cel główny jest prawidłowy, niemniej w odwołaniu do tytułu 

pracy, można byłoby zadać pytanie, dlaczego Autorka nie zdecydowała się na ocenę wpływu 

zarządzania procesami logistycznymi na możliwości ograniczania ryzyka środowiskowego? 

Celowi głównemu podporządkowano następnie cele szczegółowe o charakterze teoretycznym 

oraz empirycznym. Co do sposobu sformułowania celów szczegółowych o charakterze teore-

tycznym zgłaszam zastrzeżenie do celu 2 oraz 4. Celem nie może być „analiza”, bowiem jest 

ona sposobem realizacji celu i etapem badania. Tak też jest w przypadku np. celu 2, w którym 

tak naprawdę Autorka podejmuje próbę zdefiniowania kategorii ryzyka środowiskowego w bu-

downictwie za pomocą analizy bibliometrycznej. Niemniej, sama analiza nie może stanowić 

celu, jak próbuje to przedstawić Autorka. Sformułowane cele były podstawą postawienia 6 hi-

potez badawczy, co do których nie zgłaszam uwag. Mają one charakter zarówno preskryp-

tywny, jak i deskryptywny, niemniej sposób ich sformułowania jest prawidłowy.  

 

3. Struktura i układ pracy 

W ogólnej ocenie struktura pracy jest prawidłowa. Jej część teoretyczna łączy zagadnienie za-

rządzania procesami logistycznymi z problematyką ryzyka środowiskowego. W części empi-

rycznej pracy zaprezentowano wyniki badań własnych dotyczące wybranych aspektów zwią-

zanych z procesami logistycznymi w kontekście ryzyka środowiskowego w budownictwie.  

W zakresie oceny poszczególnych części pracy zgłaszam zastrzeżenia dotyczące struktury, 

związane z dosyć „nierówną” liczbą podrozdziałów w poszczególnych rozdziałach. Dyspro-

porcja jest szczególnie widoczna między rozdziałami 1 oraz 3, a rozdziałami 2 i 4. Ponadto, 

rozdział 1 oraz 3 charakteryzują się znacznym i chyba jednak niepotrzebnym rozdrobnieniem 
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treści. Nierzadko zdarza się, że jeden podrozdział pracy jest bardzo krótki (przedstawiony np. 

na jednej stronie), co może zakłócać ciągłość rozważań i odbiór prezentowanej treści. Dodat-

kowo, rozdział 4, który jest wprowadzeniem do kontekstu rozważań - branży budowlanej 

można było z powodzeniem przenieść na początek pracy. Tym bardziej, że rozdział pierwszy 

dotyczy procesów logistycznych omawianych właśnie w kontekście branży budowlanej.    

 

4. Ocena warsztatu badawczego  

Przyjęta w pracy metodologia jest odzwierciedleniem sformułowanego problemu badawczego, 

zidentyfikowanych celów i postawionych hipotez badawczych. Proces badawczy obejmował 

trzy etapy – narracyjny przegląd literatury, systematyczny przegląd literatury oraz badania em-

piryczne.   

Pierwszy etap badania polegał na narracyjnej analizie krajowej oraz zagranicznej literatury 

przedmiotu (monografii, artykułów naukowych, referatów konferencyjnych oraz raportów ba-

dawczych) dotyczącej zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie budowlanym, 

ryzyka w działalności gospodarczej oraz charakterystyki branży budowalnej. Rezultaty tej ana-

lizy przedstawiono na łamach trzech rozdziałów pracy – rozdziału 1, 2 oraz 4. Wyniki krytycz-

nej analizy literatury posłużyły pogłębionemu badaniu realizowanemu za pomocą systematycz-

nego przeglądu literatury. Dotyczył on w szczególności problematyki ryzyka środowiskowego 

w branży budowlanej. Dzięki przeprowadzonemu przeglądowi literatury Autorka wyznaczyła 

ramy teoriopoznawcze dla przeprowadzenia badania empirycznego.  

Badania empiryczne zrealizowano za pomocą kwestionariusza ankietowego metodą CAWI. W 

badaniu empirycznym zastosowano podejście opisowe, które zakłada nieprobabilistyczny do-

bór próby badawczej oraz nie wymaga od zmiennych rozkładu normalnego. W mojej opinii ze-

brany przez Autorkę materiał empiryczny mógł zostać wykorzystany do przeprowadzenia bar-

dziej zaawansowanych analiz statystycznych, które dostarczyłyby mocniejszych podstaw słu-

żących weryfikacji hipotez badawczych. W obecnej postaci praktycznie dwie z sześciu hipotez 

badawczych są weryfikowane za pomocą silniejszych metod wielowymiarowej analizy staty-

stycznej.   

W rezultacie wykorzystania podejścia opisowego, wnioskowanie dotyczyło zbioru wielowy-

miarowych obserwacji. Przyjęty w pracy proces wnioskowania ograniczono zatem do sygnali-

zacji pewnych tendencji w zakresie uwarunkowań i czynników kształtowania, bez przekładania 

wniosków i stosowania uogólnień na całą populację przedsiębiorstw deweloperskich funkcjo-

nujących w Polsce.  
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Konkludując, w mojej opinii analiza literatury, w szczególności analiza bibliometryczna, oraz 

sposób przeprowadzenia badań empirycznych, w szczególności związanych z weryfikacją hi-

potezy 5 oraz 6 należy ocenić jednoznacznie pozytywnie. Niedosyt może budzić zbyt mało 

zaawansowany aparat statystyczny służący weryfikacji hipotez 1-4. Niemniej, dobór metod i 

narzędzi badawczych uważam za właściwy i wystarczający z punktu widzenia postawionego 

problemu, a zaproponowane postępowanie badawcze oceniam pozytywnie.   

 

5. Ocena wartości naukowej dysertacji  

Wstęp do dysertacji napisano zgodnie ze sztuką. Autorka, krok po kroku, wprowadza czytelnika 

w problematykę pracy, ukazując jej znaczenie. Trafnie uzasadnia wybór tematyki pracy, wska-

zując jednocześnie występowanie luk badawczych, które zamierza wypełnić. Te wstępne roz-

ważania stanowią przesłankę do sformułowania celu głównego pracy oraz podporządkowanych 

mu celów szczegółowych, zarówno w warstwie teoretycznej oraz empirycznej. Operacjonali-

zacja celów szczegółowych została wsparta próbą weryfikacji 6 hipotez badawczych, które 

sformułowano prawidłowo. Całość rozważań we wstępie została zilustrowana za pomocą sche-

matu analitycznego.  

W rozdziale 1 zaprezentowano istotę oraz pojemność interpretacyjną kategorii zarządzania pro-

cesami logistycznymi w przedsiębiorstwie. W tym celu Autorka podjęła próbę uporządkowania 

podstawowych kategorii pracy. Nie jest jasne dlaczego termin branży, stosowany szeroko w 

układach klasyfikacyjnych został odniesiony akurat do sektora wykorzystywanego w subdys-

cyplinie zarządzania strategicznego jako kategoria analityczna. Moim zdaniem niepotrzebnie, 

bowiem wprowadza to chaos w dyskusji poprzez stwierdzenia typu np. „Podmioty funkcjonu-

jące w obrębie jednej branży lub – w szerszym ujęciu – w obrębie sektora (…)”. Z reguły jest 

tak, że w łańcuchu dostaw funkcjonują podmioty reprezentujące różne branże, a kategoria sek-

tora to zupełnie inne, odmienne spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.   

W dalszej części pracy Autorka podjęła próbę osadzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa de-

weloperskiego (które zresztą stanowi podmiot badania) w łańcuchu dostaw. O ile jasna jest rola 

dostawców, producentów, firm budowalnych, odbiorców itp. o tyle brak jest stanowiska doty-

czącego miejsca dewelopera w łańcuchu dostaw. Jest tym bardziej interesujące, że jak pisze 

sama Autorka „Deweloper to inwestor, który czuwa nad projektem od rozpoczęcia budowy, aż 

do jej zakończenia (…)”. W kolejnych częściach rozdziału 1 Autorka wymienia i omawia po-

szczególne działania w łańcuchu usługowym branży budowlanej. Rozważania obrazują skru-

pulatnie wyselekcjonowane treści podporządkowane dostarczeniu określonej usługi budowla-

nej. Jeśli zarządzanie procesami logistycznymi przedstawiono z perspektywy łańcucha dostaw 
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sfery usług, jak czyni to Autorka w rozdziale 1, tym bardziej interesujące jest osadzenie przed-

siębiorstwa deweloperskiego, jako pewnego rodzaju koordynatora (może nawet dyrygenta) 

międzyorganizacyjnych procesów logistycznych w łańcuchu dostaw sfery usług budowlanych. 

Mimo wskazania uwag, ogólnie rozdział 1 pracy posiada istotny walor poznawczy, który sta-

nowi punkt wyjścia do dalszych, bardziej zaawansowanych rozważań dotyczących ryzyka śro-

dowiskowego w branży budowlanej. 

W rozdziale 2 Autorka wprowadza czytelnika do problematyki ryzyka w działalności gospo-

darczej. W pierwszej części dokonuje przeglądu interpretacyjnego ryzyka, słusznie wskazując 

na znaczenie prawdopodobieństwa wystąpienia czynników ryzyka oraz siłę negatywnych skut-

ków. Przedstawia również inne cenne płaszczyzny interpretacyjne, z których wymiar strate-

giczny oraz operacyjny mają szczególne znaczenie dla procesów logistycznych. Ryzyko jako 

konceptualny obiekt oddziaływania regulacyjnego został następnie omówiony z perspektywy 

zarządzania ryzykiem. Przy tej okazji chciałbym również doprecyzować, że Autorka mówiąc o 

ryzyku ma na myśli głównie jego negatywne skutki, przyjmujące postać zakłóceń (ewentualnie 

zagrożeń). Niemniej, w procesie decyzyjnym można również wskazać pozytywne skutki ry-

zyka. W związku z tym, w celu doprecyzowania można byłoby stosować kategorię „ryzyka 

zakłóceń”. W dalszej części rozważań, uwaga Autorki koncentruje się na tematyce ryzyka w 

budownictwie. Słusznie wyróżnia tu i ekstensywnie omawia czynniki ryzyka w różnych konfi-

guracjach specyficzne dla wykonania usługi budowlanej. W ostatniej części rozdziału 2 Au-

torka podjęła próbę interpretacji teorii racjonalności decyzyjnej. Jest to według Niej właściwa 

teoretyczna podstawa rozważań. Osobiście, nie będąc absolutnie zwolennikiem skrajnego be-

hawioryzmu, który w procesie decyzyjnym akcentuje przede wszystkim czynniki emocjonalno-

osobowościowe, uważam oparcie rozważań na perspektywie stricto racjonalnej jednak za nad-

mierne uproszczenie, nie uwzględniające, jak słusznie zauważyła Autorka, roli czynników na-

tury psychologicznej, tak ważnych w procesie zarządzania ryzykiem. W tej tematyce jestem 

zwolennikiem podejścia koncyliacyjnego, łączącego aspekty racjonalne z czynnikami emocjo-

nalno-osobowościowymi, zawartymi na przykład w deskryptywnym ujęciu procesu decyzyj-

nego. Uwaga ma jednak charakter polemiczny i nie zaniża mojej pozytywnej oceny rozdziału 

2 jako wprowadzącego do problematyki ryzyka środowiskowego.  

W rozdziale 3 Autorka przedstawia wyniki badania uzyskanego za pomocą jednego z warian-

tów systematycznego przeglądu literatury. Mimo głosów krytycznych w środowisku akademic-

kim dotyczących stosowania systematycznego przeglądu literatury, jestem pod dużym wraże-

niem wykonanej pracy i dużej znajomości metodologii tego badania. Systematyczny przegląd 

literatury jest zadaniem bardzo czasochłonnym, wymagającym skupienia i uwagi oraz dużej 
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motywacji badacza do przeprowadzenia takiego badania. Tym bardziej chciałbym pochwalić 

Autorkę za doprowadzenie procesu badawczego do końca i podjęcie próby wieloaspektowej 

analizy uzyskanych wyników badania. Co więcej, nie bez znaczenia jest również powiązanie 

klasycznego systematycznego przeglądu literatury z analizą sieciową, wspartą wykorzystaniem 

oprogramowania VOSviewer, umożliwiającego wizualizację rezultatów. Na tle tych wyników 

Autorka odniosła się również do dorobku naukowego z zawężonego zakresu ryzyka środowi-

skowego w branży budowlanej. Mimo powszechnie znanych wad metody systematycznego 

przeglądu literatury, należy również zwrócić uwagę, że rzetelna analiza bibliometryczna umoż-

liwiła Autorce identyfikację luki badawczej pracy, co już akcentowała we wstępie pracy.  

Systematyczny przegląd literatury umożliwił również uświadomienie znaczenia logistyki 

zwrotnej i ekologistyki branży budowlanej jako narzędzi ograniczania ryzyka środowiskowego. 

W ten nurt wpisują się kolejne rozważania Autorki, która omówiła istotę i przykłady skutecznej 

walki z ryzykiem środowiskowym za pomocą wskazanych narzędzi. Dopełnieniem rozważań 

w rozdziale 3 są zagadnienia regulacji prawnych dotyczące kwestii środowiskowych w kontek-

ście budownictwa. W mojej opinii włączenie tego podrozdziału w tym miejscu zakłóca ciągłość 

rozważań i logikę wywodu, stąd ze względu na bardziej ogólny charakter rozważań, powinien 

raczej być włączony wcześniej w strukturę pracy (np. jako podrozdział 2.2). Niemniej, w mojej 

opinii, rozdział 3 pracy dowodzi zdolności analitycznych Autorki, jak również Jej dużej praco-

witości i cierpliwości, stąd oceniam go jednoznacznie pozytywnie.  

Rozdział 4, jak wskazano we wcześniejszej w niniejszej recenzji, jest wprowadzeniem do kon-

tekstu pracy i powinien być zlokalizowany w jej początkowej części. Stanowi on doskonały 

punkt wyjścia do zapoznania się ze specyfiką i ograniczeniami branżowymi, z którymi musimy 

liczyć się stosując określone rozwiązania (np. zarządzania procesami logistycznymi, tworzenia 

łańcucha dostaw sfery usług czy działaniami zmierzającymi do ograniczania ryzyka). Ponadto, 

rozwiązania te, specyficzne dla branży budowlanej zostały już omówione we wcześniejszych 

rozdziałach, a teraz dopiero czytelnik dowiaduje się z czego wynikała ich specyfika. Niemniej, 

pomijając alokację tego rozdziału w całej strukturze pracy, zawartość tej części oceniam pozy-

tywnie. Autorka przedstawiła tu wiele kluczowych zagadnień, które są istotne z puntu widzenia 

procesu badawczego i posłużyły do budowania konstruktów w części empirycznej pracy i we-

ryfikacji hipotez badawczych. Na tle obecnej sytuacji budownictwa w Polsce przedstawiła 

branżową dynamikę zmian oraz wskazała konieczność innowacji za pomocą subiektywnie do-

branych narzędzi. W końcowej części rozdziału 4 nie mogło zabraknąć rozważań podejmują-

cych problematykę zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Włączenie tych problemów 
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jest kluczowe jeśli mowa o sposobach ograniczania ryzyka środowiskowego. Podkreślić na-

leży, że rozważania w tej części pracy osadzono w kontekście branży budowlanej, odwołując 

się do wskazanych wcześniej sposobów wdrażania rozwiązań innowacyjnych. W ten sposób 

Autorka zachowała dynamikę rozważań i ciągłość wywodu, co pozytywnie wpływa na odbiór 

przekazu. Podsumowując, mimo zastrzeżeń dotyczących miejsca alokacji rozdziału 4 w cało-

ściowej strukturze pracy, rozważania zawarte w tej części uważam za bardzo interesujące oraz 

kluczowe z punktu widzenia badań empirycznych. 

W rozdziale 5 Autorka przedstawiła etapy i wyniki procesu badania empirycznego, które z kolei 

posłużyły weryfikacji hipotez badawczych. Dobór próby badawczej był celowy, stąd wyniki 

mogą mieć wartość deskryptywną i być analizowane wyłącznie w grupie badanych podmiotów. 

Przy czym Autorka wskazała przekonujące uzasadnienie, już we wstępie pracy, dotyczące ce-

lowego sposobu selekcji podmiotów badania. Ostatecznie próba obejmowała 82 przedsiębior-

stwa deweloperskie wyłonione z listy podmiotów należących do Polskiego Związku Firm De-

weloperskich. W kolejnej części pracy przedstawiono ekstensywną charakterystykę próby ba-

dawczej. W następstwie deskryptywnego omówienia wyników poszczególnych zmiennych wy-

rażonych w pięciostopniowej skali Likerta, Autorka przystąpiła do przeprowadzenia analizy 

czynnikowej, mającej na celu empiryczną weryfikację sposobu grupowania wybranych zmien-

nych do obszarów wskazanych w instrumencie pomiarowym. Przyznam szczerze, że opis wy-

ników analizy czynnikowej jest dla mnie niejasny. Zwykle przy raportowaniu wyników takiej 

analizy przedstawia się w układzie tabelarycznym przede wszystkim wartość ładunków czyn-

nikowych, wskazujących na stopień skorelowania określonej zmiennej z czynnikiem, po czym 

ewentualnie pokazuje się wartości odchyleń standardowych, istotność poszczególnych ładun-

ków czynników oraz wartość statystyki t. Ponadto, ewentualna weryfikacja zgodności rozkładu 

badanych zmiennych z rozkładem normalnym powinna raczej poprzedzać analizę czynnikową, 

ze względu na stochastycznych charakter tej metody. W sytuacji braku takiej zgodności zaleca 

się stosowanie analizy głównych składowych (PCA), jako alternatywy dla analizy czynniko-

wej. W kolejnym podrozdziale w części empirycznej pracy wykorzystano korelację rho Spear-

mana do zbadania związków między zmiennymi. W pierwszej kolejności przedstawiono wy-

niki otrzymanych współczynników korelacji konstruktów wyodrębnionych za pomocą analizy 

czynnikowej ze zmiennymi metryczkowymi. Tutaj również mam problem ze zrozumieniem 

analizy, bowiem w obszarze pewnych zmiennych nie przeprowadzono analizy czynnikowej (a 

przynajmniej nie przedstawiono wyników takiej analizy), nasuwa się zatem pytanie, skąd otrzy-

mano 5 pierwszych czynników w tabeli 40 (str. 149)? Następnie przedstawiono szczegółową 
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analizę korelacji w różnych przekrojach, w szczególności między oceną typów ryzyka i czyn-

nikami determinującymi konkurencyjność i wybór dostawców, jak również ogólną macierz ko-

relacji między zmiennymi dotyczącymi świadomości środowiskowej przedsiębiorców. Analizy 

posłużyły Autorce do weryfikacji sformułowanych hipotez badawczych. Niemniej, bardziej za-

awansowany aparat analityczny wykorzystano jedynie do weryfikacji hipotezy 5 oraz 6, nato-

miast cztery pierwsze hipotezy zostały zweryfikowane na podstawie wprost zadanych pytań 

lub prostej analizy struktury odpowiedzi. W zakończeniu pracy Autorka „rozliczyła się” ze 

sformułowanych celów szczegółowych, uzasadniając weryfikację hipotez badawczych. Wska-

zała również przyszłe kierunki pogłębionych badań nad podjętą w pracy problematyką.  

Podsumowując, pracę doktorską należy ocenić pozytywnie, Autorka przedstawiła trafne roz-

ważania teoriopoznawcze, które posłużyły identyfikacji luk i na tej podstawie sformułowaniu 

problemu i hipotez badawczych. W wyniku przeprowadzenia badania empirycznego, Autorka 

zdołała zweryfikować hipotezy badawcze, osiągając wszystkie cele szczegółowe zarówno o 

charakterze teoretycznym, jak i empirycznym. W konsekwencji zrealizowała cel główny pracy.   

 

6. Ocena warstwy językowej pracy 

W pracy doktorskiej Autorka 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 wyjaśnieniu, co nierzadko 

wymaga od Autorki zachowania określonej konwencji terminologicznej i właściwej konstruk-

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

uchybień językowych (np. wyraz „wdrażówny” – ostatni akapit na stronie 8 czy powielone 

strony), jednak nie zakłócają one prawidłowego odbioru przesłania pracy. 

 

7. Wnioski końcowe 

Zgodnie z wymogami ustawowymi określonymi w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), praca doktorska powinna prezentować 

ogólną wiedzę teoretyczną Kandydatki w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości oraz umie-

jętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Lektura dysertacji skłania do sformuło-

wania wniosku, że mgr Magdalena Ziętek-Koczan zgromadziła w swojej pracy doktorskiej nie-

zbędny zasób informacyjny, służący identyfikacji luk badawczych, sformułowaniu celów 

pracy, zarówno celu głównego oraz celów szczegółowych, jak również konceptualizacji głów-

nych konstruktów poznawczych pracy – zarządzania procesami logistycznymi oraz ryzyka śro-
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dowiskowego. Posłużyła się przy tym dwiema metodami przeglądu literatury – metodą narra-

cyjną (łatwiejszą i częściej spotykaną) oraz metodą systematyczną (trudniejszą, bardziej czaso-

chłonną, wymagającą cierpliwości i znacznego wysiłku intelektualnego). W rezultacie Autorka 

zbudowała fundament teoretyczny, który następnie posłużył przeprowadzeniu badania empi-

rycznego. Uzasadniony dobór próby badawczej, wykorzystane wielowymiarowe metody ana-

lizy statystycznej, umożliwiły weryfikację hipotez badawczych i osiągnięcie wszystkich celów 

pracy. Niedosyt może, co prawda, budzić wykorzystanie mało wyrafinowanych narzędzi ana-

litycznych służących weryfikacji czterech pierwszych przypuszczeń, niemniej, dobór metod i 

narzędzi badawczych uważam za właściwy i wystarczający z punktu widzenia postawionego 

problemu, a zaproponowane postępowanie badawcze oceniam pozytywnie. W związku z tym, 

uważam, że praca doktorska mgr Magdaleny Ziętek-Koczan prezentuje ogólną wiedzę 

teoretyczną Kandydatki w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości oraz świadczy o Jej 

umiejętności samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. 

Ponadto, zgodnie z kryteriami ustawowymi przedmiotem rozprawy doktorskiej powinno być 

oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne rozwiązanie w zakresie zastoso-

wania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej/społecznej. W przypadku 

recenzowanej pracy, Autorka podjęła się przede wszystkim rozwiązania problemu naukowego, 

polegającego na rozpoznaniu zależności między realizacją procesów logistycznych i możliwo-

ściami ograniczania ryzyka środowiskowego w branży budowlanej. W tym celu przedstawiła 

część teoretyczną pracy, którą wykorzystała jako bazę do przeprowadzenia badania empirycz-

nego. Zachowała przy tym wszystkie najważniejsze etapy metodologii badań umożliwiające 

rozwiązanie sformułowanego problemu naukowego. W świetle przedstawionej argumentacji, 

przedmiotem przedłożonej do recenzji rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie 

problemu naukowego. 

Konkludując, stwierdzam, że przedstawiona do recenzji praca doktorska prezentuje ogólną wie-

dzę teoretyczną Kandydatki w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości oraz świadczy o Jej 

umiejętności samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Ponadto, przedmiotem przedłożo-

nej do recenzji rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego. Bilans 

zalet i mankamentów pracy przemawia za stwierdzeniem, że recenzowana rozprawa mgr Mag-

daleny Ziętek-Koczan pt. Zarządzanie procesami logistycznymi w budownictwie jako sposób 

ograniczania ryzyka środowiskowego spełnia wymogi stawiane pracom doktorskim w świetle 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 

2020 r. poz. 85 ze zm.). Wobec powyższego, dysertacja stanowi podstawę do ubiegania się o 
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stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządza-

niu i jakości, stąd wnoszę do Rady Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu o jej przyjęcie i tym samym dopuszczenie mgr Magdalenę Ziętek-Koczan do 

dalszych etapów w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora. 

 

 

 

 


