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Recenzja
rozprawy doktorskiej mgr Mariusza Orlikowskiego pt:

„Marketing partnerski jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku
przemysłu chemicznego”
napisanej pod kierunkiem naukowym Prof. dr hab. Wojciecha Żurawika

1. Podstawa wykonania recenzji:

-Pismo Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Prof. dr hab. Mirosława
Szredera informujące mnie iż zostałem powołany na recenzenta w przewodzie doktorskim mgr
Mariusza I. Orlikowskiego.
-Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym (Dz. U. 2003, Nr 65 poz.
595 z późniejszymi zmianami),
-Rozporządzenie MNiSW z dnia 30.10.2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków
przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym (Dz. U. z 20`15r., poz.
1842).
2. Dobór problematyki badawczej i tematu rozprawy
Nasilająca się konkurencja rynkowa i związane z tym postępujące nasycenie rynku
powodują, iż przed współczesnymi przedsiębiorstwami coraz częściej stają pytania o metody
konkurowania i osiągania sukcesu rynkowego. Na to proste w sformułowaniu, ale niezwykle trudne
w praktyce pytanie, nie ma oczywiście jednej odpowiedzi i być nie może. Przedsiębiorstwa
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nieustannie poszukują rozwiązań. Jeden z możliwych drogowskazów wskazuje na wdrażanie
działań wykorzystujących koncepcję marketingu relacji. W przedstawionej rozprawie doktorskiej
Pan mgr Mariusz Orlikowski podejmuje problematykę relacji przedsiębiorstwa z partnerami na
rynku business to business (B2B), którą należy uznać za istotną zarówno z punktu widzenia teorii
marketingu, jak i praktyki gospodarczej.
Niewątpliwie z uwagi na zdecydowanie mniejszą ilość uczestników na rynku
przemysłowym związki pomiędzy dostawcami a odbiorcami cechują się większą stabilnością i
trwałością.
Typowa dla rynku dóbr przemysłowych mniejsza ilość nabywców, wyższa wartość
zakupów, bezpośredni charakter – powodują, że na rynku B2B najczęściej mamy do czynienia z
bliskimi, zindywidualizowanymi związkami pomiędzy firmą a jej odbiorcami. Kontakty pomiędzy
uczestnikami na rynku B2B opierają się na ścisłej, często osobistej, współpracy w ramach koncepcji
marketingu relacji.
Długotrwała współpraca oparta na wzajemnej więzi, w szczególności z uważnie
wybranymi, kluczowymi partnerami, których postrzegać należy jako majątek strategiczny stwarza
potencjalne szanse na zbudowanie przewagi konkurencyjnej. Rozumiejąc wagę tego problemu
coraz więcej firm zaczyna przywiązywać kluczową rolę do współpracy z klientami i i innymi
ważnymi partnerami z szeroko pojmowanego otoczenia firmy.
Właściwy wybór partnera biznesowego oraz umiejętne zarządzanie współpracą pomiędzy
przedsiębiorstwami wspiera proces wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw
zaangażowanych w związek partnerski.
Pogłębione studia dotyczące istoty współpracy firma - partnerzy rynkowi na rynku
instytucjonalnym należy uznać zatem za interesującą propozycję badawczą.
Niniejsza rozprawa winna mieć także, jak zapowiada Autor, znaczenie aplikacyjne poprzez
wskazanie przedsiębiorcom czynników mających istotny wpływ na trwałość relacji pomiędzy
przedsiębiorstwem a odbiorcami na rynku przemysłu chemicznego oraz zaproponowanie modelu
marketingu partnerskiego dla przedsiębiorstw z branży chemicznej.

3.Cele pracy, źródła informacji, metoda badawcza
W niniejszej rozprawie Autor przyjął następującą tezę: „istnieje zależność między relacjami
partnerskimi z kontrahentami a przewagą konkurencyjną przedsiębiorstw przemysłowych.”
Powyższa teza w mojej ocenie została sformułowana zbyt ogólnie.
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Za cel główny pracy uznano: „zbadanie związku między stopniem zaawansowania marketingu
partnerskiego w przedsiębiorstwie a pozycją rynkową w branży chemicznej”
Cel pracy odbieram jako poprawny i interesujący z badawczego punktu widzenia.
Realizacji celu głównego posłużyły następujące cele szczegółowe:
1. identyfikacja istotnych czynników wpływających na wdrożenie koncepcji marketingu
partnerskiego,
2. określenie poziomu relacji partnerskich w przedsiębiorstwie branży chemicznej
Sformułowane powyżej cele szczegółowe stwarzają podstawy dla realizacji celu głównego.
W rozprawie Autor nie sformułował żadnych hipotez czy choćby pytań badawczych, które
stanowią tradycyjny element operacji podstawowych procesu naukowego.
Badaniami ankietowymi objęto 159 firm. Stanowiły je producenci chemii, hurtownie chemii oraz
firmy świadczące usługi w zakresie remontów, modernizacji linii produkcyjnych. W badaniu
zastosowano metodę doboru celowego. Badania właściwe zostały poprzedzone badaniami
pilotażowymi.
4. Układ pracy i ocena merytoryczna rozprawy
Rozprawa doktorska mgr Mariusza Orlikowskiego ma charakter teoretyczno-empiryczny.
Składa się ze wstępu, 5-ciu rozdziałów, zakończenia, bibliografii, spisu tabel i rysunków oraz
załączników. Proporcje i wzajemne relacje pomiędzy częścią teoretyczną i empiryczną rozprawy
uważam za właściwe. Praca liczy 221 stron tekstu bez bibliografii, załączników, spisu tabel i
rysunków. Całość obejmuje 247 stron. Objętościowo praca mieści się w przyjętych standardach.
Trzy pierwsze rozdziały rozpoczynają część ogólnoteoretyczną rozprawy.
I tak we wstępie pracy, którego konstrukcja i treść jest zgodna z przyjętymi powszechnie
wymaganiami warsztatowymi Autor uzasadnia wybór problemu pracy, formułuje cele, tezę pracy,
metody realizacji, w tym zastosowane metody badawcze, ogólną strukturę rozprawy i krótko
charakteryzuje poszczególne rozdziały.
Rozdział pierwszy obejmuje analizę podstawowych pojęć oraz istoty rynku przemysłowego.
Przedstawiono krótką charakterystykę rynku przemysłu chemicznego w Polsce i na świecie.
W rozdziale drugim przybliżono istotę komunikacji marketingowej wraz ze wskazaniem jej
kluczowej roli w budowaniu relacji partnerskich na rynku przemysłowym. Omówione zostały
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funkcje i instrumenty komunikacji marketingowej ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji na
rynku przemysłu chemicznego.
Trzeci rozdział poświęcono specyfice budowania związków partnerskich na rynku przemysłowym,
przedstawiono marketing partnerski jako kluczową koncepcję zarządzania przedsiębiorstwem na
rynku przemysłowym.
Rozdział czwarty rozpoczyna część empiryczną rozprawy. Przedstawiono założenia
metodyczne badań oraz projekt badań. Zaprezentowane zostały wnioski wynikające z zebranego
materiału badawczego.
W rozdziale piątym Autor scharakteryzował wybrane modele marketingu partnerskiego aby
w konkluzji przedstawić własny model marketingu partnerskiego dla przedsiębiorstw przemysłu
chemicznego. W nawiązaniu do tego modelu wskazane zostały kluczowe czynniki wpływające na
wdrożenie marketingu partnerskiego w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego w Polsce.
Układ pracy i jej podział , spójność następujących po sobie treści, stronę formalną
rozprawy generalnie oceniam w zasadzie jako poprawne , choć w mojej ocenie odnajduję pewne
uchybienia, słabości, kwestie o charakterze dyskusyjnym do których odniosę się w dalszej części
recenzji.
W części ogólnoteoretycznej obejmującej trzy pierwsze rozdziały dostrzegam pewną
różnicę w poziomie prowadzonych rozważań. Część pierwsza rozdziału pierwszego poświęcona
istocie rynku ma charakter podręcznikowy, jest powtórzeniem powszechnie dostępnej wiedzy
udokumentowanej dość skromną literaturą przedmiotu. W tym kontekście zdecydowanie lepiej
odbieram rozdział drugi (komunikacja marketingowa na rynku przemysłowym) i trzeci (budowa
związków partnerskich na rynku przemysłowym). Opracowane one zostały z wykorzystaniem
bogatej literatury przedmiotu, dominują pozycje anglojęzyczne co jest uzasadnione dorobkiem
zawartym w literaturze światowej. Autor dotarł do wielu interesujących i rzadko cytowanych
publikacji. Mgr M Orlikowski nawiązuje również do dorobku polskich autorów.
W tym miejscu chciałbym również sformułować kilka uwag szczegółowych. Zwracam
uwagę na sposób podawania źródeł przy niektórych tabelach. I tak w tabeli 6 (str. 36) Autor pisze
iż jest to opracowanie własne na podstawie książki M. Mitręgi. To prawda, jednakże Autorem
zasadniczej idei, zmodyfikowanej przez M. Mitręgę a następnie przez Autora dysertacji na
podstawie opracowania M. Mitręgi jest Philip Kotler, który zaproponował wykorzystaną w tabeli
typologię relacji. Podobnie jest z tabelą 14 (str. 123), gdzie pierwotnym Autorem jest także Ph.
Kotler. Nie odbierając zasług Autorowi dysertacji stwierdzam nieprecyzyjność wynikającą z faktu
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zagubienia pierwotnych Autorów określonych idei, rozwiniętych w pewnym stopniu między
innymi przez mgr M. Orlikowskiego.
W tabeli 18 (str.136) Autor jak sam pisze „biorąc pod uwagę specyfikę przemysłu chemicznego”
przedstawił uwarunkowania wpływające na proces budowania relacji partnerskich na rynku
przemysłu chemicznego w Polsce. W zaproponowanych przez Autora (w jego rozumieniu)
uwarunkowaniach nie potrafię dostrzec wspomnianej specyfiki przemysłu chemicznego. W mojej
ocenie mają one charakter dość uniwersalny a Autor nie przedstawia argumentów uzasadniających
ową specyfikę. Sformułowania definiujące owe, zdaniem Autora, uwarunkowania, częściowo są
dla mnie niezrozumiałe nawet w połączeniu z ich opisem. Nie rozumiem na przykład co oznacza
uwarunkowanie nr 12 zdefiniowane jako ”dystans”,

uwarunkowanie nr 8 określone jako:

„występowanie konfliktów między stronami. Reasumując cała tabela nr 18 nie jest łatwa w odbiorze
i rodzi pytania wynikające z pojawiających się wątpliwości.
Na rys nr 2 (str14) przedstawiającym podstawowe czynniki wpływające na podaż brakuje
popytu, który w opisie rysunku został już uwzględniony.
Autor stwierdza (min. str 216), że komunikacja marketingowa jest podstawą wszystkich
relacji z klientami zapewniając tym samym trwałą pozycję(chodzi chyba o przewagę)
konkurencyjną. Sądzę, że w tym miejscu Autor użył skrótu myślowego. Warto mimo wszystko
przypomnieć iż fundamentem na którym można zbudować relacje z klientami jest dobry produkt,
doceniana przez klienta propozycja wartości oferowanej nabywcom przez firmę. Dopiero mając
w ofercie dobry produkt można liczyć na pożytki płynące ze sprawnej komunikacji marketingowej.
W innych miejscach swojej dysertacji Autor o tym pisze.
Ponadto na współczesnym rynku nikt nie ma patentu na trwałą przewagę konkurencyjną.
Można jedynie sugerować/ wskazywać na potencjalne szanse jej osiągnięcia.
Praca nie jest wolna od błędów stylistyczno-językowych, tzw. literówek oraz błędów
gramatycznych.
Efektem zrealizowanych przez Autora badań jak również zdobytej wiedzy bazującej na
literaturze przedmiotu jest propozycja „modelu marketingu partnerskiego na rynku przemysłu chemicznego”
W zaproponowanym modelu Autor wyróżnia 3 etapy, które sugerują pewną kolejność
działań, ich następstwo w czasie w ramach wyróżnionych przez Autora 3 etapów. Pierwszy etap
sprowadza się do „kształtowania relacji partnerskich z rynkiem wewnętrznym(pracownikami) oraz rynkiem
zewnętrznym do którego zaliczono rynek klientów, rynek dostawców, rynek potencjalnych pracowników oraz rynek
wpływowych instytucji”.
Następnie, na drugim etapie, jak to Autor określa, pojawia się: „budowa relacji na bazie jakości”
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Z kolei w opisie swojego modelu Autor stwierdza, że: „etap 2-gi to budowanie reputacji (w
domyśle-dobrej) na bazie jakości oferowanych produktów czy usług,” aby w następnym zdaniu stwierdzić, że
„przedsiębiorstwa chemiczne przechodzące do tego etapu cechują się otrzymaną reputacją”. To niefortunne
określenie-reputację głównie można zbudować, roztrwonić, naprawić, dbać o nią, ale otrzymać?, w
jaki sposób?). Z kolei na str.214 odnosząc się w podsumowaniu do pierwszej fazy prezentowanego
modelu Autor stwierdza: „stworzone relacje partnerskie( w domyśle na etapie 1-szym) będą skutkowały
pozyskaniem reputacji”.

W kilkuzdaniowym objaśnieniu tego etapu Autor odnosi się jedynie do

rekomendacji. Czy należy domniemywać, że rekomendacje(pozytywne) to jedyny/podstawowy,
zdaniem Autora, sposób na budowanie dobrej reputacji przedsiębiorstwa?
Analiza zbudowanego przez Autora modelu rodzi więcej moich wątpliwości, na czele z jego
procesowym charakterem sugerowanym w opisie (3 etapy) a graficzną postacią owego modelu w
postaci schematu, wypełniającymi go czynnikami i strukturą ich powiązań, wzajemnych zależności.
5. Ocena końcowa
Na ostateczną ocenę rozprawy doktorskiej składają się następujące elementy:
-ocena oryginalności podjętego problemu badawczego,
-wiedza ogólna doktoranta w zakresie dyscypliny naukowej w której ulokowana jest rozprawa
doktorska ,
-umiejętność samodzielnego sformułowania i rozwiązania problemu naukowego.
Problem naukowy podjęty w niniejszej rozprawie, do którego szerzej odniosłem się na
początku recenzji oceniam jako interesujący poznawczo. Koncepcja marketingu partnerskiego ma
niewątpliwie bogatą literaturę przedmiotu, dowodzącą o jej dojrzałości i popularności.
W mojej opinii

kontekst przedsiębiorstw przemysłu chemicznego nadaje jej walor

potencjalnej nowości.
W rozprawie Doktorant wykorzystał obszerną bibliografię obejmującą 205 pozycji zwartych
i artykułów oraz 11 źródeł internetowych. Rozprawa została oparta na interdyscyplinarnej wiedzy
teoretycznej z wykorzystaniem bogatej literatury anglojęzycznej co wskazuje iż Autor dobrze zna
dorobek naukowy z zakresu

analizowanych problemów.

Dostrzegam nierówny poziom

prowadzonych rozważań w poszczególnych rozdziałach jak również w kontekście stosownego
przywoływania literatury przedmiotu.
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Rozwiązanie postawionego problemu naukowego wstępnie przyjmuję.

Uwagi jakie

sformułowałem w niniejszej recenzji po części mają charakter dyskusyjny. Liczę na ich wyjaśnienie
podczas wspólnej dyskusji w trakcie obrony co pozwoli mi na rozwianie pojawiających się
wątpliwości.
Recenzowana rozprawa doktorska mgr Mariusza I. Orlikowskiego pt :„Marketing partnerski
jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku przemysłu chemicznego”
napisana pod kierunkiem naukowym
podstawowe wymagania stawiane
Uwzględniając powyższe

prof. dr hab. Wojciecha Żurawika spełnia

w Ustawie o stopniach i tytule naukowym.

występuję z wnioskiem

do Wysokiej Rady Wydziału

Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego o jej przyjęcie i dopuszczenie do publicznej
obrony.
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