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OCENA

Rozprawy doktorskiej
mgr Marty Aniśkowicz
pt.

„ KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH PRZEWOŹNIKÓW
DROGOWYCH ŁADUNKÓW NA RYNKU EUROPEJSKIM”
Podstawą opracowania recenzji jest pismo Dziekana Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki
Poznańskiej z dnia 17.07.2019 roku (nr DR-63/649/02/2019).

1. Charakterystyka rozprawy doktorskiej
Opiniowana praca została zgłoszona do publicznej obrony przed Radą Wydziału Inżynierii
Transportu Politechniki Poznańskiej pod kierunkiem Pana dr hab. inż. Wojciech Gis, profesora
Instytutu Transportu Samochodowego, funkcję promotora pomocniczego objął dr inż. Szymon
Fierek. Jej przedmiotem, zgodnie z tytułem jest, określenie konkurencyjności polskich
przewoźników drogowych ładunków na rynku europejskim. Realizacja założonego celu wymagała
od Autorki przeprowadzenia analizy aktów prawnych regulujących rynek przedsiębiorstw
transportowych w Polsce i Unii Europejskiej i analizy literatury tematu, po której odniesiono się
również do zmian przyszłościowych norm pracy kierowców. Dalej opisano metodykę
przeprowadzenia ankiety wśród przedsiębiorstw transportowych w kraju i za granicą a na jej
podstawie określono poruszaną kwestię konkurencyjności polskich przewoźników drogowych.
Problematyka zrealizowana została w szerokim ujęciu, opisano zmiany na rynku od czasów
międzywojennych XX wieku aż do czasów obecnych, przeprowadzono ankietyzację i jej analizę,
której celem była próba określenia możliwości zwiększenia konkurencyjności polskich
przewoźników w warunkach wolnej gospodarki rynkowej, była możliwa do zrealizowania dzięki 10
letniemu doświadczeniu zawodowemu Autorki rozprawy i w oparciu o dane z przeprowadzonych
badań empirycznych (ankietyzacji) wśród bezpośrednich odbiorców usług transportowych.
Jednocześnie w pracy odniesiono się do kwestii prawnych i podjęto próbę opracowania
ujęcia modelowego konkurencyjności polskich przewoźników drogowych ładunków na rynku UE.
Autorka rozprawy przedstawia istotę konkurencji jako zjawiska gospodarczego oraz możliwych
działań i strategii, które mogą umożliwić przedsiębiorstwom polskim międzynarodowego
transportu drogowego, skuteczne konkurowanie na rynku Unii Europejskiej. Stąd też wynika, że
tematyka pracy jest aktualna, ciągle zmieniająca się przez akty prawne i dotycząca zagadnień
poszukiwania modelowego ujęcia tematyki konkurencyjności. Jest to obszar prac z dziedziny
transportu, szeroko opisywany w literaturze polskiej i krajów członkowskich Unii Europejskiej,
o czym świadczy liczba 255 cytowanych prac w rozprawie.
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Dlatego podjęta tematyka jest interesująca i na czasie, a zaproponowane podejście
naukowe przez ankietyzację świadczy o gruntownej wiedzy Autorki. Stąd rozprawa doktorska Pani
mgr Marty Aniśkowicz pt. „KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH
ŁADUNKÓW NA RYNKU EUROPEJSKIM” właściwie wpisuje się w aktualne trendy prac dotyczących
rozwoju transportu i możliwości jej praktycznego wykorzystania przez przedsiębiorstwa
transportowe.

2. Zawartość pracy i układ rozprawy
Oceniana rozprawa doktorska jest zwarta i zawiera 133 strony wydruku komputerowego
formatu A4 oprawione twardą oprawą. Pracę rozpoczyna strona tytułowa a następnie spis treści,
streszczenie w języku polskim oraz wykaz ważniejszych symboli, a następnie jest numerowanych
8 rozdziałów zasadniczych zawierających tabelę i rysunki, które przedstawiają wyniki analizy
przeprowadzonej ankiety oraz stanu prawnego w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.
Ostatnie dwa punkty pracy, już nienumerowane to literatura i streszczenie w języku angielskim.
Literatura zawiera 255 pozycji, w tym nie znalazłem pozycji dotyczącej Autorki rozprawy, 20 pozycji
obcojęzycznych, 38 pozycji literaturowych cytowanych jest ze stron internetowych z określoną
datą dostępu.
Pierwszy rozdział rozprawy pt. „Wprowadzenie”, wprowadza czytelnika do tematyki
rozprawy, przedstawia uzasadnienie podjęcia tematu, precyzuje używane pojęcia terminologiczne
oraz przedstawia układ rozprawy.
Rozdział drugi pt. „Polityka transportowa Unii Europejskiej” ma charakter teoretyczny.
Opisano w nim treści dotyczące polityki transportowej Unii Europejskiej, jej ewolucję począwszy
od budowy wspólnego rynku transportowego oraz przedstawiono konsekwencję działań mających
na celu utworzenie transeuropejskiej sieci transportowej. Zwrócono również uwagę w osobnym
podrozdziale na współczesne problemy rozwoju transportu, a także szanse i zagrożenia jego
funkcjonowania w Polsce i Europie.
W rozdziale trzecim pt. „Cel i zakres pracy” przedstawiono założony cel rozprawy,
określono zakres pracy oraz opisano przyjętą hipotezę badawczą a także hipotezy pomocnicze.
W rozdziale czwartym pt. „Analiza polskiego i europejskiego rynku samochodowego
transportu ładunku”, przeanalizowano wybrane zagadnienia polskiego i europejskiego rynku
transportu drogowego ładunków. Dokonano analizy zagadnień teoretycznych dotyczących rynku
usług transportowych, a także zachodzące na nim relacje ekonomiczne. Przeprowadzono analizę
rynku usług transportu drogowego ładunków w Europie, wskazując miejsce polskich
przewoźników na tle usług świadczonych przez przewoźników z innych krajów europejskich oraz
szczegółowo scharakteryzowano ten rynek w Polsce, z uwzględnieniem taboru polskich
przewoźników.
W rozdziale piątym pt. „Analiza konkurencyjności na rynku transportu drogowego” opisano
różnicę między konkurencją i konkurencyjnością, a następnie omówiono konkurencyjność na
towarowym rynku transportu drogowego w Polsce i Unii Europejskiej.
Rozdział szósty pt. „Metodyka badań” zawiera informacje dotyczące metodyki badań
empirycznych, opis testów statystycznych, zastosowanych do opracowania wyników badań.
Rozdział siódmy pt. „Wyniki badań” jest poświęcony identyfikacji czynników
międzynarodowej konkurencyjności branży transportu drogowego ładunków w Polsce.
Skonstruowane wcześniej ujęcie modelowe konkurencyjności polskich przewoźników drogowych
ładunków na współczesnym rynku UE, zostało zweryfikowane i zwalidowane wśród polskich
międzynarodowych drogowych przewoźników ładunków.
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W rozdziale ósmym pt. „Wnioski i kierunki dalszych badań” przedstawiono najważniejsze
wnioski z badań empirycznych i analizy statystycznej, dokonano weryfikacji hipotez badawczych,
a także wskazano proponowane dalsze kierunki badań.
Praca zatem na charakter teoretyczno-empiryczny, w którym Autorka konsekwentnie
realizuje przyjęty cel i hipotezę badawczą. Jest to układ rozprawy, gdzie przez przegląd literatury
i aktów prawnych, przyjętą metodykę badań empirycznych, ocenę wyników badań oraz ich
dyskusję, dąży się w pełni do wyjaśnienia postawionych celów i potwierdzenia hipotezy badawczej.
Świadczy to o dobrze opanowanym warsztacie naukowym Autorki i potwierdza jej zdolność do
realizacji samodzielnej pracy naukowej.
Podsumowując stwierdzam, że zaproponowany przez Autorkę układ pracy jest poprawny.

3. Ocena merytoryczna i uwagi formalne dotyczące rozprawy
Punktem wyjścia do oceny merytorycznej rozprawy jest analiza kluczowych informacji na
temat trafności podjętej tematyki rozprawy i jej uzasadnienia, co zostało zapisane w rozdziałach
1, 2 i 4 a także w rozdziale 3, gdzie przedstawiono cel i hipotezę badawczą.
We Wprowadzeniu Autorka podkreśliła szybki rozwój transportu drogowego, wymuszający wzrost
zapotrzebowania na pojazdy ciężarowe wraz z przyczepami i naczepami. Ich wykorzystanie, co
słusznie zostało zauważone w pracy, wiąże się głównie ze strukturą transportu drogowego,
dostępnością centrów logistycznych i przeładunkowych. Jednak te elementy nie decydują
o konkurencyjności a gotowość przedsiębiorstwa transportowego do podjęcia założonego zadania
transportowego, przy założonych parametrach transportowych, w których cena za wozoklilometr
nie powinna być kryterium konkurencyjności. Autorka przedstawiła w pracy kwestię ceny, która
w wielu przypadkach odgrywa znaczącą rolę z uwagi na tzw. dumping cenowy innych
przedsiębiorców transportowych, zwracając uwagę przede wszystkim na jakość świadczonych
usług. W tej kwestii określono pięć grup decydujących o jakości świadczonych usług w ujęciu
modelowym, co zostało przedstawione na rysunku 3.1.
W tym kontekście Autorka położyła nacisk na główny cel rozprawy, że możliwa „jest ocena
konkurencyjności polskich przewoźników drogowych ładunków na rynku Unii Europejskiej,
określenie i analiza czynników mających wpływ na tą konkurencyjność oraz ujęcie modelowe tej
konkurencyjności”. Z celem głównym rozprawy powiązanych jest pięć celów szczegółowych.
Podobnie wygląda zagadnienie związane z główną hipotezą badawczą, która brzmi następująco
„zmiany na rynku przewozów samochodowych ładunków w Unii Europejskiej wpływają na
konkurencyjność polskich przewoźników drogowych, stymulując różnego rodzaju działania w tym
obszarze”. Tu również sformułowano pięć hipotez pomocniczych.
Problem konkurencyjności w drogowym transporcie ładunków został zauważony przez
ustawodawców, którzy w ostatnich latach wymusili zmiany prawne i konieczność stosowania
ograniczeń co do zasad realizacji tego transportu ale również wynagradzania i czasu pracy
kierowców. Problem ten jest złożony bo należy znaleźć odpowiedź na pytanie: Jak skompensować
w jednym ustawodawstwie zróżnicowane dochody PKB w poszczególnych krajach członkowskich
Unii Europejskiej? Jakimi kompetencjami powinna się charakteryzować firma transportowa? Jaki
wpływ na cenę wozokilometru mają materiały eksploatacyjne i pędne? Jaka powinna być struktura
taboru w przedsiębiorstwie transportowym?
Autorka rozprawy przeprowadziła gruntowe studium literatury, pod kątem struktury
taboru tzw. truckpark, podziału transportu drogowego, zatrudnienia w sektorze transportu
drogowego oraz podziału kosztów w przedsiębiorstwach transportowych. Szczegółową analizę
tych kwestii zawarto w rozdziale 4. Szkoda, że przy tak obszernym opracowaniu literaturowym
i analizie tematu, bliżej nie skupiono się na organizacji zaplecza technicznego przedsiębiorstw
transportowych. Nawet w sytuacji gdy polskie przedsiębiorstwa transportowe są liderem
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w Europie, to i tak pojazdy nowe spełniające normę Euro VI to tylko 35%, pozostałe pojazdy są
o wiele starsze i charakteryzują się relatywnie dużym przebiegiem. Kolejną kwestią, stosunkowo
skromnie opisaną w pracy jest kwestia transportu intermodalnego. Ten rodzaj transportu w wielu
przypadkach zyskuje na znaczeniu, szczególnie w przypadku zwiększenia globalnej ilości
przewożonego ładunku, a część firm produkujących naczepy lub przyczepy już się do tego
przygotowuje. Jednocześnie sama produkcja tego typu naczep lub przyczep jest ograniczona.
Omówione w rozprawie regulacje prawne, dotyczące regulacji rynku międzynarodowego
transportu ładunku, wyraźnie mają znaczący wpływ na organizację transportu.
Dlatego na tle przyjętego celu i założonej hipotezy badawczej w pracy wykorzystano
metodę sondażu diagnostycznego, dla którego przygotowano ankietę w języku angielskim, którą
przesłano do losowo wybranych 1200 przedsiębiorstw transportowych z Unii Europejskiej.
Powyższy sposób ankietyzacji zmodyfikowano uzyskując wskaźnik zwrotu odpowiedzi na poziomie
21%, co przekłada się na badanie 256 podmiotów, które pozytywnie zweryfikowano na poziomie
237. Przedsiębiorstwa podzielono na dwie grupy, te które pochodzą ze „starej” i „nowej” Unii. Ma
to istotny wpływ na postrzeganie konkurencyjności, co zostało przedstawione na rysunku 7.12
i 7.13, i powinno być szerzej skomentowane przez Autorkę.
Zakres pracy jest ściśle określony do pytań pozycjonujących polskie przedsiębiorstwa
transportowe w opinii zleceniodawców, dla których jak wykazano w pracy, duże znaczenie ma
cena ale nie jest ona czynnikiem kluczowym. Wymagało to od Autorki wiedzy i umiejętności nie
tylko z dyscypliny organizacji transportu ale również tematyki obróbki danych statystycznie.
Autorka w rozprawie wprowadziła własny pomysł na badania empiryczne, który konsekwentnie
realizowała aż po wnikliwą analizę i syntetyczne wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonych
badań. Świadczy to o dojrzałości naukowo-badawczej Autorki niniejszej rozprawy.
Na podstawie uzyskanych wyników badań, Autorka osiągnęła założone cele i pozytywnie
zweryfikowano hipotezę główną rozprawy potwierdzając, że zmiany na rynku przewozów
drogowych ładunków w Unii Europejskiej istotnie wpływają na konkurencyjność polskich
przewoźników drogowych, stymulując różnego rodzaju działania w tym obszarze. We wnioskach
do niniejszej rozprawy zweryfikowano również hipotezy pomocnicze ale również zaproponowano
kierunki dalszych badań.
Praca charakteryzuje się dużą starannością redakcyjną i stylistyczną, ale po przeczytaniu
pracy i analizie jej treści nasuwają się następujące uwagi szczegółowe o charakterze formalnym
i dyskusyjnym, co zostało przedstawione poniżej:
1. str. 7. Autorka rozprawy rekomenduje trzy kluczowe kierunki działań w celu poprawy
konkurencyjności, które budzą pewien niedosyt w kwestii poruszanej jakości świadczonych
usług.
2. str. 11. Na rysunku 2.1 przedstawiono narzędzia polityki transportowej, w tym kontekście
nie skomentowano zmian prawnych w zakresie ochrony środowiska przez środki
transportowe.
3. str. 18. Dla podrozdziału 2.3 nie dokonano syntetycznego podsumowania. Czy można
przedstawić takie zestawienie z podziałem na analizowane kraje Unii Europejskiej?
4. str. 32. Dla przedstawionego ujęcia modelowego konkurencyjności pominięto składnik
cenotwórczy. Skoncentrowano się głównie na jakości świadczonych usług, jednak
informacje wskazane na rysunku 7.12 wskazują, że ta kwestia jest również istotna, co
wymaga skomentowania przez Autorkę.
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5. str. 51. Tabela 4.4 przedstawia średnią liczbę pojazdów w danej firmie transportowej,
która sukcesywnie wzrasta jednak nie tak jak ilość przedsiębiorstw. Jakie czynniki zdaniem
Autorki kształtują taką sytuację.
6. str. 51. Komentarz „Liczba firm posiadająca więcej niż 50 pojazdów wynosi 432
i w porównaniu z 2016 r. zwiększyła o 46 firm”, nie pasuje do rysunku 4.4. Stąd Autorka
przytoczyła powyższe dane.
7. str. 67. Czy dla czytelności tabeli ceny kosztu oleju napędowego nie powinny być podane
w Euro.
8. str. 72. Autorka podnosi kwestię rozwoju infrastruktury dystrybucji paliwa, czy kwestia nie
ma wpływu na rozwój usług transportowych w Unii Europejskiej.
9. str. 81. Jak Autorka ustosunkuje się do kwestii konkurencyjności w przedsiębiorstwie
transportowym a budowania własnej marki przedsiębiorstwa.
10. str. 91. Rysunek 5.3 przedstawia czynniki cenotwórcze, dla których materiały
eksploatacyjne, podatki i wynagrodzenia tylko kierowców, stanowią podstawę ceny. A co
z zapleczem technicznym i logistyką.
11. str. 118. Na jakiej podstawie Autorka dokonała wyboru 12 firm do walidacji przyjętego
modelu. Czy istnieje możliwość unifikacji modelu i opracowania kryteriów wyboru.
Powyższe uwagi wskazują na pewne niedociągnięcia i częściowo mają one charakter
dyskusyjny, co wymaga wyjaśnienia ze strony Autorki, ale przede wszystkim ich uwzględnienie
w dalszej pracy naukowej Doktorantki, uczyni przyszłe opracowania przejrzyste. Uwagi te,
w znacznej części, stanowią chęć pozyskania przez recenzenta większej wiedzy na temat rozprawy
i nie wpływają na wysoką wartość merytoryczną rozprawy oraz oryginalność podjętej tematyki
pracy. Otrzymane wyniki badań są zgodne z oczekiwaniami ale są również zgodne z podobną
literaturą opisywaną w przeglądzie literatury a przedstawiona w rozprawie ich analiza oraz wnioski
świadczą o gruntownej wiedzy Autorki z dziedziny transportu.
Uwagi o charakterze formalnym rozprawy, przedstawiono poniżej:
1. W rozprawie występują nieliczne błędy stylistyczne, interpunkcyjne i formalne, które
oznaczono bezpośrednio w tekście i przekazano je bezpośrednio Autorce rozprawy i nie
umniejszają wartości merytorycznej. Dla przykładu w spisie literatury przywołane są strony
internetowe o głównym adresie, pomimo podania daty dostępu nie umożliwiają one
weryfikacji cytowanych danych.

4. Ocena końcowa
Powyższe uwagi krytyczne czy formalne nie umniejszają wartości merytorycznej pracy,
którą uważam za ciekawą z punktu widzenia poznawczego, metodyki badań i przydatności
wyników pracy do celów praktycznych. Na szczególną uwagę zasługuje obszerność zrealizowanej
ankiety i badań empirycznych, które wykonano w przedsiębiorstwach transportowych
zagranicznych. Zatem Doktorantka nie tylko potrafi zdefiniować problem badawczy ale potrafi go
rozwiązać w symbiozie i współpracy międzynarodowej. Takie podejście do tematyki jest
niewątpliwie szczególnie istotne w sytuacji zmieniającego się ciągle międzynarodowego
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transportu ładunków, określonego frontu dalszych badań i prac wynikających z wniosków
rozprawy.
Doktorantka udowodniła, że posiada:
- umiejętność wnikliwej analizy tematu, doboru odpowiedniej literatury technicznej i prawnej,
- wiedzę z zakresu planowania, metodyki badań empirycznych oraz wiedzę z zakresu prowadzenia
analizy statystycznej,
- umiejętność w zakresie opracowania wyników badań,
- umiejętność wyciągania syntetycznych wniosków z badań i ich rekomendacje na przyszłość.
Umiejętności te doprowadziły do osiągnięcia założonego celu i udowodnienia postawionych
hipotez w pracy.
Doktorantka mgr Marty Aniśkowicz udowodniła, że potrafi określić problem badawczy,
który rozwiązała samodzielnie, przez co przyczyniła się do rozwoju dyscypliny transportu. Uważam
za uzasadniony wniosek o dopuszczenie rozprawy Autorki do jej publicznej obrony.

5. Wniosek końcowy
Stwierdzam, że całość ocenianej rozprawy doktorskiej Pani mgr Marty Aniśkowicz
pt. „KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH ŁADUNKÓW NA RYNKU
EUROPEJSKIM”, umożliwia sformułowanie wniosku o spełnieniu warunków określonych ustawą
„O stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki” z dnia
14 marca 2003 z późniejszymi zmianami, i dopuszczenie jej do publicznej obrony przed Radą
Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej w dyscyplinie transport.
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