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RECENZJA 

rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adriana Maszke 

pt.: Metoda poprawy efektywności procesu wytwarzania stali z zastosowaniem 

strumieni wartości 

 

 

1. Podstawa formalna opracowania recenzji 

Recenzję rozprawy doktorskiej mgr inż. Adriana Maszke na temat: ,,Metoda poprawy 

efektywności procesu wytwarzania stali z zastosowaniem strumieni wartości " przygotowano 

na podstawie uchwały Rady Naukowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej z 

dnia 14.10.2020 r. Pismo M.00-520-120/2020 z dn. 21.10.2020 roku wystosował Dziekan 

Wydziału Mechanicznego PK prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek. 

 

2. Ogólna charakterystyka zawartości rozprawy 

Przedstawiona do recenzji praca doktorska mgr. inż. Adriana Maszke powstała pod 

kierunkiem Pana dr. hab. inż. Robert Ulewicza, prof. PCz, pełniącego w przewodzie 

doktorskim obowiązki promotora oraz Pani dr inż. Renaty Dwornickiej ‒ promotora 

pomocniczego. 

Praca liczy łącznie 264 strony. Składa się ona ze wstępu, w którym podano cel, hipotezę i 

zakres pracy oraz  8 rozdziałów a w tym podsumowania. W pracy zamieszczono 204 rysunki 

oraz 80 tabel. Uzupełnieniem pracy są zamieszczone na stronach 242 – 252 spisy rysunków i 

tabel. Spis literatury (bibliografii) obejmuje 213 pozycji reprezentatywnych dla tematu 

dysertacji, w tym ok 43% pozycji w języku angielskim i 7 autorstwa lub współautorstwa 

Autora rozprawy. 
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Analizując strukturę pracy uwidocznioną w spisie treści daje się odczuć panowanie 

Doktoranta nad prezentowaną materią teoretyczną i empiryczną. Stąd też strukturę rozprawy 

doktorskiej uznaję za poprawną. 

W kwestii tematyki praca poświęcona jest zagadnieniu w pełni aktualnemu, wpisując się 

w prowadzone w szeregu ośrodkach krajowych i zagranicznych badania związane z 

poszukiwaniem metod poprawy efektywności procesu wytwarzania stali. W tym wypadku 

Autor podjął się wykorzystania metody strumieni wartości. Metoda ta jest powszechnie znana 

i stosunkowo popularna w organizacjach zarówno w Polsce jak również i na świecie. 

Uniwersalność mapowania strumienia wartości (VSM, Value Stream Mapping) powoduje, że 

wciąż interesujące są wyniki jego zastosowania. Mapowanie pozwala na łatwe dostrzeżenie 

różnego rodzaju marnotrawstwa, wskazuje miejsca gromadzenia się zapasów oraz wszelkie 

inne czynności prowadzące do spadku efektywności produkcyjnej. Na tym tle podejmowane 

są próby poprawy efektywności procesów również tych związanych z wytwarzaniem stali. W 

te prace wkomponowuje się przedstawiona do recenzji praca doktorska. 

Recenzowaną pracę umownie można za Autorem podzielić na dwie 

uzupełniające się wzajemnie części: 

− część pierwsza, obejmująca przegląd literatury (wstęp oraz rozdziały 1-3) związany z 

dysertacją, 

− część druga, obejmująca metodyki badań, charakterystyki obiektu badawczego, analizę 

determinantów kształtujących wyniki, (rozdziały 4-7) oraz podsumowanie (rozdział 

8). 

Struktura i stona formalna pracy jest poprawna. Praca napisana jest dobrym językiem 

naukowo-technicznym. 

 

3. Ocena wyboru tematu pracy, jej zakresu, celów i metod badawczych 

Tematyka rozprawy doktorskiej pt. Metoda poprawy efektywności procesu wytwarzania 

stali z zastosowaniem strumieni wartości jest istotna zarówno z naukowego jak i 

praktycznego punktu widzenia. Poznawcze znaczenie, to pozyskanie nowej wiedzy przy 

wykorzystaniu technik zarządzania jakością a w szczególności strumienia wartości, która 

pozwoliła na opracowanie oryginalnej metody umożliwiającej identyfikację obszarów 

generujących marnotrawstwo i ograniczenia jego poziomu. Dlatego też podjęcie realizacji 

tematu pracy doktorskiej z tego zakresu przez mgr inż. Adriana Maszke jest bardzo cenne. 

Praktyczne znaczenie tej pracy to zwalidowany w warunkach rzeczywistych model 
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wspomagający zarządzanie kosztami wytwarzania w poszczególnych ogniwach strumienia 

wartości procesu wytwarzania stali. Dane te można wykorzystać do doskonalenia procesów 

procesu wytwarzania stali. Ponieważ w podejściu tradycyjnym działanie to nie jest oczywiste 

i łatwe, więc przeprowadzenie takich prac należy uznać za celowe i uzasadnione. To złożone 

zagadnienie zostało w rozprawie rozpoznane i uporządkowane. 

Celem głównym pracy było opracowanie modelu zarządzania opartego na strumieniu 

wartości umożliwiającego identyfikację obszarów generujących marnotrawstwo i 

ograniczenia ich/jego poziomu. Cel ten starano się osiągnąć poprzez identyfikację i ocenę 

składowych czynników kosztów jednostkowych w przedsiębiorstwie metalurgicznym 

wytwarzającym stal oraz jej wyroby. 

Doktorant w oparciu o przeprowadzone studia literaturowe i analizę uzyskanych wyników 

badań własnych postawił następującą hipotezę rozprawy: Jeżeli w strumieniu wartości huty 

zidentyfikujemy ogniwa generujące marnotrawstwo, to możemy zbudować model zarządzania 

obniżający ich poziom. Weryfikacja hipotezy badawczej nastąpiła na podstawie przeprowadzonej 

analizy danych empirycznych. A analiza ta stała się jednocześnie podstawą opracowania 

wzorcowego modelu zarządzania kosztami w strumieniu wartości z wykorzystaniem wskaźników 

jednostkowych. 

W tym celu Doktorant przedstawił pięć etapów badań:  

1 etap -  Stalownia (Piec Danarc - stal płynna, ciągłe odlewanie - COS, linia wlewków), 

2 etap -  walcownia Zgniatacz z wykańczalnią, 

3 etap -  walcownia Gruba z wykańczalnią, 

4 etap -  walcownia Średnia z wykańczalnią, 

5 etap -  walcownia Ciągarnia. 

Na pozytywną uwagę zasługuje fakt opracowania przez Doktoranta algorytmu realizacji 

rozprawy/badań. Pozytywnie oceniam też fakt, że Doktorant podjął się tak złożonego i aktualnego 

problemu, zajmując się w rozprawie modelowaniem z wykorzystaniem strumieni wartości 

(VSM).  

Jak już zaznaczyłem, zagadnienie jest złożone, a jego analiza kłopotliwa i trudna. 

Jednocześnie należy podkreślić, że podjęcie badań w tym temacie jest ważne nie tylko ze względu 

na znaczenie poznawcze, ale i utylitarne.  
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Stąd też wynika moja pozytywna ocena zarówno tematu, sformułowania celów, zakresu i 

etapów badań podjętych przez Doktoranta. 

 

4. Ogólne omówienie elementów pracy 

Poszczególne rozdziały dysertacji omawiam w sposób syntetyczny, formułując oceny 

cząstkowe składające się na finalną ocenę merytoryczną pracy. 

Wstęp, cel, hipoteza i zakres pracy. Ten rozdział prezentuje na 5 stronach streszczenie 

wyboru tematu na tym tle cel, hipotezę i zakres pracy. Rozdział jest pod względem logicznym i 

merytorycznym poprawnie przygotowany. Brakuje w moim odczuciu szerszego odniesienia się do 

dotychczasowych prac realizowanych w tym zakresie. 

Rozdział 1 (s. 11−17) stanowi rzeczowe wprowadzenie w tematykę dysertacji. Autor 

poprawnie opisał koncepcje budowy strumienia wartości również jako dokumentacji sposobu 

zorganizowania produkcji. 

Rozdział 2 (s. 18−24) prezentuje funkcje zarządzania w odniesieniu do ustalenia strumienia 

wartości. Jest to analiza literatury przedmiotu. Autor zwięźle i poprawnie zaprezentował funkcje 

zarządzania, metody opracowywania celów organizacji i motywowania. Ze względów 

organizacyjnych w rozdziale tym Autor powinien przewidzieć podrozdziały podobnie jak we 

wszystkich pozostałych rozdziałach. W rozdziale występują drobne usterki terminologiczne, ale 

ogólnie jest poprawny. 

Rozdział 3 (s. 24 - 32) to analiza literaturowa zagadnień związanych ze szczupłą produkcją  

(Lean Manufacturing) Autor zaprezentował zasady zarządzania LM, metodykę oceny i rodzaje 

strat eksploatacji maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz Zasady Toyoty w 

likwidacji muda (marnotrawstwa). Rozdział jest niezbyt obszerny, ale w zadawalającym stopniu 

przybliża najważniejsze elementy LM w kontekście tematu rozprawy. 

Rozdział 4 (s. 33 – 69) to metodyka prowadzonych badań. Zawiera ona identyfikację 

elementów strumienia wartości, definicje kosztów wytwarzania, charakterystykę wykorzystania 

czasu pracy maszyn i urządzeń (TPM, PAMCO), podstawy budowy modeli matematycznych i 

analizy wyników z zakresu jednostkowych kosztów wytwarzania. Ten strategiczny rozdział został 

przygotowany starannie i w przemyślany sposób, co ukazuje dojrzałość autora w kontekście 

prowadzonych badań.  
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Rozdział 5 (s. 70 – 154) prezentuje ilościowe ujęcie elementów strumienia tworzących 

wartość lub generujących straty na wydziale Stalowni. Doktorant przedstawił strukturę 

rzeczywistych kosztów jednostkowych w strumieniu wartości na Stalowni, a następnie 

Budżetowanie kosztów, TPM, i marnotrawstwo na tym wydziale. Ostatni podrozdział zawiera 

opracowany model zarządzania kosztami w strumieniu wartości huty pomniejszony o 

marnotrawstwo na wydziale Stalowni. 

Rozdział 6 (s. 155 – 222) to analiza uzyskanych wyników badań na pozostałych poza 

Stalownią, wydziałach Huty: walcowni Zgniatacz, Grubej, Średniej wraz z wykańczalniami oraz 

Ciągarni.  Prezentacja i analiza odbywają się w układzie przyjętym dla wydziału Stalownia. 

Ponieważ to rozdział analityczny, należało spodziewać się, ze zostanie on zakończony wnioskami 

– podrozdziałem z wnioskami. Niestety takiego podrozdziału Autor nie umieścił w rozprawie. 

Rozdział 7 (s. 223 – 236) został poświęcony zaprezentowaniu zależności pomiędzy 

determinantami wpływającymi na koszty a strumieniem wartości huty. Szczególna uwagę 

Doktorant zwrócił na relacje między marnotrawstwem a wielkością produkcji, marnotrawstwem i 

kosztami jakości a wielkością produkcji oraz  wskaźnikami PAMCO (Plant & Machine Control) i 

OEE (wskażnik Całkowitej Efektywności Urządzenia, Overall Equipment Effectiveness).  

Rozdział 8 (s. 237 – 241) to podsumowanie. Jest ono poprawne merytorycznie, ale to raczej 

wnioski z badań. W mojej ocenie podsumowanie powinno mieć ogólny charakter i odnosić się do 

celu, hipotezy, zastosowań praktycznych i ewentualnych dalszych obszarów badań. Z 

edytorskiego punktu widzenia nie powinno być numerowane skoro nie numerowano 

wprowadzenia. To drobny jednak mankament. 

W wyniku przeprowadzonych przez Doktoranta badań, cele pracy zostały osiągnięte a 

hipoteza udowodniona. Opracowany model pozwala na zarządzanie oparte na strumieniu wartości 

umożliwiające identyfikację obszarów generujących marnotrawstwo i ograniczenia jego poziomu. 

  

5. Ocena rozprawy doktorskiej  

a. Wyszczególnienie głównych osiągnięć  

Za oryginalne osiągnięcia Doktoranta uważam:  

– zbudowanie modelu zarządzania opartego na strumieniu wartości umożliwiającego 

identyfikację obszarów generujących marnotrawstwo i ograniczenia jego poziomu. 
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– Opracowanie zależności pomiędzy determinantami wpływającymi na koszty a 

strumieniem wartości huty. 

b. Uwagi krytyczne w tym uwagi dotyczące redakcji rozprawy 

Uważam, że rozprawa została napisana stosunkowo zwięźle (mimo 264 stron), klarownie i 

logicznie. Układ pracy jest prawidłowy, a kolejność rozdziałów nie budzi zastrzeżeń. Język użyty 

w pracy jest prawidłowy i tylko w niewielu miejscach wymaga korekty. Doktorant nie ustrzegł się 

jednak drobnych usterek o różnym charakterze, w tym redakcyjnych, stylistycznych. W tekście 

występują nieliczne: błędy literowe, błędy gramatyczne, skróty myślowe i niekiedy – mało 

precyzyjny opis. Wybrane uwagi krytyczne: 

- W tytule występuje słowo ”metoda” natomiast w celem pracy jest „…opracowanie 

modelu…” (str. 7). Słowo model pojawia się również w hipotezie rozprawy. 

- W rozdziale zatytułowanym Wprowadzenie….w mojej ocenie brak solidnej kwerendy 

literatury przedmiotu w kontekście tego tematu, która powinna być jednym z 

istotniejszych elementów wyboru tematu, celu, hipotezy rozprawy. Przegląd, ale o 

charakterze prezentacyjnym występuje w kolejnych rozdziałach. 

- Podrozdziałów nie powinno kończyć się rysunkiem (jak na str. 10, 48), 

wypunktowaniem ani tabelą a podsumowaniem, które może tez być logicznym 

wprowadzeniem do kolejnego podrozdziału/rozdziału. 

- Str. 15 literówki „,le”. 

- Rys. 5 – str. 18 – zawiera nieprecyzyjny podpis. Prezentuje on albo proces zarządzania 

dla przedsiębiorstwa, albo  fazy (funkcje) zarzadzania w przedsiębiorstwie w 

otoczeniu. 

- Str. 22 – błędnie utożsamiono grupę i zespół. Prawdopodobnie Autor miał na myśli 

zespół. 

- Str. 31. Analiza FMEA została przedstawiona bez swojej istoty. Nie ma informacji o 

liczbach priorytetowych, liczbie ryzyka, tabelach doboru, bazowej zasadzie 20/80 

czy wnioskowaniu.  

- Str 35. Na rys. 9. W wyjściach procesu produkcyjnego proponowałbym nie podawać 

braków (wyrobów niezgodnych), gdyż nie są one zamierzonym produktem. To są 

wyroby.  
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- Str. 49 bark nawiasu „)”. 

- Str. 59. Na rys 33 brakuje 3 ostatnich etapów: kontroli rezultatów, ustalenie standardem 

zasady obsługi urządzenia i doskonalenia. 

- Str. od 70. Parametry marnotrawstwa na bazie kosztów obliczane są wstecznie. Czy są 

one okresowe? Czy na tej podstawie można formułować wnioski odnoszące się do 

przyszłości? W mojej ocenie wskazana byłaby dokładniejsza dyskusja, bo dane na 

str. Np. 71 -78 nie wykazują cykliczności nawet w kosztach stałych. 

- Str. od 65 Autor podał, że próba badawcza to 24 miesiące – nie wspomniano dlaczego 

w dalszej części okres podzielono na dwa okresy 12-to miesięczne. Ostatecznie były 

dwa okresy 12 – miesięczne. 

- Str 65. Wzór (23) nie zawiera objaśnienia Wsxi  

- Str. 65. Autor niekiedy podaje wnioski przed badaniem. Przykładowo na stronie 65 

podano wnioski zaprezentowane na str. 114 związane ze znacznym udziałem 

czynnika wsadu w kosztach całkowitych i w kosztach zmiennych. 

- Str. 65. Bardziej metodyczna formą komentarza wzoru (24) byłoby stwierdzenie, że 

Koszty stałe to suma kosztów robocizny i kosztów wspólnych.  

- Str. 67. Usterka stylu. „proste” zestawienie. Może klasyczne zestawienie? Jednocześnie 

rozróżnienie to nie to samo co identyfikacja. 

- Str 67. Równanie (35) to raczej ogólne równanie regresji a nie równanie regresji dla 

kosztów całkowitych zmiennych oraz kosztów całkowitych stałych w funkcji 

wielkości produkcji (uzysku?). 

- Str. 69. Autor przyjął, że marnotrawstwo to różnica pomiędzy wynikiem średniej 

ważonej a wynikami poszczególnych miesięcy w postaci kosztów w postaci kosztów 

jednostkowych i procentów. Założenie jest ryzykowne, ale w pewnym przybliżeniu 

możliwe do zastosowania. Brak jednak uzasadnienia takiego wyboru a wydaje się 

zasadny ze względu na treść pracy. Nie podano też w odniesieniu do jakich wartości 

liczono udział procentowy.  

- Str. 69, 139 i inne. Autor przedstawia wzór na odchylenie średnie , poprawnie go 

stosuje, ale w całej dysertacji używa określenia odchylenie standardowe a to już jest 

nieścisłość. 
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- Str. 77. Rysunki ze strony 77 powielają informacje z tabel 7-9. 

- Str. 83 i dalsze. Autor przedstawił Rzeczywiste koszty zmienne TVC i stałe TFC w tym 

przypadku dla Stalowni. Odniósł je do wielkości produkcji. Niestety nie ma 

informacji o tym czy odfiltrował wielkości zmian kosztów (co jest zadaniem 

trudnym). Poprzez to otrzymano nieco zafałszowany obraz kosztów, które generalnie 

rosną szybko. Niekoniecznie tak byłoby gdyby uwzględnić zmienność (chociażby 

inflację). Jednocześnie analiza kosztów przy pomocy trendów max- min tez jest 

ryzykowna, gdyż opiera się na niewielkiej liczbie danych. Z tego względu do 

wyników należy podchodzić z dużą dozą ostrożności. 

- Str. 84 i inne. We wzorach na koszty całkowite stałe i zmienne (wzory 45 i adekwatne 

dalsze) powinny dla czytelności i zgodnie z przyjętymi oznaczeniami występować 

symbole: TVC i TFC zamiast ogólne: x i y. We wzorach tych nie ma potrzeby 

używania kropki do wydzielenia tysięcy. Brak interpretacji utylitarnej uzyskanych 

wyników. Często przyjmuje się, że jeżeli wskaźnik korekcyjny lub wolny wyraz 

mają wartość poniżej 0,1 pomija się je. Czy taka interpretacja nie mogła być 

zastosowana w tym przypadku? Uprościłoby to wzory.  

- Str. 85 i dalsze. Na rys  51 pokazano odchylenia średnie, ale samo prezentowanie ich 

wartości niewielki ma sens bez odniesienia ich do wartości max i minimalnych w 

próbie – jak to uczyniono np. na rys. 132. 

- Str. 87 Brak uzasadnienia dlaczego przedstawiono budżetowanie kosztów 

jednostkowych z 24 miesięcy badań – od kiedy do kiedy? Na str. 115 jest mowa o 

12- miesięcznych okresach badawczych. 

- Str. 96. Podrozdział 52 zakończony bez wniosków, tylko rysunkiem. 

- Rysunki z rozdziału 5.3 powinny moim zdaniem znaleźć się w załączniku do pracy a w 

rozdziale powinny być tylko wyniki ich zestawień , analiz i wnioski. 

- Nie zdefiniowano pojęcia koszty jakości. 

- Str. 102, 103 i dalsze. Autor autorytarnie używa określenia marnotrawstwo a nie do 

końca je nawet zdefiniował. Może lepszym określeniem byłoby ”potencjały 

marnotrawstwa”? Nie podano czy średnia to średnia z budżetu. Czy średnia pochodzi 

z tych samych danych, które prezentowane są na wykresie? 
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- Str. 114 – w tabeli 17 nie podano jednostki marnotrawstwa. 

- Str. 115 Wyliczone wartości marnotrawstwa w mln zł to raczej wartości hipotetyczne. 

Podchodzić do nich należy z rezerwą. 

- Str. 117 W mojej ocenie w tab. 20 zamiast podpisu stal płynna powinien widnieć podpis 

piec elektryczny Danarc. 

- Str. 129. Nieprecyzyjny podpis tab. 33. Czy starty wynoszą rzeczywiście 50%? 

- Str. 131 Brak definicji kosztów jakości. Czy to są koszty braku jakości? Tak można się 

domyślać , gdyż na str. 137 wspomniano o wytwarzaniu złego jakościowo materiału. 

Niestety brak tej informacji we wprowadzeniu do rozdziału.   

- Str. 132 nie określono czy reklamacje klienta to były uznane przez hutę reklamacje, czy 

zgłoszone reklamacje. 

- Str. 133 na rys. 116 a nie ma wartości średnich jak widnieje w podpisie do rysunku. 

Można było skompresować rys a), b), c). 

- Str. 133. Autor używa określenia branżowego yield/uzysk, średni yield zamiast wsad 

złomu bez żelazostopów. 

- Str. 137-140. Budowę modelu zarządzania kosztami można było zobrazować 

schematem blokowym, aby zwiększyć przejrzystość przekazu. 

- Str. 141 Brak wyjaśnienia dlaczego nie wyprowadzono równania dla Y2 (wielkości 

wyprodukowanego odpadu). 

- Str. 142 Diagram Pareto – Lorenza nie pokazuje istoty 20/80. Należało się zastanowić 

nad jego zastosowaniem, bo przy tak małej liczbie czynników wnyki (jak tutaj) sa 

oczywiste. Wg mnie w tym miejscu najlepszy byłby wykres kołowy (udziałów). 

Podobnie z rys. 125, 131, 167, 172, 177, 182, 187. 

- Str. 156. Tekst =ze wzorami to w zasadzie powtórzenie ze str. 65 i 66. Można było 

pominąć powołując się na analogiczne wcześniej zaprezentowane wzory. 

- Str. 160 – 162, 173 – 175, 177 – 179, 181 – 183,  to wykresy, które powinny znaleźć się 

w załączniku do pracy. 

- Str. 165. W mojej ocenie teza nie jest potrzebna w tym miejscu. Tym bardziej, że nie 

jest dowodzona i jest oczywista. 

- Str 191 – rys. 158 d jest nieczytelny. 
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- Str. 193 – zamiast 4 wykresów bardziej intersującym było by zrobienie jednego 

zestawieniowego. 

- Str. 223. Ostatnie zdanie  w rozdziale jest w mojej ocenie zbyt optymistyczne. Model 

prawdopodobne można wykorzystać w innych hutach, wartości procentowe może po 

uogólnieniu też, ale wartości bezwzględne to raczej jest wątpliwe. 

- Str. 226. Autor w analizie uwzględnia sprzedaż, koszty, zyski a zapomina o cenie. 

- Str. 236. W tym rozdziale zamiast współczynników powinny znaleźć się równania. 

- Brak objaśnień – nie wszystkie akronimy są wyjaśnione. 

Pozostałe spostrzeżenia przekazałem bezpośrednio Autorowi. 

Reasumując, pragnę jednoznacznie stwierdzić, że mino tych drobnych niedociągnięć nie 

mam żadnych wątpliwości co do tego, że Doktorant prawidłowo zrealizował zamierzony cel 

pracy i udowodnił postawioną hipotezę. Nie mam również wątpliwości, że oceniana praca jest 

udanym eksperymentem badawczym, zrealizowanym na dobrym poziomie merytorycznym, a 

omawiany w niej problem ma duże znaczenie poznawcze jak i utylitarne. Tym samym chcę 

zaznaczyć, że wymienione powyżej uwagi nie umniejszają mojej wysokiej oceny dysertacji. 

 

6. Pytania do Doktoranta 

Wnikliwa lektura pracy nasunęła mi następujące pytania: 

1. W jakich latach prowadzone były badania i dlaczego dokonał Pan podziału okresu 

badawczego na dwa podokresy? 

2. W którym miejscu modelu włączyłby Pan metodę Six Sigma? 

3. Czy jakaś huta testowała opracowany przez Pana model? 

 

7. Wniosek końcowy 

Uważam, że zarówno zakres pracy, jak również metoda opracowania i przedstawienia 

problemu są właściwie ujęte i odpowiednio dobrane. Przedstawienie w pracy doktorskiej, tak 

szerokiego zakresu materiału wymagało od Doktoranta dobrej znajomości problemów 

związanych z poprawą efektywności procesu wytwarzania stali z zastosowaniem strumieni 

wartości. Na tej podstawie uważam, że otrzymane wyniki pracy stanowią samodzielne 




