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rozprawy doktorskiej mgra Dawida Szarańskiego 

pt. 

„Dopasowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych 

do poziomu dojrzałości klastra” 

 

napisanej pod kierunkiem naukowym  

prof. zw. dr. hab. Jerzego Gołuchowskiego 

 

Wstęp 

Niniejsza recenzja rozprawy doktorskiej została opracowana na podstawie 

pisma prof. dr hab. Macieja Mitręgi - Przewodniczącego Komitetu Naukowego 

Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach (pismo nr 26/2021/2022).  

Przedmiotem oceny są obszary uznane za kluczowe według Ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, 

art.187) i dotyczą: 

− znaczenia zdefiniowania problemu naukowego oraz oryginalności jego 

rozwiązania, 

− ogólnej wiedzy teoretycznej Doktoranta z zakresu dyscypliny nauki o 

zarządzaniu i jakości, 
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− umiejętności i dojrzałości Doktoranta w zakresie samodzielnego 

prowadzenia pracy naukowej. 

Rozprawa doktorska mgra Dawida Szarańskiego jest rzetelnym studium 

literatury przedmiotu oraz interesującą prezentacją autorskiej metodologii oceny 

dopasowania ICT do poziomu dojrzałości klastra. Autor dobrze uzasadnił 

istnienie luki badawczej, którą zamierza uzupełnić wynikami badań własnych 

oraz wnioskami z analizy dostępnych źródeł wtórnych. Przyjęty cykl 

rozumowania ukazany w rozprawie doktorskiej dobrze koreluje z zastosowanym 

warsztatem badawczym oraz potwierdza kompetencje Doktoranta w rozwiązaniu 

postawionego problemu naukowego.  

Przedstawione zagadnienie dopasowania technologii informacyjno-

komunikacyjnych do poziomu dojrzałości klastra jest ważne w perspektywie 

korzyści z inwestycji w rozwiązania ICT a nawet może być decydujące w 

perspektywie korzyści dla wszystkich partnerów klastra. Brak wspomnianego 

dopasowania może być przeszkodą w realizacji celów klastra i utrudniać 

osiągnięcie wspólnego sukcesu.   

Praca została napisana w sposób kompetentny, a rozważane w niej 

zagadnienie niewątpliwie lokuje się merytorycznie w dyscyplinie nauk o 

zarządzaniu i jakości. 

 

1. Ogólna charakterystyka rozprawy   

Recenzowana praca doktorska składa się ze wstępu, czterech rozdziałów 

merytorycznych, zakończenia oraz spisów literatury, rysunków, tabel. Całość 

liczy 225, w tym 168 stron tekstu właściwego. Uzyskane wyniki badań zostały 

przedstawione w 28 tabelach oraz na 24 rysunkach, opatrzonych stosownymi 

komentarzami oraz wnioskami. Dodatkowo pracę uzupełniają załączniki, w 

których Doktorant zaprezentował narzędzia badawcze: kwestionariusze ankiet 

oraz wyniki badań klastrów.   
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Bibliografia obejmuje pozycje literatury krajowej oraz zagranicznej, w tym 

monografie, artykuły, referaty naukowe oraz źródła internetowe. Literatura jest 

dobrze dobrana i adekwatna do problematyki podjętej w rozprawie.    

Podsumowując, stwierdzam, iż praca jest dobrze udokumentowana. 

 

2. Wybór tematu rozprawy i sposób jego przedstawienia 

Doktorant rozpoznał a następnie połączył wspólnym problemem dwa 

obszary rozważań naukowych. Pierwszy z nich to to bardzo aktualny obszar 

tworzenia, funkcjonowania, rozwoju klastrów a w szczególności zarządzania 

doskonaleniem rozwoju klastrów. Drugi obszar, równie aktualny, to technologie 

informacyjno-komunikacyjne, zwłaszcza ICT jako wsparcie procesów 

realizowanych w klastrach. Częścią wspólną obu obszarów jest problem 

dopasowanie ICT do poziomu dojrzałości klastrów zidentyfikowany jako luka 

badawcza i wyzwanie dla Doktoranta. Ważności poszukiwania rozwiązania 

problemu badawczego dodaje fakt, że w obecnych czasach wszystkie 

organizacje próbują sprostać wszechobecnym wyzwaniom transformacji cyfrowej 

oraz konsekwencjom chaotycznych wdrożeń pracy zdalnej oraz technologii 

mobilnych wymuszonych przez sytuację pandemiczną. Biorąc pod uwagę 

zróżnicowane poziomy dojrzałości klastrów i procesów w nich zachodzących, 

konieczne wydaje się stosowanie metodyki diagnozowania dopasowania ICT do 

poziomu dojrzałości klastra oraz doboru technologii informatycznych 

rekomendowanych do zastosowań na różnych etapach rozwoju klastrów. 

Opracowanie metodyki diagnozowania dopasowania ICT do poziomu dojrzałości 

w klastrze, ocenianej z uwzględnieniem procesów biznesowych, rozwoju 

zaufania, zarządzania wiedzą i komunikacją w klastrze jest ważnym 

zamierzeniem, co więcej, jej stosowanie pozwoli ograniczyć ryzyko 

nieefektywnych inwestycji we wdrażanie technologii informacyjnych w klastrach.  
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Podsumowując powyższe, należy stwierdzić, że problem dopasowania 

technologii informacyjno-komunikacyjnych do poziomu dojrzałości klastra jest 

ważny, nowy i w pełni zasługuje na rozważania na łamach rozprawy doktorskiej. 

 

1. Ocena celów pracy 

Kluczem rozprawy jest zawsze teza lub hipoteza badawcza oraz stawiane i 

realizowane w pracy cele.  

Cel główny rozprawy stanowi opracowanie metodyki diagnozowania 

dopasowania ICT do poziomu dojrzałości w klastrze, ocenianej z uwzględnieniem 

procesów biznesowych, rozwoju zaufania, zarządzania wiedzą i komunikacji w 

klastrze.  

Do realizacji celu głównego założono następujące cele szczegółowe w dwóch 

grupach: teoretycznych i metodologicznych. W pracy przyjęto następujące cele 

teoretyczne: 

− dokonanie syntezy wyników badań nad procesami zachodzącymi w 

klastrach ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania procesami 

biznesowymi, rozwoju zaufania, wiedzą i komunikacją; 

− dokonanie przeglądu modeli dojrzałości opracowanych dla potrzeb 

doskonalenia procesów w organizacji w kontekście dojrzałości 

zarządzania procesami biznesowymi, rozwoju zaufania, zarządzania 

wiedzą i komunikacją klastrów pod kątem możliwości ich zastosowania w 

ocenie dojrzałości klastrów. 

Natomiast cele metodologiczne to: 

− opracowanie wielowymiarowego modelu dojrzałości klastra, w którym 

poszczególne wymiary odpowiadają wiązkom procesów scalających 

klaster – procesom biznesowym, procesom rozwoju zaufania oraz 

procesom zarządzania wiedzą i komunikacją; 
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− opracowanie metodyki diagnozowania dopasowania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych do dojrzałości wyżej wskazanych 

procesów w klastrach z przeznaczeniem do wykorzystania przez kadry 

zarządzające klastrami w Polsce.  

W stosunku do tak sformułowanych celów pracy nie mam uwag 

merytorycznych. Efektywna realizacja celów teoretycznych oraz 

metodologicznych w konsekwencji pozwoli na wniesienie wkładu praktycznego w 

postaci rekomendacji odnośnie stosowania opracowanej metodologii. Celowość 

prowadzonych prac badawczych zmierzających do realizacji celów, tak istotnych 

w swoim utylitarnym wymiarze, nie budzi żadnych wątpliwości, a wręcz 

przeciwnie rezultaty są obiecującym wsparciem dla kadry zarządzającej 

klastrami, które zamierzają inwestować w ICT mając na uwadze poziom 

dojrzałości procesów realizowanych w klastrach i dobór odpowiednich rozwiązań 

ICT.  

Doktorant dostosowała logikę wywodu i scenariusz badań do realizacji tak 

określonych celów.  

W rozprawie postawiono następujące hipotezy, które poddano weryfikacji: 

• Opracowanie metodyki diagnozowania dopasowania ICT do poziomu 

dojrzałości klastra wymaga opracowania wielowymiarowego modelu 

dojrzałości klastra. 

• Metodyka oparta na modelu dojrzałości klastra jest skutecznym 

narzędziem diagnozy dopasowania technologii informatycznych do 

poziomu rozwoju klastra. 

• Dopasowanie narzędzi informatycznych do procesów występujących w 

klastrach pomaga zarządzać doskonaleniem klastrów. 

• Właściwie dopasowane technologie informacyjno-komunikacyjne 

usprawniają funkcjonowanie klastrów, prowadząc do częściowej 

wirtualizacji ich działań. 
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Zweryfikowanie sformułowanych hipotez oraz osiągnięcie postawionych 

celów pozwala na wypełnienie luki badawczej w rozważanym obszarze 

badawczym. Wszystko to powoduje, że zaproponowane w badaniach hipotezy i 

cele należy ocenić pozytywnie.  

 

2.  Merytoryczna ocena pracy 

W ocenie merytorycznej pracy przedstawione zostaną cząstkowe opinie o 

zawartości merytorycznej poszczególnych rozdziałów wraz z oceną całościową 

dysertacji.  

W strukturze rozprawy wyróżniono wstęp, cztery rozdziały, zakończenie, 

spis literatury, spisy rysunków i tabel oraz załączniki.  

Wprowadzenie zawiera kwestie uzasadniające istnienie luki badawczej i 

brak metodologii dopasowania ICT do poziomu dojrzałości klastra. Uzasadnienie 

jest przekonywujące i Doktorant prezentuje cele badawcze, które zamierza w tym 

obszarze zrealizować oraz hipotezy, które będą weryfikowane w trakcie 

postepowania badawczego. Ponadto zaprezentowano wykorzystane w 

rozprawie metody badawcze oraz schemat logiki prowadzonego w rozprawie 

wywody naukowego.  

Następnie scharakteryzowano każdy z czerech rozdziałów rozprawy doktorskiej. 

Rozważania w rozdziale pierwszym mgr Dawid Szarański rozpoczyna od 

charakterystyki klastrów jako formy współpracy sieciowej współczesnych 

organizacji. Temat ujęto wielowymiarowo uwzględniając formy klastrów, obszary 

współpracy oraz procesy biznesowe, procesy rozwoju zaufania i procesy wiedzy 

i komunikacji w klastrze.  

Rozdział pierwszy oceniam pozytywnie, ponieważ jest efektem wnikliwych 

studiów literatury przedmiotu, a szczególnie dużo uwagi poświęcono słowom 

kluczowym. Pewny niedosyt budzi przegląd definicji pojęcia klaster 

zamieszczony w tabeli 1.2. Przytoczone definicje są interesujące, ale najnowsza 

jest z 2009 r. i szkoda, że nie uwzględniono wyników nowszych badań. Brakuje 
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także podsumowania, w którym Doktorant zdecyduje, jaką definicję klastra 

przyjęto na potrzeby dalszych rozważań i najlepiej, gdyby to była autorska 

definicja klastra. Uwaga o braku autorskich komentarze i podsumowania 

rozważań dotyczy także innych podrozdziałów.  

W rozdziale drugim Doktorant zgłębia problem zarządzania doskonaleniem 

klastra, uwzględniając zarówno cykl życia klastrów, strategie zarządzania 

klastrami i zarządzanie doskonaleniem klastra. Na wyróżnienie zasługuje 

podrozdział 2.2 i wielowymiarowe ujęcie problemu doskonalenia klastra. 

Doktorant bazując na dobrze dobranych źródłach literaturowych stworzył 

podstawy modelowe, wykorzystywane w dalszej części badawczej rozprawy. 

Wnikliwość Autora w studiowaniu kluczowych pojęć rozprawy widać np. w tabeli 

2.1, gdzie dokonał przeglądu najważniejszych prac badawczych odnoszących się 

do procesów zarządzania procesami biznesowymi, komunikacją, zaufaniem, 

wiedzą i IT.  

Rozdział drugi rozprawy oceniam pozytywnie, z uwagi na trafny dobór 

rozważanych zagadnień, które dobrze uzasadniają celowość zarządzania 

doskonaleniem rozwoju klastra, co jest ważnym problemem badawczym 

rozprawy. Ponownie wspomnę, że chociaż doceniam dyskusję Autora w kwestii 

opisywanych zagadnień, to brakuje podsumowań w zakończeniu podrozdziałów, 

które jednoznacznie wskażą jak Autor będzie dane pojęcie rozumiał w dalszych 

swoich badaniach. Drobne uwagi dotyczą braku komentarzy do rysunków 2.4 i 

2.6. 

W trzecim rozdziale zawarto przegląd modeli dojrzałości klastrów. Autor 

rozpoczyna od analizy szeroko rozumianego modelu dojrzałości aby 

konsekwentnie zawęzić analizę do modeli dojrzałości w doskonaleniu klastrów. 

Cennym elementem tego rozdziału jest koncepcja wielowymiarowego modelu 

dojrzałości klastra zawarta w podrozdziale 3.4.  

Rozdział trzeci rozprawy oceniam pozytywnie, zwłaszcza przegląd modeli 

dojrzałości procesów biznesowych (tabela 3.4), przegląd modeli dojrzałości 
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zarządzania wiedzą i komunikacją (tabela 3.4) oraz dyskusja o niedostatkach 

znanych modeli dojrzałości okazały się dobrą podstawą do przedstawionej 

koncepcji koncepcja wielowymiarowego modelu dojrzałości klastra. 

Rozdział czwarty zawiera treści kluczowe w całościowej ocenie dysertacji. 

Jest to rozdział o charakterze teoretyczno-empirycznym oraz eksperymentalno-

poznawczym. Na wyróżnienie zasługują dobre podstawy teoretyczne autorskiej 

metodyki dopasowania diagnozowania ICT do poziomu dojrzałości klastra oraz 

przebieg i wyniki jej weryfikacji w wybranych klastrach funkcjonujących w Polsce. 

Trafnie dobrano problematykę zarządzania ICT w klastrach i uzasadniono 

potrzebę zarządzania ICT na poziomie całego klastra, a nie tylko jego 

uczestników. Podane przykłady zastosowań ICT w krajowych i zagranicznych 

klastrach poddano analizie i dobrze zaprzezentowano. W bardzo oryginalny i 

czytelny sposób przedstawiono wyniki diagnozowania dopasowania ICT do 

poziomu dojrzałości klastra (rysunek 4.9). Cennym uzupełnieniem tego rozdziału 

są także wyniki badań prezentowane w załącznikach.   

Rozdziały czwarty oceniam najwyżej ze względu na jego nowatorskie treści 

teoriopoznawcze, jak i praktyczne rekomendacje dla przedsiębiorstw. Doceniam 

wielowymiarowość autorskiej metodyki diagnozowania dopasowania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych do poziomu dojrzałości klastra. Doktorant zadbał 

także o weryfikację poprawności autorskiej metodyki w oparciu o badania z 

udziałem kadry zarządzającej wybranymi klastrami w Polsce.  

Podsumowując zawartą w tym punkcie opinię odnośnie prezentacji treści i 

logiki wywodu prowadzącego do uzasadnienia tezy i realizacji celów pracy, 

stwierdzam, że rozprawa zawiera bogatą, dobrze przedstawioną część 

teoretyczną, poprawnie zaprojektowaną i zrealizowaną część badawczą oraz 

interesującą część wnioskową.  
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3. Ocena metodyki prowadzenia badań  

Projekt procedury badawczej oraz dobór metod badawczych powinien być 

zdeterminowany przez wyznaczone cele badawcze oraz hipotezy. Doktorant na 

przedstawił procedury badawczej, natomiast zaprezentowana logika wywodu 

(rysunek 1) pozwala na pozytywną ocenę przyjętej koncepcji badawczej.  

W pracy zastosowano następujące metody badawcze: 

• badania literaturowe w celu zbudowania pojęciowych podstaw 

rozwiązania; 

• analizę i syntezę w celu przeprowadzenia analizy klastrów, w tym ich 

kluczowych procesów, aby zrozumieć, jakie są zależności między nimi; 

• badania materiałów źródłowych zawartych w raportach, m.in. na temat 

klastrów, w celu analizy charakterystyki funkcjonowania klastrów na 

rynku; 

• analizę studiów przypadku na próbie wybranych klastrów krajowych i 

zagranicznych w celu zapoznania się z przykładami wykorzystania 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w klastrach; 

• wywiady pogłębione z udziałem przedstawicieli kadry zarządzającej 

polskimi klastrami w celu weryfikacji wielowymiarowego modelu 

dojrzałości oraz metodyki diagnozowania dopasowania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych do poziomu dojrzałości klastrów; 

• obserwację uczestniczącą w celu zdobycia informacji na temat 

dojrzałości polskich klastrów oraz barier rozwojowych, z jakimi mierzy 

się kadra zarządzająca nimi; 

• metodę konstrukcji wykorzystaną do opracowania wielowymiarowego 

modelu dojrzałości klastra oraz metodyki diagnozowania dopasowania 

technologii informacyjno-komunikacyjnych do dojrzałości klastra. 

Nie mam uwag odnośnie poprawności stosowania wymienionych metod 

badawczych oraz prezentacji uzyskanych wyników badań. Wyniki analizy 
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studiów przypadku na próbie wybranych klastrów krajowych i zagranicznych 

przedstawiono w sposób interesujący i spójny. Warto podkreślić, że stosowanie 

metody studiów przypadku jak i metody wywiadów pogłębionych wymagają od 

badacza dużego zaangażowania oraz umiejętności syntetycznego opracowania 

dużej ilości zebranych danych jakościowych. Doktorant wywiązał się z tego 

zadania doskonale.   

Podsumowując – pozytywnie oceniam warsztat metodyczno - badawczy 

zastosowany przez Doktoranta. Zarówno sposób pozyskania danych, ich analizy 

oraz wnioskowania i uogólniania uzyskanych rezultatów świadczą o dobrym 

opanowaniu przez Doktoranta nie tylko podstaw teoretycznych, ale całego 

warsztatu metodologii badań.  

 

4. Osiągnięcia Autora wykazane w recenzowanej rozprawie 

Do osiągnięć teorio twórczych oraz empirycznych Doktoranta, wykazanych 

w recenzowanej pracy, należy zaliczyć:   

− wnikliwe i syntetyczne przedstawienie problematyki klastrów jako form 

współpracy sieciowej organizacji;  

− analizę możliwości oraz korzyści z zarządzania doskonaleniem rozwoju 

klastra; 

− krytyczny przegląd modeli dojrzałości klastrów; 

− koncepcję wielowymiarowego modelu dojrzałości klastra; 

− metodykę diagnozowania dopasowania ICT do poziomu dojrzałości klastra; 

Cenny jest także wkład Doktoranta w popularyzację wykorzystania rozwiązań 

ICT w klastrach w sposób zaplanowany, który zapewni korzyści z takich 

inwestycji.  
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5. Uwagi formalne 

Formalnie w pracy nie dostrzeżono poważnych usterek. Rozprawa 

napisana jest poprawną polszczyzną z dbałością o poprawność językową oraz 

estetyczną formą graficzną i edycyjną. Doktorant nie ustrzegł się kilku nieścisłości 

np. „rozprawę kończy podsumowanie” (str.14) podczas gdy w strukturze 

rozprawy jest „zakończenie”.  

We wstępie Doktorant pisze: „Weryfikacja modelu została 

przeprowadzona…” (str. 14)  podczas gdy w rozprawie nie budowano modelu, a 

„metodykę” i to metodyka powinna być weryfikowana. 

Autor pisze: „Na bazie przyjętych założeń opracowano metodykę 

diagnozowania i doskonalenia dopasowania…” (str. 137) a zarówno cel pracy jak 

i hipotezy mówią o „metodyce diagnozowania dopasowania…” 

Niekonsekwencje w zapisie przyjętej terminologii np. „wielowymiarowy 

model dojrzałości klastra” (str. 92, 93 i inne) oraz „wielowymiarowy Model 

Dojrzałości Klastra” (str. 94, 95). 

Pracę cechuje staranność edycyjna i jednolita szata graficzna tabel oraz 

rysunków. Spisy wszystkich rysunków oraz tabel zamieszczono w rozprawie.  

Autor, według mojej wiedzy, wykorzystuje w rozprawie najważniejsze 

pozycje literaturowe z analizowanej dziedziny  

 

6. Zagadnienia do dyskusji 

1. Do oceny poziomu dojrzałości klastra zaproponowano model, który 

uwzględnia ocenę procesów biznesowych, zarządzania zaufaniem 

zarządzania wiedzą i komunikacją. Ocena, których wymiarów modelu jest 

najtrudniejsza i obarczona największym ryzykiem popełnienia błędów? 

2.  Jakie są rekomendacje Autora co do częstotliwości dokonywania oceny 

dopasowania ICT do poziomu dojrzałości klastra? Jakie są symptomy braku 

dopasowania ICT do poziomu dojrzałości klastra?   
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Wnioski końcowe 

Recenzowana praca doktorska mgra Dawida Szarańskiego pt. 

„Dopasowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do poziomu 

dojrzałości klastra” to wartościowe studium teoretyczno – badawcze 

dopasowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych do poziomu dojrzałości 

klastra. Istotnym novum dla teorii jak i praktyki organizacji klastrowych jest 

autorska metodyka diagnozowania dopasowania technologii informacyjno-

komunikacyjnych do poziomu dojrzałości klastrów .  

Doktorant wykazał się rzetelną wiedzą, twórczą inwencją i kompetencją 

badawczą w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości oraz umiejętnością 

rozwiązywania postawionego problemu badawczego. Cele pracy zostały 

zrealizowane. Wnioski dobrze korespondują z wynikami badań i 

poprzedzającymi je rozważaniami teoretycznymi. 

Uwagi zawarte w recenzji nie umniejszają w sposób znaczący wartości oraz 

ogólnie bardzo wysokiej, a wręcz wyróżniającej oceny rozprawy.  

Reasumując, praca doktorska mgra Dawida Szarańskiego pt. 

„Dopasowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do poziomu 

dojrzałości klastra” napisana pod kierunkiem naukowym Profesora Jerzego 

Gołuchowskiego spełnia wymogi stawiane dysertacjom doktorskim przez Ustawę 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki z dnia 14 marca 2003r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1789)  stwierdzam co 

następuje: 

− recenzowana rozprawa stanowi oryginalne rozwiązanie aktualnego 

oraz istotnego problemu badawczego, 

− doktorant wykazał się szeroką wiedzą teoretyczną z zakresu 

dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, w szczególności w zakresie 

zagadnień z zakresu rozprawy doktorskiej, 
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− doktorant wykazał posiadanie odpowiednich kompetencji w zakresie 

planowania, realizacji oraz analizy wyników badań. 

Wnioskuję zatem o przyjęcie recenzowanej rozprawy doktorskiej przez 

Komitet Naukowy Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach oraz dopuszczenie do publicznej obrony. 

 

 

 


