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Recenzja
rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mariusza Grajka
pt.: „Optymalizacja planowania zasobów dystrybucji wybranych towarów
akcyzowych z importu”

1. Uwagi wstępne
Recenzja rozprawy wykonana na zlecenie Dziekana Wydziału Zarządzania Akademii GórniczoHutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie dr hab. inż. Piotra Łebkowskiego, prof. nadzw. AGH –
pismo z dnia 25.01.2017 r., do którego dołączono egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz
z dokumentacją.

Recenzowana praca będąca przedmiotem rozprawy dotyczy problematyki
planowania zasobów dystrybucji
wybranych towarów akcyzowych z importu.
Przedstawiona do recenzji praca obejmuje:
 239 stron wydruku komputerowego formatu A4, w tym 137 stron tekstu
zasadniczego i 98 stron załączników, 4 strony spisu rysunków i tabel,
 wykaz najważniejszych oznaczeń, symboli i skrótów,
 30 rysunków, ponumerowanych w tekście zasadniczym oraz podpisanych,
 18 tabel w tekście zasadniczym, które są ponumerowane i opisane,
 bibliografię liczącą 112 pozycji krajowych i zagranicznych w tym: sześć pozycji
Autora rozprawy.
Promotorem rozprawy doktorskiej jest dr hab. inż. Adam Redmer, natomiast
promotorem pomocniczym rozprawy jest dr inż. Maciej Bieńczak.
2. Ocena doboru tematu rozprawy
Tematyka Rozprawy doktorskiej mgr inż. Mariusza Grajka koncentruje się na
zagadnieniach wspomagania decyzji w zakresie planowania zasobów dystrybucji
wybranych towarów akcyzowych z importu. Efektywna dystrybucja produktów jest nie
lada

wyzwaniem

dla

wielu

przedsiębiorstw.

W

tego

typu

działalności

przedsiębiorstwa coraz częściej napotykają na trudności wynikające m.in. z potrzeby
redukcji całkowitych kosztów funkcjonowania łańcucha dostaw. Te wszystkie
uwarunkowania

wymuszają

zmiennych potrzeb rynku.

na

przedsiębiorstwach

elastyczne

podejście

do

Stąd też podjęta tematyka rozprawy ma duże znaczenie zarówno pod względem
naukowym jak i utylitarnym. Pierwiastkiem naukowym odgrywającym dużą rolę
w analizowaniu planowania zasobów dystrybucji towarów akcyzowych jest
wykorzystanie nie tylko wieloetapowego problemu harmonogramowania, w którym
zastosowano szereg kryteriów, ale również kompleksowe rozwiązanie problemu
planowania

zasobów

dystrybucji

połączonego

z

ustaleniem

dat

dostaw

i przypisaniem produktów do konkretnych pojazdów. Natomiast utylitarny charakter
tematyki odnosi się do kwestii opracowania narzędzia (metody) wspomagania
procesu decyzyjnego, umożliwiającego rozwiązanie problemu planowania dostaw.
Problem planowania dostaw wyrobów alkoholowych polega na ustaleniu wielkości
i terminu dostaw określonych produktów (np. piwo, cydr, wino itp.), w oparciu
o przewidywany poziom zapasów obliczony na podstawie prognozowanego
zapotrzebowania.

Planowanie

powinno

uwzględniać

kryteria

i

ograniczenia

wynikające ze specyfiki problemu. Trudności związane z efektywną dystrybucją
produktów oraz potrzebą dalszej redukcji całkowitych kosztów funkcjonowania
łańcucha dostaw wymuszają poszukiwanie rozwiązań usprawniających ten proces
Doktorant podejmując się w swojej rozprawie zagadnienia planowania zasobów
dystrybucji towarów akcyzowych, znakomicie wpisuje się w potrzeby zarówno
teoretyków

jak

i praktyków

zajmujących

się

poszukiwaniem

narzędzi

do

wspomagania decyzji w zagadnieniach planowania zasobów dystrybucji towarów
akcyzowych. Tym samym uważam, że podjęty przez mgr inż. Mariusza Grajka
problem badawczy w rozprawie jest jak najbardziej uzasadniony, a samo
sformułowanie tematu rozprawy za właściwe.
3. Kryteria oceny rozprawy
Mając na uwadze wymagania Ustawy z dnia 14 marca 2003 o stopniach
naukowych i tytule naukowym (z późniejszymi zmianami), przy ocenie rozprawy
doktorskiej mgr inż. Mariusza Grajka przyjęłam następujące kryteria: znaczenie
i oryginalność podjętej tematyki, stopień rozeznania Doktoranta w badanej tematyce,
poprawność sformułowania celów i hipotez badawczych, zasadność zastosowania
metodyki badań, spójność struktury rozprawy, jej stronę warsztatową oraz publikacje
Doktoranta przez znane wydawnictwa.
Reasumując stwierdzam, iż recenzja została opracowana pod kątem wyżej
wymienionych kryteriów i wymagań Ustawy.
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4. Analiza zakresu, celu i treści rozprawy
Na podstawie analizy rozprawy doktorskiej mgr inż. Mariusza Grajka uważam, że
postawiony przez Autora rozprawy problem badawczy ma charakter dysertabilny
i w pełni nawiązuje do współczesnych osiągnięć oraz potrzeb nauki i praktyki
gospodarczej w obszarze systemów wspomagania decyzji w zakresie planowania
zasobów dystrybucji wybranych towarów akcyzowych z importu.
Treść kolejnych rozdziałów powiązana jest z tytułem rozprawy oraz odpowiada
postawionej, w Rozdziale 1, tezie, która brzmi cyt. „przy wykorzystaniu jedynie
ogólnodostępnego oprogramowania Microsoft Excel istnieje możliwość 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” oraz przedstawionemu celowi rozprawy, który Autor
zapisał jako cyt. „opracowanie metody optymalizacji planowania zasobów dystrybucji
(DRP) wybranych towarów akcyzowych z importu”. Aby to zrealizować Doktorant
określił sześć zadań badawczych dotyczących:
−

przeprowadzenia studium literatury w dziedzinie planowania zasobów dystrybucji,
harmonogramowania oraz optymalizacji, w szczególności wieloetapowej,

−

konstrukcji

modeli

optymalizacyjnych

dla

problemu

planowania

zasobów

dystrybucji,
−

doboru metod i narzędzi obliczeniowych, w tym opracowania autorskich metod
heurystycznych,

−

opracowania koncepcji prototypowego, komputerowego systemu, umożliwiającego
rozwiązywanie wybranego zagadnienia,

−

przeprowadzenia eksperymentów obliczeniowych, analizy wyników i weryfikacji
zastosowanego podejścia,

−

przetestowania rozwiązania w wybranym przedsiębiorstwie działającym w branży
alkoholowej, a operującym na obszarze Unii Europejskiej.
Ogółem rozprawa zawiera 6 rozdziałów, przy czym zasadnicza treść rozprawy

zawarta jest w rozdziałach 2÷5. Tekst rozprawy poprzedzony jest wykazem
najważniejszych oznaczeń symboli i skrótów stosowanych w pracy. Wprowadzenie
do rozprawy, zanumerowane jako rozdział 1, zawiera przesłanki podjęcia tematyki
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badań, natomiast ostatni rozdział, zanumerowany jako 6, jest podsumowaniem
dysertacji, które zawiera ogólne wnioski z przeprowadzonych w pracy badań. Do
rozprawy dołączono 5 załączników, z których dwa pierwsze zawierają kod źródłowy
do utworzonej aplikacji komputerowej, natomiast trzy kolejne to szczegółowe dane
wejściowe wykorzystywane w procesie obliczeń oraz otrzymane wyniki z programu.
Uważam, że ogólna struktura rozprawy jest poprawna i zgodna z koncepcją
problemu badawczego. Można mieć zastrzeżenia co do podziału treści na rozdziały.
Są rozdziały jednostronicowe np. podrozdział 1.1, 4.1, 4.2 jak i rozdziały ponad
pięćdziesiąt stronicowe, np. rozdział 3.
Treść pracy, jak już zostało wspomniane, została podzielona na sześć głównych
rozdziałów, przy czym rozdział szósty stanowi podsumowanie rozprawy.
Treść kolejnych rozdziałów powiązana jest z tytułem rozprawy oraz odpowiada
sformułowanemu w rozdziale 1 celowi rozprawy, który Doktorant ujął jako cyt.
opracowanie

metody

optymalizacji

planowania

zasobów

dystrybucji

(DRP)

wybranych towarów akcyzowych z importu.
Rozdział 1, Wprowadzenie (6 str.) stanowi wstęp do problemu badawczego
rozprawy. Doktorant przedstawia logistyczną specyfikę problemu wynikającą
z uwarunkowań prawnych i podatkowych na terenie Unii Europejskiej. W tej części
rozprawy brakuje krótkiego rozwinięcia zarówno tezy badawczej jak i zadań
cząstkowych z odniesieniem ich realizacji w poszczególnych rozdziałach. Mam
pytanie jaką rolę pełni Wstęp (ok 1 str. 3 akapity) we Wprowadzeniu. Zasadniczo
zawartość tego podrozdziału można było ująć w podrozdziale 1.2.
W Rozdziale 2 mgr inż. Mariusz Grajek przedstawia szerokie spectrum krytycznej
oceny zakresu badań naukowych w literaturze z podejmowanej w rozprawie
problematyki. Autor szczegółowo omówił istotę i skalę problemu dotycząca
planowania zasobów oraz zaprezentował jego werbalny opis. Brakuje jednak
odniesienia do definicji podstawowych pojęć związanych chociażby z definicją
dystrybucji towarów czy łańcucha dostaw. Nasuwa się pytanie triady pojęć:
dystrybucja towarów - plan dostaw – harmonogram dostaw. Co należy określić aby
mówić o ustaleniu harmonogramu a co o ustaleniu planu dostaw?
Najbardziej wartościową częścią pracy, moim zdaniem, są rozdziały od 3-5.
W

rozdziel
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zaprezentowano

autorski

sposób

rozwiązania

problemu

przedstawionego w rozdziale 2 pracy. W pierwszej kolejności opisano podejście do
minimalizowanego poziomu zapasu lub pokrycia zapotrzebowania zapasem,
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z jednoczesnym uwzględnieniem minimalizowania kosztów transportu. Następnie
pokazano

sposób

ustalenia

kompozycji

załadunków

niejednorodnych,

czyli

przypisania konkretnych ilości wybranych produktów do jednego określonego
pojazdu. W ostatniej części opisano metody ustalania dat załadunków i dostaw
z uwzględnieniem opisanych kryteriów. W przedstawionym problemie wiele aspektów
zostało potraktowane w sposób bardzo wybiórczy i dość lakoniczny np. zmienne
decyzyjne – określone w sposób podany na str. 33 sugerują tylko jedną wartość.
Jakie wartości przyjmują parametry p, w. Czy przy skali rozwiązywanego problemu
nie powinny być zapisane w postaci macierzy zmiennych decyzyjnych?
W rozdziale 4 zaprezentowano koncepcję prototypowego, komputerowego
systemu wspomagania procesu decyzyjnego, umożliwiającego rozwiązanie problemu
planowania dostaw w oparciu o zaprezentowaną w pracy procedurę postępowania.
W pierwszej kolejności opisano narzędzia obliczeniowe, bez których przygotowanie
i funkcjonowanie aplikacji nie byłoby możliwe. Następnie opisano, w jaki sposób
wyznaczany jest tygodniowy wolumen dostaw, jak jest on przydzielany do
poszczególnych zamówień, a na końcu, w jaki sposób generowana jest lista
zamówień wraz z konkretnymi datami załadunków i dostaw.
Rozdział ten dotyczy implementacji zaproponowanego podejścia. W rozdziale tym
brakuje algorytmu rozwiązania oraz schematu blokowego, który jest nieodzowny
w tego typu zagadnieniach. Powstaje pytanie jakie etapy zostały wyróżnione
w procedurze rozwiązania i który z nich jest najważniejszy?
Rozdział 5 dotyczy możliwości zastosowania zaproponowanej metody na
przykładzie

rzeczywistego

przedsiębiorstwa.

Autor

w

pierwszej

kolejności

scharakteryzował przedsiębiorstwo, z którego pobierał dane do symulacji. Następnie
opisał prowadzone przez nie działania importowe a także źródła danych
wykorzystywanych przez dane przedsiębiorstwo w planowaniu zasobów dystrybucji.
W dalszej kolejności mgr inż. Mariusz Grajek przystąpił do eksperymentu
obliczeniowego na podstawie zebranych danych (zestawionych w załączniku 3)
ustalającego

poziom

korelacji

między

minimalizacją

poziomu

zapasów

a minimalizacją pokrycia zapotrzebowania zapasem.
Rozdział

6

stanowi

podsumowanie

rozprawy

oraz

wnioski

wynikające

z przeprowadzonych rozważań. Przedstawiono również kierunki dalszych badań
oraz oczekiwane rezultaty.
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5. Ocena rozprawy
Uważam, że zasadniczym i najważniejszym dorobkiem mgr inż. Mariusza Grajka
jest opracowana przez metoda planowania zasobów dystrybucji wybranych towarów
akcyzowych z importu oraz utworzona aplikacja służąca do rozwiązywania
rzeczywistych problemów decyzyjnych w przedsiębiorstwach zajmujących się
dystrybucją towarów akcyzowych.
Niewątpliwie

aplikacja

ta może

menedżerów podejmujących decyzje

stanowić

wygodne

narzędzie

dla

wielu

w przedsiębiorstwach zajmujących się

dystrybucją importowanych produktów. Zbudowany system wraz z opracowanym
algorytmem pozwala na skuteczne rozwiązanie problemu planowania dostaw. Wyniki
badań są cenne dla problemów z obszaru dyscypliny Transport.
Dużą zaletą pracy jest jej utylitarny charakter, co jest bardzo ważne przy tego typu
opracowaniach. Aplikacja proponowanego podejścia, w oparciu o dane rzeczywiste,
przedstawiona w rozdziale 5, potwierdza możliwości praktycznego zastosowania
zaproponowanego narzędzia aplikacyjnego. Natomiast wnioski wynikające z badań
są słuszne i cenne, zwłaszcza dla praktyki gospodarczej zarówno w dyscyplinie
Transport jak i w obszarze zarządzania procesami dystrybucyjnymi.
Na podstawie przeprowadzonej analizy rozprawy uważam, iż mgr inż. Mariusz
Grajek porusza się swobodnie w badanej tematyce, wykazuje umiejętność
samodzielnego

zdefiniowania

problemu

naukowego

i

prowadzenia

badań,

interpretacji i uzasadnienia wyników oraz weryfikowania hipotez na podstawie
przyjętych założeń. Zaprezentowane w części empirycznej rozprawy rozważania
potwierdziły wysoką dojrzałość naukową Doktoranta.
Za główne osiągnięcie Pana mgr inż. Mariusza Grajka uważam:
1. Przeprowadzenie szczegółowej analizy szerokiego spektrum literatury
w zakresie planowania zasobów dystrybucji, harmonogramowania oraz
optymalizacji, w szczególności wieloetapowej, uwzględniając osiągnięcia
zarówno krajowe jak i zagraniczne.
2. Opracowanie ogólnej koncepcji modeli optymalizacyjnych dla problemu
planowania zasobów dystrybucji oraz propozycję opracowanych autorskich
metod heurystycznych.
3. Opracowanie
koncepcji
prototypowego,
komputerowego
systemu
umożliwiającego rozwiązanie problemu planowania dostaw w oparciu
o zaprezentowaną ogólną procedurę postępowania.
4. Przetestowania rozwiązania w wybranym przedsiębiorstwie działającym
w branży alkoholowej, a operującym na obszarze Unii Europejskiej.
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Problemy, do których prosiłabym o ustosunkowanie się Pana mgr inż. Mariusza
Grajka podczas publicznej obrony, są następujące:
1. W streszczeniu pisze Pan, że cyt. „…w oparciu o główne założenia modelu
matematycznego przeprowadzono eksperymenty obliczeniowe...”. Czy i w jakim
stopniu założenia do modelu matematycznego pozwalają na przeprowadzenie
eksperymentów obliczeniowych?
2. Co wnosi do pracy rozdz. 1.1 – jak już wcześniej pisałam rozdział ten powinien
być elementem rozdziału 1.2
3. W rozdziale 3 przedstawia Pan metodę rozwiązania problemu analizowanego
w rozprawie, w tym model matematyczny planowania zasobów dystrybucji
towarów. Proszę powiedzieć co u Pana determinuje uzyskanie rozwiązania
zdefiniowanego problemu. Jaka role pełnia zdefiniowane ograniczenia? Czemu
służą ograniczenia nie zawierające zmiennych decyzyjnych?
4. W przygotowaniu implementacji komputerowej rozwiązania danego problemu
nieodzownym jest algorytm rozwiązania, w tym, na ogół, przedstawiany chociażby
schemat blokowy. Ponieważ w rozprawie tego brakuje to powstaje pytanie - Jakie
etapy zostały wyróżnione w procedurze rozwiązania i który z nich jest
najważniejszy?
Dokonując oceny układu rozprawy, należy podkreślić, iż jej ogólna forma
i zakres wynikają z realizacji celu rozprawy. Cel rozprawy, jak wcześniej
wspomniałam, polegał na opracowaniu metody optymalizacji planowania zasobów
dystrybucji (DRP) wybranych towarów akcyzowych z importu. Co ważne cel główny
oraz postawione

cząstkowe

zadania

badawcze

zostały osiągnięte

a

teza

udowodniona.
Zastrzeżenie może budzić stosowanie przez Autora rozprawy tzw. tekstów
wiszących stanowiących wprowadzenie do danego rozdziału. Na ogół, w tego typu
pracach, część wprowadzająca do rozdziału też jest numerowana, np. Uwagi ogólne,
Założenia ogólne itp..
Pomimo zgłoszenia mojej sugestii, co do usprawnienia układu pracy uważam,
że ogólny układ pracy jest właściwy, treść rozdziałów zgodna z nadanymi im tytułami
a kolejne rozdziały stanowią logiczne rozwinięcie głównego wątku dysertacji.
Podsumowując ocenę dysertacji Pana mgr inż. Mariusza Grajka, stwierdzam, że
konstrukcja rozprawy oraz sposób opracowania materiału empirycznego, a także
forma przeprowadzonej analizy i przyjęta metodyka badań są co najmniej dobre
i właściwe dla tego rodzaju prac. Doktorant wykazał się ogólną wiedzą teoretyczną,
dobrą znajomością przedmiotu badań oraz opanowaniem metod eksperymentalnych
i analitycznych stosowanych w dyscyplinie Transport.
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6. Uwagi szczegółowe
Pomimo wszystkich zalet i dobrej oceny rozprawy pod względem zawartości
merytorycznej, dysertacja ma pewne niedostatki. Doktorant powinien więcej uwagi
poświęcić na stosowane zapisy formalne. Wiele stosowanych w pracy jest
zapisanych niepoprawnie według zasady logiki matematycznej. Wiele błędów
w zapisie formalnym wzorów dotyczy rachunku mnogościowego. Nie umniejszają
one jednak wartości merytorycznej pracy, a utrudniają jedynie zrozumienie jej
fragmentów. Niektóre z nich przytaczam poniżej:
1. w wykazie najważniejszych oznaczeń, symboli i skrótów zmienna decyzyjna xpw
wyjaśniona jest jako „zmienna decyzyjna zależna od indeksów p i w - liczba
zamawianych palet produktu p w okresie czasu w [pal],” natomiast
w pozostałych miejscach indeks w wyjaśniany jest jako określony numer
tygodnia. Należałoby to ujednolicić. Ponadto nie jest konsekwentny zapis w
zakresie zmienności tych parametrów. Parametry w, p, czasem zmieniają się do
wartości n, czasem do wartości r, a czasem do wartości k. Powstaje pytanie,
które z tych wartości są prawdziwe?;
2. we wzorach jest dużo błędów edytorskich, np. znak mnożenia zapisany
gwiazdką a nie kropką;
3. tygodnie oznaczono, w rozprawie, symbolem w oraz założono że parametr ten
przyjmuje wartości z zakresu <1,q>. Czy to jest poprawnie, ponieważ w takim
ujęciu można również rozpatrywać tydzień 1,5. Ponadto we wzorze (66)
parametr ten został przyrównany do wartości i, co również powinno być
wcześniej zaznaczone, że może przyjmować i taką wartość;
4. wzór (6) powinien zostać zapisany w pełnej formie indukcyjnej.
5. w licznych wzorach pomieszano zapis formalny. W wielu przypadkach nie
wiadomo czy Doktorantowi chodziło o rachunek mnogościowy czy logiczny, np.
wzory (14), (26), (30), (31), (32) itd.;
6. we wzorze (12) pod kwantyfikatorami użyto zły format parametru. Ponadto
wskazane byłoby stosowanie kwantyfikatorów stosowanych w zapisie
międzynarodowym a nie tylko polskim;
7. w ograniczeniach (17)÷(21) brakuje zmiennych decyzyjnych. Powstaje pytanie jak tego typu ograniczenia wpływają na zdefiniowanie zbioru rozwiązań
dopuszczalnych;
8. nie jest poprawny zapis kwantyfikatorów, np. (10), (12), (13). W kolejnych
pracach powinny one zostać poprawione;
9. wzór (22) jest niepoprawny względem wzoru (21), uwzględniając wzory (15)
i (16);
10. zapisy (27)÷(35) budzą wątpliwości. Jakie były przesłanki przedstawiania tego
typu wzorów;
11. w niektórych wzorach zastosowano nieprawidłowy nawias, np. (74), (87);
12. dysertację miejscami studiuje się z pewnym trudem, co wynika przeważnie
z konstrukcji pewnych wyrazów, konstrukcji zdań np. „jakie miało się pod kryć
pod tym pojęciem” (str. 10), czy „nadanie (…) takiej funkcjonalności wymagało
eksperymentów…” (str. 114), itp.;
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13. teksty wiszące w niektórych rozdziałach. Teksty wiszące stanowią
wstęp/wprowadzenie do problematyki rozdziału, w związku z tym dla jasności
prowadzonych w danym rozdziale rozważań należy je wydzielić z całości jako
np. „Wprowadzenie do rozdz….” lub „Uwagi ogólne”, itp.;
14. wiele błędów edytorskich – brak interpunkcji (np. na str. 10, 28, 29, 30, 31, 51);
pojedyncze litery na końcu wierszy (np. na str. 11, 33, 36, 40, 41, 45, 64, 68,
70, 74), puste miejsca (np. na str. 24, 27, 87), itp.;
15. błędy ortograficzne – nazwy własne programów czy ich dodatków
i algorytmów pisane małą literą, np. solver (cała praca), metody simplex (str.
85), itp.;
16. wiele z zamieszczonych rysunków nie ma odwołania w tekście.

7. Wniosek końcowy oceny rozprawy
Uważam, że przedstawiona do recenzji rozprawa, mimo przedstawionych
powyżej uwag krytycznych, które nie podważają zasadniczego dorobku Doktoranta,
została wykonana na dobrym poziomie merytorycznym. Wyznaczony przez mgr inż.
Mariusza

Grajka,

cel

rozprawy

został

osiągnięty,

a

wyznaczone

zadania

konsekwentnie wykonane.
Dokonując oceny całości rozprawy wyrażam opinię, iż stanowi ona oryginalne
rozwiązanie problemu naukowego, wskazując na odpowiedni poziom wiedzy
teoretycznej jej Autora w reprezentowanej dyscyplinie nauki, dobrą znajomość
przedmiotu badań, zdolność do analitycznego spojrzenia na rozpatrywany problem
oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia badań naukowych.
Zaprezentowane w rozprawie wyniki badań są oryginalnym dorobkiem
naukowym Doktoranta, a rezultaty pracy mogą zostać bezpośrednio wykorzystane
w praktyce, czego dowodem są badania symulacyjne przeprowadzone w rozdziale 5.
Reasumując, stwierdzam, że rozprawa mgr inż. Mariusza Grajka pt.
„Optymalizacja planowania zasobów dystrybucji

wybranych towarów akcyzowych

z importu”, spełnia warunki przewidziane w Ustawie z dnia 14 marca 2003
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,
Dz. U. Nr 65, poz. 595 (z późniejszymi zmianami).
Stawiam więc wniosek o przyjęcie opracowania przedstawionego do recenzji –
jako rozprawy doktorskiej mgr inż. Mariusza Grajka na stopień doktora nauk
technicznych w dyscyplinie Transport i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
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