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1. Podstawa wykonania recenzji

Recenzję opracowano na podstawie pisma Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania

Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku prof. nadzw. dr. hab. Marcina Kalinowskiego z dnia

6 lipca 2018 r. (otrzymanego 10 lipca 2018 r.), dotyczącego sporządzeniaprzęze mnie recen-

zjt r ozpr awy doktorskiej m gr. Marci na J ana Ki siel ewski e go.

2. Aktualność przedmiotu rozprawy
problematyka rozprawy mgr. Marcina Kisielęwskiego mieści się w obszarze nauki o ZaIZą-

dzaniu,ktora jako dyscyplina naukowa powinna łączyó ze sobą wymiar teoretyczny zv,,rymia-

rem prakty cznym, co w pracy zostało dokonane. Podjęta problematyka jest aktualna, gdYź

przedsiębiorstwa transporlowe, a w szczególności przedsiębiorstwa transportu drogowego

ładunków, borykają się z wieloma problemami funkcjonalno-regulacyjnymi (takimi jak nP.

obctążenia ograniczeniami i opłatami administracyjnymi, socjalnymi czy brakiem wykwalifi-

kowanej kadry kierowców) wpływającymi na ich sprawne, a w konsekwencji efektYwne

fuŃcjonowanie. Stąd problematyka podjęta przęz Doktoranta stanowi wyjŚcie na przeclw

dylematom i problemom decyzyjnym zarządzających tymi przedsiębiorstwami, a sprowadza-

jącymi się do poszukiwania sposobów sprawniejszego, czyli efektywniejszego działania, w

szczególności w obszarze niezwykle wrazliwym na generowanie strumieni gotówki jakim jeSt

działalnośc operacyjna. Silna konkurencja, w głównej mierze cenowa, przy niskiej efektYw-

ności skłania do poszukiwania rozwiązń sprawniejszych, pozwalających usPrawnió

i zoptymalizować zarządzanie posiadanymi zasobami w tym taborem, a w konsekwencji za-

pewnić byt przedsiębiorstwom lub rozwoj.

Zatem podjętą problematykę badawcząna\eży Llznac zaważną i aktualną, a jej wybór za

słuszny, gdyż mgr Marcin Kisielewski w swej dysertacji wskazał, ze w dobie powszechnej



informatyzacji zastosowanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach transPortu

drogowego ładunków prowadzi do podniesienia ich efektywności organizacyjnej i stanowi

właściwy kierunek zar ządzania przedsiębiorstwem transpottu dro gowe go.

3. CharakterysĘka struktury recenzowanej pracy
praca magistra Marcina Jana Kisięlewskiego złożonajest z szeŚciu częŚci oraz wstęPv, Za-

kończenia, bibliografii, stosownych spisów (skrotów i terminów, tabel, rysunkow) oIaZ Za-

łącznika w postaci pytań zawartych w- kwestionariuszach wykorzystanych podczas badań.

Liczy łącznie 335 stron, z c;zęgo 287 stanowi tekst zasadntczy. Bibliografia|l,czy 19 stron

i obejmuje 307 pozycji literatury, 5 aktow prawnych i 28 stron internetowych.

Struktura pracy odpowiada określonym we wstępie pracy (s. 9) zamierzeniom badawczYm,

sprowadzającym się do studiów nad istotą efektywności, usystematyzowania wiedzy i identY-

fikacji technik szczegółowych na temat narzędzi podnoszenia efektywnoŚci organizacyjnej,

przeprowadzęniabadań w zakresie wykorzystania systemów informatycznych prZęZ przed-

siębiorstwa transportu drogowego ładuŃów, określenia wpływu na efektywnoŚĆ organiza-

cyjną zastosowania ptzez wspomniane przedsiębiorstwa systemów informatycznych wraz

z identyfikacją barier ich implementacji.

W konsekwencjt rozdział pierwszy zawiera treści prezentujące podejście do efektywnoŚci

ekonomicznej i organtzacyjnĄ w naukach o zarządzaniu. Rozdział drugi prezentuje specyfikę,

taksonomię, morfologię przedsiębiorstw transpottu drogowego wraz z opisem ich charaktery-

styk efektywnościowych w wymiarze organizacyjnym, RozdziŃ trzęci zostń poświęcony

prezentacji systemów informatycznych dostępnych przedsiębiorstwom transportu drogowego

wTaz z opisem funkcjonalności wybranych systemów. W rozdztale czwartym Autor dyserlacji

skoncentrował się na miarach efektywności organizacyjnej przedsiębiorstw transportu drogo-

wego ładunkow i zaproponował macierz zawterającą wybrane wskazniki tęchniczno-

eksploatacyjne pozwalającą ocenić wpływ zmlany poziomu tych wskaznikow na efektywnoŚc

organizacyjną przewoźnikow drogowych. Rozdział piąty ma charakter metodologiczny pre-

zentujący cel, obszar badania, metodę doboru próby i konstrukcję kwestionariusza, metodykę

badawczą. Treści rozdziału ostatniego, szóstego, stanowi zebranię i prezentację wynikow pra-

cy badawczej wraz z Autorską tch anallzą i syntezą,

Tak określoną strukturę pracy na\eży uznac za właściwą, choć pewne zasttzężenia budzi

zawartośó poszczególnychrozdziałów, jak i strona formalna i językowa dysertacji. Uwagi te

zostaną przedstawione ponizej.



4, Uwagi szczegółowe doĘczące strony formalnej i językowej pracy

Rozprawa zostŃa napisana w języku polskim, w stylu właściwym dla dysertacji. Pozytyw-

nie nalezy ocenic liczbę pozycji bibliograficznych wykorzystanych w rczprawie,jednakze w

obszarzę tym należy wskazać na dwa mankamenty.

Pierwszy odnosi się do wykorzystania literatury pochodzącej sprzed 1990 roku (I7 Pozy,

cji), co w swej istocie nie jest zŁe Ięcz wykorzystywanie tego rodzaju żródęł wymaga doŚĆ

ostrożnego i krytycznego podejścia. W przedstawionej rozprawie w kilku miejscach zabrŃło

magistrowi Marcinowi Kisięlewskiemu ostrozności i krytycyzmu, czego przekładem możę

być rysunek 8 (str. 54), na ktorym Autor prezentuje podejście do nakładów na transport wła-

ściwe dla gospodarki centralnie planowanej. Obecnie w gestii państwa pozostają nakłady na

infrastrukturę drogową. Drugi mankament to ten, że ptsząc o transporcie drogowym Autor nie

odniósł się ani razu do podstawowego aktu prawnego mianowicię do Ustawy z dnta 6 wtzę-

śnia 2001 r. o transporcie drogowym" Co gorsza powołuje się np. na stronie 5 na definicję

ustawową, podając jako źródło multimedialny przewodnik * Vademecum przedsiębiorcy do-

stępny on line. Ponadto w spisie bibliograficznym nie zawarto wszystkich pozycji ęzęgo

przykładem moze być przywołana na stronie 216 pracy Ustawa z 16 kwietnia 2004 roku

o czasie pracy kierowców.

Autor mimo staranności nie ustrzegł się w swojej pracy szeregu błędów edycyjnych" Poni-

żęj przedstawiono je bez jakiejś szczegolnej zasady porządkującej, zauważono jednak

co następuje:

.praca zawlera 35 zestawień tabelarycznych i 92 rysunki - w zakresie tym należy zwtó-

cić uwagę na brak konsekwencji edycyjnej rysunków i tabel; uwaga ta odnosi się

np. do tabeli 8 i tabel 16, 17 , 18, w których Autor zastosował rożnę wypełnienia po-

nadto w kilku tabelach, a szczegolnie w tabeli 18, występuje nieczl,telny druk; uwa-

gi edycyjne do rysunków, sprowadzają się do tego, ze rysunki zamieszczonę w pra-

cy nie mają zestandaryzowanych linii, kroju czcionki, niektóre jak np. rysunek 59

niepotrzebnie wypełniąprzestrzeń zajmując pół strony, a inne jak np. rysunek 65 i

39 sąnteczl,telne,

.w pracy występują liczne braki znaków interpunkcyjnych przy wyliczeniach np. na

stronach: 5l , 9l , 94 , 166,

ow formułach wzorów, w rozdziale czwaftym, pojawiają się znaki mnozenia bęzmnoż-

nika - wzoly 2I,22,ż3,24.



5. Ocena merytorycznej strony rozprawy doktorskiej

Jak zostało stwierdzone wcześniej układ pracy nie budzi zasttzeżeń,jednakże rcalizacjate,

matu dysertacji przez magistra Marcina Kisielewskiego, co do zasady właŚciwa, w warstwie

szczegółowej rodzi pewne wątpliwości i nasuwa pytania. Nie ulega wątpliwości, że zaletą

dysertacji jest jasne określenie, we wstępie, problemu badawczego sprowadzającego się do

poszukiwania odpowie dzi na pytanie dotyczące wpływu zastosowania systemów informa-

tycznych na efektywność organizacyjną działalności operacyjnej przedsiębiorstw transportu

drogowego ładunków. Z tak postawionego problemu badawczego Autor qvriódł cel rozpra-

wy i określił go jako ,,wykazanię zależności pomiędzy zastosowaniem informatycznych sys-

temow wspomaganta zarządzanta a efektywnością organtzacyjną działalności operacyjnej

przedsiębiorstw transportu drogowego". W konsekwencji magister Marcin Kisielewski wy-

wiodł cele szczegółowe odpowiadające strukturzę ptacy.

W warstwie merytoryczną realizacji celu badań w pierwszym rozdzia|ę Autor postawił so-

btę za cel wskazanie róznorodności ujęć i rozumienia pojęcia efektywności wraz zę wskaza-

ntem znaczenia efektywności organtzacyjnej i ekonomicznej w organizacjach gospodarczych.

Cel ten realtzowałpoptzęz badania literaturowe odnosząc się do pojęó opisujących ttworzą-

cych efektywność jakimi są skutecznośó i produktywnośó (wydajność) oraz do jej wymiarów

- Tzęazowego, technologicznego, rynkowego, systemowego, politycznego itd. W ramach

wywodu Autor stwierdził, ze efektywność jest pojęciem ,,wielowymiarowym aprzy tym nie-

zmiernie pojemnym, w efekcie jest w rozmalty sposób definiowane (...,) współcześnie termin

ten jest wykorzystywany nie tylko przez ekonomistów (...) dlatego tez jest on w róznorodny

sposób objaśniany, co powoduje pewnego rodzaju semantyczny chaos" (s. 29). Ztokuwywo-

du mozna odnieść wrazenie, że Autor zamiennie posługuje się pojęciami efektywność organi-

zacyjna i efektywność organizacjibazując narozgtaniczeniu między efektywnością organtza-

cyjną a ekonomiczną (str. 18 i 19) stwierdzając, ze efektywność ekonomiczna jest właściwa

dla teorii ekonomii natomiast efektywnośc oTganlzacyjna dia nauk o zatządzaniu i definiując

tę drugą jako: ,,kategorię identyfikacji korzyści, jakie wynikĄą ze sprecyzowanych układow

wspołdziałania funkcjonujących w ramach systemów organizacyjnych", natomiast tę pierw-

szą jako relację nakładow i efektów (s. 22-23). Ponadto Autor pisze: ,,W teorii zarządzanta

dominuje pojęcie efektywnośct organizacyjnej określanej jako zdolność systemu do biezące-

go i strategicznego przystosowania się do zmian w otoczeniu, atakże produktywnego wyko-

rzystania zasobow do realizacji przyjętej struktury celów" (s. 23), W podsumowaniu rozdzia-

łu pierwszego (s. 48) znajduje się definicja efektywności organtzacyjnej właściwej dla dyser-

tacji określająca jąjako: ,,relacja nakładu do efektu, umiejętnośó sprawnego przystosow}nva-



nia się do zmiany, krlterium zdolności organtzacji do utzeczywistniania celów i rcalizacji

strategii, narzędzie pomiaru sprawności działania i skuteczności", W zwl,ązkuztymt stwier-

dzeniami, jak tez w zwtązku z zaproponowaną maclęrzą wprowadzającą wskaźniki (gotowo-

ści technicznej, wykorzystanta taboru sprawnego technicznie, wykorzystaniaprzebiegu itd.),

które w istocie swojej są miernikami sprawności chciałbym poprosić magistra Marcina Kisie-

lewskiego o doprecyzowanie pojęć efektywności ękonomicznej, organizacyjnej i efektyłvno-

ści organizacji kładąc nacisk narożntcę między nimi"

W rozdziale drugim zaĘĄułowanym ,,Przedsiębiorstwa transportu drogowego na rynku

usług transporlowych" według układu podrozdzińów Autor powinien skoncentrowaĆ się na

opisie specyfiki rynku usług transportowych, taksonomii i morfologii przedsiębiorstw trans-

portowych orazprezentacji uwarunkowań ich działalności operacyjnej. Rozdział ten liczy 70

stron, będąc rozdztałęm najdłuższym pracy. Czytaląc rozdztał ten mozna odnieść vrażente, że

treści zawarte w poszczególnych jego częściach są lekko przemieszane, np. w podrozdziale

odnoszącym się w zasadzię do specyfiki rynku opTocz opisu cech rynku transportowego doŚĆ

znaczna część treści poświęcona zostńa charakterystyce systemu transportowego, klasyfika-

cjom transpottu, oraz wynikom badań prezentującym wiązki problemów polskich przedsię-

biorstw transportu drogowego. W podrozdzialę drugim odnoszącym się do przedsiębiorstw

transportowych - ich taksonomii i morfologii znajdują się treści dotyczące klasyfikacjt przed-

siębiorstw transporlowychbaz.ąących na klasyfikacji ryŃow transportowych z podrozdziału

pierwszego" a następnie opis celów działalności przedsiębiorstw, odrębności ekonomicznej,

prawnej, techniczno-organizacyjnej, klasyfikacje taboru, charakterystyka zatrudnienia. Pod-

rozdziil, trzęcl, rozdziŃu drugiego zatytułowany ,,Dzlałalność operacyjna przedsiębiorstw

transpotlu drogowego i aspekty jej efektywności operacyjnej" obejmuje charakterystyki pro-

cesu transportowego, infrastruktury drogowej, technologii transportowych, orgaruzacjt prze-

wozów, wymiarów czasowego i przestrzennego pTocesu przewozowego. Trudno doszukać się

myśli przewodniej i idei rozmlęszlzenia poszczególnych treści, zwarzywszy, że w podroz-

dzialę drugim właściwie nie została zręaltzowana częśc opisu budowy strukturalnej przedsię-

biorstwa transportowego. jest natomiast ujęcie formalno-prawne, ryŃowe i zasobowe spro-

wadzające się do opisu zasobów rzęczowych (klasyfikacji taboru), finansowych, pracy 1 zaso-

bów informacyjnych. Jedynym elementem odwołującym się do struktur funkcjonalnych

przedsiębiorstwa transportowego jest modelowa struktura systemu zarządzania, do ktorej Au-

tor nie odniosł się w żadęn sposób w dalszej części pracy. Prezentacla morfologii przedsię-

biorstw w sposób zręa|izowany przęz Doktoranta jest niezgodna z układem treści w rczdziale



trzecim i czwartym, w- których Autor koncentruje się na zarządzaniu taborem, zarządzantu

pracą kierowców i zarządzaniu zleceniami transporto\^rymi. Stąd kolejne py,tanie: Jak według

Doktoranta powinien wyglądaó obraz strukturalny przedsiębiorstwa transportu drogowego

przy zŃożeniu wykonywania wszystkich czynności we własnym zakresie w jednym podmio-

cię.

Rozdziałtrzeci odnoszący się do systemów informatycznych w zatządzaniu przedsiębior-

stwami transpotlu drogowego w swej konstrukcji obejmuje prezentację przesłanek implemen-

tacji systemów informatycznych, ich taksonomię oruz identyfikację kluczowych funkcjonal-

ności wybranych systemów w przedsiębiorstwach transpotlu drogowego. W pierwszĄ częŚcl,

magister Marcin Kisięlewskt zaprezentował cechy systemów informatycznych, poziomy im-

plementacji, opisał zintegrowane systemy informatycznę w postaci systemu ERP. W drugim

podtozdzlale przedstawił systemy informatyczne zarządzan|a oIaz opisał dostępne i wspiera-

jące funkcjonowanie transpotlu systemy informacyjne. Odniósł się do systemów telemetrycz-

nych i systemów zarządzanla flotą i operac_jami transporto\Ąrymi oraz systemami pozwalają-

cymi na pozyskiwanie zleceń transpottowych w postaci giełd transporlowych. Trzecia częŚc

rozdziału trzeciego prezentuje kluczowe funkcjonalności wybranych systemów informaĘcz-

nych. Wśród dużej ltczby dostępnych systemów Autor skoncentrował się na systemie Trans-

Sped SQL, Tachospeed prezentując ich funkcjonalności włącznie z prezentacją obrazów po-

szczególnych okien. Treści prezentowane w tym rozdzia\ę są obszeme - rozdział ltczy 67

stron, uporządkowanę w sposób logiczny l przejtzysty. Jedynym zastrzężentem, które można

wnieśćjest sposob prezentacji obrazów poszczegóInych okien - niektóre, jak się wydaje przez

chęć zmieszczęnia na połowie strony są nieczytelne, Moze warto było obrazy okien przenieść

do załącznikow, przez co praca i tak obszerna zyskała by na przejrzystości.

Rozdział czwarty zatytułowany ,,Identyfikacja potencjalnego zakresu oddziaływania syste-

mów inforrnatycznych na efektywność organtzacyjną przedsiębiorstw transporlu drogowego"

ma podobnie jak pozostałe rczdziały układ trojdzielny. Część pierwsza tego rozdziału doty-

cząca detetminant oddziaływania systemów i jest zdecydowanie najsłabszą częścią praay)

gdyż Iiczy tylko 6,5 strony i w połowie (w swej pierwszej części) jest powtórzeniem - nię

dosłownym!, treści prezentowanych w poprzednich rozdziŃach, a w drugiej części opisem

dwóch kolejnych systemów w postaci interfejsów klienta i systemów track&trece. Niestety

w pierwszej części podrozdzińu drugiego odnoszącego się do metod oceny efektywności or-

ganizacyjnej działalności operacyjnej przedsiębiorstw transpotlu drogowego da się zauważyć

niezrozumiałę dla recenzenta (podstawowym obszarem badawczym jak napisał Autor we



wstępie są przedsiębiorstwa transpotlu drogowego) bazowanie Autora na podejściu produk-

cyjno-logistycznym, zaprezentowane w tabelach 16,17, 18 oraz rysunkach 60 i 6I, by dopie-

ro w drugiej części pracy sięgnąć do instrumentarium właściwego dla przedsiębiorstw trans-

portu drogowego. W części tej magister Marcin Kisielewskt zaprezentował zbiór 13 wskaźni-

ków techniczno-eksploatacyjnych, prezentując formuły i warlości poznawczekazdego znich.

W opisie tych wskaźników, który co do zasady powinien być wewnętrznię spójny nie udałcl

się jednak Autorowi wystrzec kilku niekonsekwencji:

.w opisie wskaźnika gotowości technicznej At (s. 201) Autor pominął czynnik cech

konstrukcyjnych pojazdów; powszechnie wiadomo, źe niektóre marki słyną z nie-

zawodności inne natomiast cechują się większą awaryjnością, zatem poziom tego

wskaźnika możę wynikać równiez z polityki zakupu lub leasingu taboru stosowanej

przęz przedsiębiorstwo,

ow formule wskaznika dynamicznego wykorzystania ładowności pojazdu E (s. 205)

Autor przęz literę K oznaczył przebieg definiując w legendzie jako przebieg całko-

wity, poniżej natomiast zapisał wyjaśnienie, ze mianownik w postaci q " K oznacza

pracę plzewozową, którą mozna by wykonaa przy całkowitym wykorzystaniu ła-

downości - należy domniemywaó, że przez nieuwagę w opisie zostało pominięte

słowo ładowny i subskrypt t zastosowany we wzoIzę na średnią ładowność pojazdu

w pracy (s. 204),

owe wzorach nr 9, Il, I2 zostało przyjęte, że przebteg oznaczany jest literą K - prze-

bieg całkowity i literą K z subskryptem t (Kt) - przebieg ładowny, natomiast we

wzorzę 13, 14 przebieg został oznaczony literą P - symbolem charakterystycznym

dla pracy plzewozowej (por. Transporl pod red. K. Wojewodzkiej-Król i E. Załogi,

PWN Warszawa 2016, s. 84), takie podejście wprowadzazamieszanie,

.wewzoTze 10 i 15 zastosowano to samo oznaczenie - literę C; wydaje się zasadne roz-

różnienie oznaczenla, gdyż posługując się tożsamym symbolem wskaźnika nie

można dokonać właściwej interpretacji czy chodzi o statyczny wskaźnik wykorzy-

stania ładownośc l, czy dynamiczny wskaźnik wykorzystania ładowności,

.wę wzotze 16 zastosowano symbol Ł zdęfiniowany jako przewteziony ładunek - zde-

cydowanie lepiej byłoby zastosowaó Q wprowadzone we wzoTzę I0 oznaczające to-

naż przewtezione go ładuŃu.



W ostatnięi części rozdziału czwartego Autor nie ustrzegła się potłtotzęń. Ponownie przy-

wołał formuły wskaźnikow At, Agt, B, oraz wplowadził wskaźnik czasu jardy kierowcy,

Iiczbę kilometrów wykonanych w obsadzie pojedynczej i podwójnej, czas zil.aduŃu i czas

rozładunku pojazdów. RozdziŃ ten kończy autorska maaleIz wskaźników efektywnoŚci or-

ganizacyjnej dzińalności operacyjnej przedsiębiorstw transportu drogowego ładunków.

Macierz ta została autorsko opracowana, a dobór wskaźników i mierników nalezy oceniĆ

bardzo wysoko, gdyż taka ich konfiguracja właściwie charakteryzuje głowne problemy i

obszary podnoszenia efektywności przewozów zarówno odnosząc się do poziomu ogólne-

go, stricte operacyjnego jak i szczegołowego dedykowanego. Rodzi się zatem pl'tanie: Jaka

była idea, gdyż do macierzy zostńy wykorzystane wskaźnikl, zawartę w podrozdzialę trzę-

cim i tu ich prezentacja jest właściwa, częmu natomiast miało służyc opisanie wskaźnikow

w podrozdziale drugim połączone z podej ściem produkcyj no-lo gisty cznym?

Do zastanowienia Autorowi pozostawiam lekkię przekonstruowanię macierzy w kieruŃu

przesunięcia wskaznika wykorzystania taboru gotowego technicznie Agt w obszar zaTzą-

dzania zleceniami . Za taktm posunięciem przemawia fakt stanowiący , tż wskażnik ten cha-

rakteryzowałby sprawność pozyskiwania z\ęcęń przęwozowych w kontekście potencjału

pżewozowego przedsiębiorstwa. Ponadto przesunięcie wskaźnika liczby kilometrów przy-

padających na jedno zlecenie do obszaru szczegółowego zarządzania zlecęniami transpor-

towymi i przemianowanie go na średnią odległość przewozu pojedynczego zlecenia, nato-

miast w miejsce wskaźnika Agt do obszaru zarządzanta taborem w systemach zintegrowa-

nych wprowadzenie średniego dobowego czasu pracy poj azdu.

W rozdzlale przedostatnim, piątym, Autor przywołał hipotezy, cele i zadania badawcze

oraz szazęgółowo opisał sposób i metodologię badań. Magister Marcin Kisielewski zastoso-

wał właściwe narzędziabadawcze dlarcaltzacji postawionego celu, jak tez zastosował wła-

ściwą procedurę doboru proby i procedurę badawczą uwzględniającą badania pilotazowe.

Stąd zebrany materiał do wnioskowania należy uznać za wlarygodny i prezentujące właściwy

obraz populacji.

Rozdział szósty, ostatni, prezentuje wyniki badań. Pierwszą część rozdziału wypełntają ze-

stawienia tabelaryczne zblerające dane sufowe. Wydaje się, ze w kontekście dość dużej obję-

tości pracy mozna było zestawienia te przenieść do zńączników, zważywszy ze w drugim

rozdziale wyniki zaprezentowane w tabelach przedstawione są w postaci wykresów z cennym

komentarzem autorskim stanowiącym podstawę do przeprowadzenia pracy analitycznej

wpostaci wyliczenia wskaźnika macierzy osobniczej dla kazdego z badanych przedsię-



biorstw, 17q11znaczeniem warlości maksymalnej i minimalnej wTaz z identyfikacj ą przycz\n

takiego ich kształtowania się. Analiza cząstkowa zmienności poszczególnych elementów ma-

cierzy pozwoliła na wyciągnięcie wniosków w zakresię oddziaływania wprowadzęnta syste-

mów informatycznych w przedsiębiorstwach transportu drogowego ładunków w postaci Po-

twięrdzenia hipotezy, izwykorzystanie systemów informatycznychzwiększa efektywnOŚĆ ich

f,rnkcjonowanla poprzez podniesienie efektywności (sprawności) organlzacyjnej w obszarze

działalności operacyj nej .

6. Podsumowanie
Reasumując mozna stwierdzió, żę recęnzowana praca doktorska za-wiera interesującę roz-

wńania o charakterze teoretycznymjak i opis prawidłowo przeprowadzonego pToces badaw-

czy zwłaściwe wyciągniętymi wnioskami. Rozprawa stanowi samodzielne rozwiązanle przęz

Doktoranta problemu naukowego, gdyż Autor vłykazał się umiejętnością identyfikacji pro-

blemów badawczych, formułowania celu badań, pracy nad badaniami literaturowymi

w zakresie analizowanych problemów, konstruowania i doboru metod badawczych, przepro-

wadzenia badań, wnioskowania i prezentacji wyników, Po lekturze dysertacji można również

stwierdzió, ze Autor posiada ogólną wiedzę w dyscyplinie naukowej nauki o zarządzaniu.

Mimo, ze w recenzji zostały wskazane pewne błędy formalne oraz zgŁoszono pewne uwagi

polemiczne, praca stanowi jednak ciekawy, oryginalny ptzykład zastosowania teorii zarzą-

dzantaw praktyce oraz stanowić moze cenny matęriał dla praktyki gospodarczej.

Uwzględniając wszelkie uwagi - zarówno aprobujące, jak i krytyczne otaz mając Świado-

mość istnienia w przedstawionej do recenzji pracy pewnych kwestii dyskusyjnych, stwier-

dzam, ze ocęniana dysertacja spełnia wymogi stawiane pracom doktorskim. Wnoszę zatęm

o dopuszczenie przedłozonej mi do recenzji rozptawy Pana mgr. Marcina Kisielewskiego

do publicznej obrony.

/dr hab. Andrzej Letkiewicz prof. UG/
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