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Recenzja

Rozprawy doktorskiej mgra inż. Mariusza Grajka pt.:
Optymalizacja planowania zasobów dystrybucji wybranych towarów
akcyzowych z importu
przygotowanej na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu
Politechniki Poznańskiej
pod kierunkiem naukowym dr. hab. Adama Redmera oraz promotora
pomocniczego dr. inż. Macieja Bieńczaka

Zgodnie z art. 13 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003r. (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z póź. zm.) przedmiotem
oceny jest to, czy rozprawa stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, czy
wykazuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej, a także czy
posiada umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.
Przedstawiona rozprawa doktorska pt. „Optymalizacja planowania zasobów dystrybucji
wybranych towarów akcyzowych z importu” liczy 239 stron, z czego 130 strony tekstu
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właściwego, i spełnia ustawowo określone wymagania. Praca została zakwalifikowana do
dyscypliny: transport.
Podstawą oceny rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mariusza Grajka są w szczególności
następujące kryteria: zasadność podjęcia tematu, cel pracy, merytoryczna ocena pracy,
metodyka badań, źródła materiałów oraz osiągnięcia badawcze wykazane w recenzowanej
rozprawie.

Problem badawczy oraz cel dysertacji
Mgr. inż. Mariusz Grajek w przedstawionej dysertacji podjął się opracowania metody
optymalizacji planowania zasobów dystrybucji towarów akcyzowych z importu. Autor
zarówno zaproponowano koncepcję oraz przeprowadził jej ocenę na podstawie aplikacji w
planowaniu dystrybucji jednego z przedsiębiorstw z branży dóbr szybkozbywalnych.
Oceniając problem należy podkreślić, że podejmowanie decyzji dotyczących organizacji i
funkcjonowania złożonych systemów dystrybucyjnych jest elementem szerokiej koncepcji
zarządzania łańcuchem dostaw. Stanowi bardzo istotny problem badawcze zarówno z punktu
widzenia teoretycznego jak i utylitarnego.
Tytuł pracy wskazuje na konieczność połączenie obszarów fizycznej dystrybucji produktów z
finansowo prawnymi aspektami wynikających ze specyfiki importowanych dóbr akcyzowych.
Dotychczas niewiele prób podjętych zostało w obszarze opracowania ogólnych podejść dla
tak złożonego i interdyscyplinarnego obszaru. Uwaga badaczy skierowana była raczej na
m.in. aspekty powiązane z fizyczną dystrybucją towarów.
Definiując problem badawczy Autor zobowiązuje się do dokładnego przedstawienia jego
specyfiki i wykazania, że obszar ten jest spójny i nie jest części innych, analizowanych w
pracach badawczych obszarów naukowych.
Uwzględniając powyższe uważam, że podjęte przez mgra inż. Mariusza Grajka prace
badawcze, których efektem jest przedstawiona rozprawa doktorska są w pełni uzasadnione,
mają charakter naukowy i w efekcie stanowią oryginalne rozwiązanie problemu badawczego.
Tematyka rozprawy doktorskiej jak i problem badawczy są ważne i aktualne z punktu
widzenia dyscyplin: transport oraz nauki o zarządzaniu.
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Celem recenzowanej rozprawy jest „opracowanie metody optymalizacji planowania zasobów
dystrybucji wybranych towarów akcyzowych z importu.” Ponadto w rozprawie
„zaproponowano koncepcję oraz przedstawiono propozycję aplikacji wspomagającej proces
planowania, którą następnie przetestowano dla jednego z przedsiębiorstw z branży dóbr
szybkozbywalnych”. W rozprawie zostały także wyznaczone następujące zadania badawcze:
1. przeprowadzenia studium literatury w dziedzinie planowania zasobów dystrybucji,
harmonogramowania oraz optymalizacji, w szczególności wieloetapowej;
2. konstrukcji
modeli
zasobów dystrybucji;

optymalizacyjnych

dla

problemu

planowania

3. doboru metod i narzędzi obliczeniowych, w tym opracowania autorskich metod
heurystycznych;
4. opracowania koncepcji prototypowego, komputerowego systemu, umożliwiającego
rozwiazywanie wybranego zagadnienia;
5. przeprowadzenia eksperymentów obliczeniowych, analizy wyników i weryfikacji
zastosowanego podejścia;
6. przetestowania rozwiązania w wybranym przedsiębiorstwie działającym w branży
alkoholowej, a operującym na obszarze Unii Europejskiej.
Zadania są sformułowane poprawnie i, do pewnego stopnia, przedstawiają kolejność
zagadnień omawianych w monografii. W mojej ocenie i uwzględniając tytuł pracy brakuje
w jej strukturze zadania polegającego na identyfikacji i zdefiniowaniu obszaru
badawczego. O ile tytuł wskazuje na „wybrane importowane towary akcyzowe”, to zadania
badawcze całkowicie tych kwestii nie uwzględniają. Autor w podrozdziale 1.2
zatytułowanym „Założenia i uwarunkowania badanego problem”, częściowo realizuje to
zadanie badawcze choć brakuje szczegółowego powiązania problematyki zgłoszonej w
tytule pracy z teorią badań operacyjnych. Natomiast podrozdział 2.1 zatytułowany
„Definicja problemu” zawiera już konkretne ograniczeń sugerując, że problem ten nie był
wcale analizowany w literaturze. W mojej ocenie brakuje stwierdzenia, że problem ten jest
wariantem problemu harmonogramowania dostaw całopojazdowych (ang. full truckload w
skrócie FTL). Efektem tego braku jest dość ograniczony i chaotyczny przegląd literatury
przedmiotu, który Autor realizuje tylko na 4 stronach rozprawy. Opisując wybrane prace
nie podaje jakiego typu i jakiego rozmiaru problemy zostały rozwiązane w konkretnych
przypadkach. Przykładowo na stronie 30 znajduje się sformułowanie „Wszystkie opisane
powyżej problemy i metody odnoszą̨ się̨ jednak do przypadków ogólnych, które nie
uwzględniają̨ szeregu ograniczeń́ wynikających ze specyfiki problemu (wyroby alkoholowe,
dostawy wewnątrzwspólnotowe).” Ogólność metod badawczych stanowi o ich
możliwościach, a nie o ich ograniczeniach. Brak rozpatrzenia danego ograniczenia w
konkretnej pracy nie oznacza niemożliwości jego wprowadzenia. Autor nie podjął się trudu
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wskazania, których konkretnie warunków wynikających ze specyfiki problemu planowania
dostaw wybranych towarów akcyzowych z importu nie można uwzględnić w
prezentowanych w przeglądzie sformułowania.
Nie wnoszę natomiast zasadniczych uwag, co do sposobu i stopnia realizacji pozostałych
zadań badawczych.

Merytoryczna ocena dysertacji
Rozprawa jest podzielona na 6 rozdziałów poświęconych kolejno: wprowadzeniu do tematyki
rozprawy, charakterystyce zagadnień planowania zasobów, metodzie planowania zasobów
dystrybucji, implementacji metodyki, zastosowaniu opracowanej metodyki w przedsiębiorstwie
oraz podsumowaniu.

Rozdział pierwszy ma charaktery wprowadzający. Autor tę część pracy rozpoczął od opisu
obszaru badawczego, w który występuje analizowany problem badawczy. Opis te dotyczy
głównie warunków prawno-organizacyjnych. Rozdział ten kończy prezentacja celów i tezy
pracy,

która

w

swoim

brzmieniu

„przy

wykorzystaniu

jedynie

ogólnodostępnego

oprogramowania Microsoft Excel istnieje możliwość́ optymalizacji planowania zasobów
dystrybucji (DRP) wyrobów alkoholowych importowanych z obszaru Unii Europejskiej,
pozwalającej na uwzględnienie specyfiki problemu i uzyskanie w krótszym czasie lepszych
wartości kryteriów niż osiągane przez doświadczonych planistów” uznać należy za zbyt
praktyczną. Duży sprzeciw powoduje użycie nazwy komercyjnego oprogramowania w tezie
pracy naukowej oraz stwierdzenie, że oprogramowanie to jest ogólnodostępne (nie jest to
prawda bo korzystanie z oprogramowani wymaga zakup).
Rozdział drugi składa się z opisu definicji problemu oraz krótkiego przeglądu literatury. Część
pierwsza zawiera definicje problemu optymalizacji tj. szczegółowe warunków zadania,
zmiennych decyzyjnych, ograniczeń. W części tej klasyfikuje problem, którym będzie
zajmować się w pracy. Dużym zaskoczeniem dla czytelnika może być fakt, że na stronie 18
Autor stwierdza, że problem ten jest nieliniowy. Podczas gdy w rozdziale drugim nigdzie nie
znajduje się jednoznaczne uzasadnienie tego stwierdzenia (słowo nieliniowy pojawia się tylko
na stronie 18 w całym rozdziale drugim). Możliwości uzyskania rozwiązania dla zadań
liniowych i nieliniowych są istotnie różnie, że tak daleko idące stwierdzenie i mające tak duży
wpływ na cała pracę wymaga uzasadnienia. Po zapoznaniu się z definicją problemu, należy
stwierdzić, że specyfika planowania dostaw towarów akcyzowych na rynkach wewnątrz

wspólnotowych sprowadza się w dysertacji do dostaw całopojazdowych szeroko
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analizowanych w literaturze jako dostawy FTL. Także drugi element tytułu dysertacji i
dotyczący rynku wewnątrz wspólnotowego nie został odpowiednio wyodrębniony i może
stanowić szczególny przypadek rozważanych szeroko w literaturze obiektu jakim jest łańcuch
dostaw. Tak więc praca mogłaby dotyczyć planowania dostaw FTL w łańcuchu dostaw, przez
co stałaby się obiektem zainteresowania większej rzeszy odbiorców zarówno naukowców jak
i praktyków.
Rozdział

trzeci

został

poświęcony

prezentacji

metody

optymalizacji

zasobów

dystrybucyjnych. Autor w sposób zgodny z podejściem naukowym w pierwszej kolejności
wprowadza zmienne decyzyjne i ograniczenia, a następnie podejmuje próbę rozwiązania
zadania

standardowym

metodami

programowania

liniowego.

Dopiero

przy

braku

zadowalających rezultatów przechodzi do opracowania własnego algorytmu. O ile nie mogę
zgodzić się z wieloma wskazanymi przez Autora wadami klasycznych metod programowania
linowego to należy wskazać, że przyjęte podejście tj. zastosowanie w pierwszej kolejności
istniejących i naukowych metod świadczy o jego warsztacie badawczym. Wracając natomiast
do podstawowych wady wskazywanych przez Autora to w zdecydowanej większości nie
wynikają one z ograniczeń programowania liniowego tylko z samego sformułowania, które
rozważa Autor. Przykładowo trudno postrzegać jako wadę „minimalizację funkcji celu w
całym horyzoncie czasowym”, gdyż to zależy od samej postaci funkcji celu. W kontekście
mimalizacji rozrzutu rozładunku, za miarę którego Autor przyjął minimalizacja maksymalnej
liczby załadunków, trudno uznać to za błąd, gdyż można przecież przyjąć jako miarę rozrzut
wartość bezwzględną różnicy między liczbą rozładunków a docelowym poziomem, co w
sformułowaniu programowania liniowego jest przecież dopuszczalne.
W rozdziale tym Autor natomiast wskazuje na kluczowych problem przy stosowaniu narzędzi
optymalizacyjnych jakim jest sama procedura konstrukcji funkcji celu i dopasowanie
odpowiednich wag funkcji celu. Jednym z jego rozwiązań może być podejście wykorzystane
przez Autora do konstrukcji własnej propozycji polegające na podzieleniu problemu i
rozwiązaniu go etapowo przy zastosowaniu różnych funkcji celu na różnych etapach. Choć
zaznaczyć należy, ze nie jest to jedyna metoda. W kontekście recenzowanej rozprawy pojawia
się tutaj pewny niedosyt. Autor nie rozważył innych metoda rozwiązywania tego problemu
oraz nie spróbował etapowego podejścia wykorzystując klasyczne narzędzia programowania
liniowego, a zdecydował się na komercyjne oprogramowanie.
Rozdziały czwarty i piąty mają charakter empiryczny. W pierwszym z nich Autor prezentuje
proces budowania narzędzia, które następnie w rozdziale 6 jest wykorzystane do znalezienie
rozwiązania rzeczywistego zagadnienia.
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Rozdział szósty zawiera podsumowanie badań i ocenę zaproponowanej metodyki. W
szczególności Autor ocenia aplikację zbudowanej przez autora na podstawie algorytmu
opracowanego w dysertacji, a także porównuje wyniki uzyskiwane za jego pomocą z
oprogramowaniem wykorzystywanym obecnie przez przedsiębiorstwo, w którym Autor
wykorzystał proponowane rozwiązanie. Autor krytycznie wskazuje, że propozycji nie
wyklucza czynnika ludzkiego, wymaga więcej czasu ale daje powtarzalne i lepsze wyniki.

Uwagi formalne
W pracy można odnaleźć pewne niedociągnięcia formalne. Zdarzają się nieliczne usterki
językowe, czy powtórki wyrazów. Należy stwierdzić jednak, że praca jest napisana relatywnie
dobrym językiem. W pracy zastosowano różne – nie do końca jasne – konwencje opisywania
tabel. Przykładowo na stronie 125 mamy tabelę, podczas gdy na stronie 126 mamy już
rysunki, a jedyną różnicą jest fakt, że tabele na stronie 126 maja kolorowy nagłówek, ale w
ocenie recenzenta są wciąż tylko tabelami. W pracy zdarzają się też pewne nieścisłości.
Przykładowo tytuł podrozdziału „korekta zbyt dużych zamówień́ niejednorodnych” nie
sugeruje co niniejszy podrozdział zawiera. Jeśli korekta wynika z niedokładności użytego
optymalizatora to tytuł podrozdziału na to właśnie powinien wskazywać.
Generalnie praca jest zredagowana przejrzyście i czytelnie. Autor sprawnie posługuje się
językiem naukowym, choć niektóre stwierdzenia jak na pracę naukowa są zbyt potoczne.
Przykładowo na stronie 28 Autor stwierdza „dla DRP wychodzi się od popytu na wyroby
gotowe”.
Praca jest odpowiednio zilustrowana zestawieniami tabelarycznymi (18) i rysunkami (30).
Zawiera ponadto 5 załączników pozwalających na szczegółowe zapoznanie się z
uzyskiwanymi w czasie badan wynikami.

Konkluzja recenzji
Pan mgr inż. Mariusz Grajek wykazał się w recenzowanej dysertacji dobrą znajomością z
obszaru planowania i realizacji dostaw importowanych towarów akcyzowych, a także jasno
określonym dla postawionego tematu podejściem badawczym. Postawione przez Doktoranta
zadania badawcze zostały w dużej części zrealizowane. W kontekście przygotowania i
realizacji procesu badawczego pragnę wskazać jedynie na trzy kwestie, które wzbudziły
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wątpliwości. Pierwsza z nich to brak osadzenia omawianego problemu w teorii badań
operacyjnych tj. odniesienie specyfiki praktycznej do wariantów zagadnień i sformułowań na
gruncie badań operacyjnych. Czytając rozprawę można odnieść wrażenie, że optymalizacja
dostaw całopojazdowych w łańcuchach dostaw była poruszana w literaturze przedmiotu
bardzo rzadko. Druga kwestia to dobór narzędzia do optymalizacji w proponowanej
procedurze. Zastanawiające jest dlaczego wybrano komercyjne i mocno ograniczone
narzędzie, podczas gdy są dostępne narzędzia (tj. silniki optymalizacyjne) ogólnodostępne
oraz dlaczego wykorzystywano optymalizację nieliniową, podczas gdy problem można łatwo
sprowadzić do zagadnienie liniowego. Ograniczenie (25) na stronie 51 jest ciągle liniowe, a z
funkcji celu wyrażonymi wzorami (95) czy (97) można pozbyć się kwadratu wprowadzając
dodatkowe zmienne. Choć wątpliwości te jedynie w małym stopniu obniżają walory zarówno
teoretyczne jak i pragmatyczne rozprawy, chciałbym, aby Doktorant odniósł się do nich w
czasie publicznej obrony.
Przechodząc do oceny głównych osiągnięć badawczych i twórczych Doktoranta, wykazanych
w recenzowanej pracy, jako najważniejsze osiągnięcia wskazuję wypracowanie metodyki
optymalizacji zasobów dystrybucji w łańcuchach dostaw, która pozwala uwzględnić interesy
wszystkich uczestników procesu dystrybucji. Ponadto zwracam uwagę na takie walory
dysertacji jak: mocne osadzenie zrealizowanych prac w praktyce businessowej i realiach
prawnych, implementacja narzędzie i jego aplikacja w rzeczywistych warunkach skutkujące
uzyskaniem istotnej poprawy w planowaniu dystrybucji.
Praca doktorska mgr. inż. Mariusza Grajka pt. „Optymalizacja planowania zasobów
dystrybucji wybranych towarów akcyzowych z importu " spełnia wymagania stawiane pracom
doktorskim określonymi Ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.z 2003 r. Nr 65, poz. 595 z póź.
zm.) i wnoszę o dopuszczenie jej do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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