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O M ÓWI EN IE  R OZ PR A WY  D OKT O R S KIEJ  (T E MAT YKA ,  U KŁA D I  T R E ŚĆ )  ZE  
W S KAZ ANI E M U WAG  ME R YT O R YC ZN Y CH ,  R E DAK CY J NY C H I  ED YT O RS KI CH  

Przedłożona do recenzji rozprawa doktorska pt. Model doskonalenia procesu produkcji  
w przedsiębiorstwie branży biomedycznej na przykładzie procesu wytwarzania soczewek 
wewnątrzgałkowych podejmuje ważne zagadnienia z obszaru inżynierii produkcji w zakresie 
organizacji procesów produkcyjnych, doskonalenia technologii wytwarzania oraz zarządzania 
jakością.  
Tytuł rozprawy doktorskiej w jednoznaczny sposób określa jej tematykę, która jest aktualna,  
a materiał w niej przedstawiony stanowi wartościowy i oryginalny wkład do dyscypliny 
inżynieria mechaniczna w zakresie inżynieria produkcji, dotyczący opracowania i wdrożenia 
modelu doskonalenia procesu produkcji wyrobów specjalnego przeznaczenia, w oparciu  
o wybrane koncepcje i narzędzia zarządzania jakością, w wybranym przedsiębiorstwie branży 
medycznej. 
Praca liczy łącznie 188 stron tekstu i obejmuje: stronę tytułową (1 strona), spis treści (2 strony), 
wstęp (7 stron), cztery rozdziały podzielone na podrozdziały (150 stron), podsumowanie  
i wnioski końcowe (3 strony),  streszczenie w języku polskim (1 strona), streszczenie w języku 
angielskim - abstract (1 strona), oraz literaturę (9 stron – 133 pozycje), spis tabel (1 strona – 
16 tabel), spis rysunków (4 strony – 80 rysunków) oraz załączniki (2 strony).  

Układ, treść i zakres recenzowanej rozprawy doktorskiej uważam częściowo za prawidłowy.  
Po scharakteryzowaniu poszczególnych rozdziałów, przedstawiam pytania i uwagi krytyczne, 
które nasunęły się podczas lektury rozprawy doktorskiej, oraz które Doktorant powinien 
uwzględnić w przyszłych opracowaniach w zakresie prowadzonej działalności naukowo-
badawczej. Wybrane z nich (zaznaczone pogrubioną czcionką) Doktorant będzie mógł również 
wyjaśnić w trakcie publicznej obrony. 
Opracowanie redakcyjne i edytorskie rozprawy doktorskiej oceniam pozytywnie. Jednak 
zobowiązana jestem do wskazania pewnych uwag w zakresie terminologii, oznaczeń, 
rysunków, stylistyki, kolejności i modyfikacji zdań, uzupełnień zdań, interpunkcji, itp. na które 
należy zwrócić większą uwagę w przyszłych opracowaniach Doktoranta. 
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Wstęp zawiera zarówno zasadność podjętego tematu, jak również krótko przedstawia wybrane 
zagadnienia procesu produkcji powiązanego z doskonaleniem jakości wytwarzania wybranych 
zaawansowanych wyrobów branży medycznej, będące przedmiotem rozważań w kolejnych 
rozdziałach pracy. Doktorant, odnosząc się do przeglądu literatury oraz doświadczenia 
zawodowego, sformułował problem badawczy, wskazując na brak modelu kompleksowego 
podejścia do implementacji istniejących rozwiązań z zakresu zarządzania jakością w odniesieniu 
do procesów wytwarzania produktów biomedycznych. Tym samym za cel postawił sobie 
„opracowanie modelu doskonalenia technologii wytwarzania i organizacji procesu produkcji, 
bazującego na wybranych koncepcjach oraz narzędziach zarządzania jakością, dostosowanego do 
specyfiki polskiego przedsiębiorstwa branży biomedycznej”.  
W podsumowaniu tego rozdziału przedstawiono tabelaryczne zestawienie siedmiu zadań ze 
wskazaniem metod i narzędzi badawczych, które zdaniem Doktoranta miały umożliwić realizację 
tak sformułowanego celu. 
W ramach rozprawy doktorskiej postanowiono również zweryfikować hipotezę, w której 
założono, że „zastosowanie nowego modelu doskonalenia produkcji, obejmującego wykorzystanie 
narzędzi zarządzania jakością według zaproponowanego schematu pracy umożliwi: (1) 
zwiększenie wydajności, (2) poprawę technologii wytwarzania, (3) zmniejszenie liczby braków,  
w produkcji zaawansowanych wyrobów w przedsiębiorstwie branży biomedycznej”.  
 
UWAGI KRYTYCZNE (MERYTORYCZNE, REDAKCYJNE I EDYTORSKIE) 

 Podkreślanie, że coś zostało zrobione przez autora „…skłaniają autora do…”, „…jest przez autora…”, 
„…obserwacje autora …”, itp. jest niepotrzebne. Treść rozprawy doktorskiej jest pracą autorską i wg mnie 
nie należy tego podkreślać za każdym razem. 

 Strona 6. Doktorant pisze: „Oczy są jedynym ludzkim zmysłem służącym do postrzegania otaczającego 
świata”. Przede wszystkim zmysłem jest wzrok, natomiast oczy są narządem, dzięki któremu postrzegany 
jest Świat, jednak tylko przez osoby widzące. Należy pamiętać, że takiej możliwości nie mają osoby 
niedowidzące, które stanowią część naszego społeczeństwa. 

 Strona 6. Doktorant pisze: „Wraz z wiekiem to narzędzie obserwacji ulega pogorszeniu … może być 
konieczne usunięcie naturalnej soczewki optycznej i zastąpienie jej implantem”. Czy były prowadzone 
badania i znane są Doktorantowi statystyki dotyczące tego problemu, poza tymi przedstawionymi na 
rysunku 2? 

 Strona 7. Odnosząc się do autorów publikacji, dobrze byłoby podać konkret, tzn. o jakie dokładnie 
publikacje autorstwa A. Grzybowskiego oraz A. Maciejewskiego chodzi. 

 Strona 8, rysunek 4. Opis podany w okienku jest niejasny „naturalna soczewka ludzka zastąpiona 
soczewką sztuczną”- według mnie zbędny. 

 Strona 8. Ostatni akapit na stronie również uważam za niepotrzebny. Informacje o sylwetce zawodowej 
Doktoranta można załączyć na końcu pracy lub ew. wspomnieć o tym przy opisie wybranego do realizacji 
rozprawy doktorskiej przedsiębiorstwa, z którym zawodowo związany jest Doktorant. 

 Hipoteza powinna odwoływać się nie tyle do schematu pracy (nie podano, o który schemat dokładnie 
chodzi – jaki rysunek?) co do przyjętej metodyki (nie została ona jednoznacznie przedstawiona w ramach 
oddzielnego rozdziału, co uznaję za główny mankament niniejszego opracowania). 

 Strona 11, tabela 1. Opis metod i narzędzi badawczych jest niejasny, budzi moje wątpliwości i nasuwa 
wiele pytań, m.in. Jaka/-ie metoda/-y analizy? Jakie dokumenty? Dlaczego badania ankietowe?, itp.  
W tabeli powinna zostać podana informacja, w którym rozdziale poszczególne zadania zostały opisane. 
Poza tym plan badań powinien zostać zwizualizowany na schemacie, co uatrakcyjniłoby stronę 
redakcyjno-edytorską pracy.  

 
Rozdział pierwszy Przegląd stanu wiedzy z zakresu doskonalenia procesów produkcyjnych  
z uwzględnieniem specyfiki branży biomedycznej zawiera podstawowe informacje i definicje 
dotyczące procesu produkcji, w tym technologii, jakości i metod doskonalenia procesu 
produkcji oraz krótki opis zasad, metod i narzędzi zarządzania jakością. Poza tym Doktorant 
charakteryzuje rozpatrywaną w treści rozprawy branżę, podając wykaz regulacji prawnych 
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dotyczących wyrobów biomedycznych oraz norm odnoszących się do różnych aspektów 
produkowanych wyrobów, krótko je opisując. Dodatkowo przedstawione zostały zagadnienia 
dotyczące modeli doskonalenia procesu produkcji, w tym krótko omówiono cel ich tworzenia 
oraz opisano te, które dążą do doskonalenia procesu produkcji przy wykorzystaniu dostępnych 
środków.  
 
UWAGI KRYTYCZNE (MERYTORYCZNE, REDAKCYJNE I EDYTORSKIE) 

 Wprowadzenie do rozdziału pierwszego stanowi raczej wnioski/podsumowanie. Pisząc wprowadzenie do 
rozdziału należałoby się skupić nad tym, co zostanie w nim przedstawione, ewentualnie zawarcie 
informacji, które wprowadzą do tematyki tego rozdziału. 

 Kolejny raz Doktorant podkreśla swoje autorstwo „przeprowadzone przez autora studia literaturowe…”, 
co zostało skomentowane we wcześniejszych uwagach do rozdziału Wstęp. 

 Strona 13. Co oznacza sformułowanie „własna kontrola” czy „działania pracowników w kierunku poprawy 
ich własnej wydajności”? Bardziej odpowiednim sformułowaniem byłoby po prostu „samokontrola” czy 
„działania pracowników w kierunku poprawy wydajności każdego z nich”. 

 Strona 14. Doktorant pisząc „… Zagadnienie to jest szeroko omawiane przez autorów licznych publikacji  
i książek, co potwierdza jego wagę”, powinien wskazać konkretne przykłady odniesień/źródeł 
literaturowych. Podobne braki zauważono w dalszej części pracy (np. str. 48, 54, 56). 

 Strona 14, rysunek 6. Co oznacza zapis „Wymagania (zasoby)”?  

 Strona 15. Doktorant pisze: „Przedstawiając ogólny schemat procesu produkcyjnego, zdefiniowano jego 
trzy główne elementy, obrazując całość przebiegu – od początku do końca życia wyrobu gotowego”.  
W treści pracy nie odnajduję rysunku o takim tytule, a jeśli nawet jest tylko inaczej zatytułowany, to 
należałoby podać w przytoczonym zdaniu, o który konkretnie rysunek chodzi. W tym samym akapicie, 
przedstawiając rodzaje procesów cząstkowych zachodzących w przedsiębiorstwie, należałoby podać 
krótki opis tych procesów. W dalszej części pracy można było odnieść się do rozpatrywanego przypadku 
przedsiębiorstwa branży medycznej, natomiast w tym rozdziale skupić się wyłącznie na ogólnych 
zagadnieniach.  

 Strona 15. Akapit, rozpoczynający się od słów „W przemyśle biomedycznym występują …” zawiera wiele 
nieścisłości. O jakie konkretnie procesy pomocnicze chodzi? Co oznacza „… elementem technologii jest 
naturalny proces …”? Poza tym nasuwa się pytanie, w jaki sposób realizowane jest ścisłe kontrolowanie  
i nadzorowanie procesu nawadniania soczewek? 

 Strona 15. Akapit rozpoczynający się od słów „W obszar technologii produkcji …” również wymaga 
uzupełnienia. Pisząc „Połączenie dwóch procesów …”, co Doktorant miał na myśli, gdyż wcześniej nie 
opisuje procesu technologicznego produkcji przedmiotowych soczewek wewnątrzgałkowych. 

 Strona 19. Doktorant pisze: „… muszą mieścić się w określonych, wąskich granicach” - tzn. jakich? 

 Strona 20. Doktorant pisze: „… Najczęściej wyróżnia się siedem rodzajów strat produkcyjnych”, bez 
podania, wspomnianych rodzajów strat. 

 Doktorant w treści pracy podaje rozwinięcie części skrótów czy oznaczeń. Należy to usystematyzować  
i podać kompletną informację, np. zestawiając wszystkie skróty i oznaczenia w wykazie na początku lub 
na końcu rozprawy doktorskiej. Zdarza się również brak wyjaśnienia określeń w języku angielskim. Poza 
tym, jeśli wprowadzony został skrót/oznaczenie w jednym miejscu, to powinien być stosowany w dalszej 
części pracy, bez wprowadzania wyjaśnienia kolejny raz (najczęściej wyjaśnienie jest inne). 

 Czym jest karta XR, wspomniana w tekście (po raz pierwszy na stronie 24) oraz na rysunkach (po raz 
pierwszy na rysunku 7)?  

 Strona 32, rysunek 9. Skan tabeli jest złej jakości. Tabela jest na tyle prosta, że można było samodzielnie 
ją wykonać. 

 Rozdział 1.4 zatytułowany „Specyfika produkcji w branży biomedycznej” powinien zawierać ogólny opis 
cech charakterystycznych bez odnoszenia się do konkretnego przykładu, który zostanie w dalszej części 
pracy dokładnie przedstawiony. Wszystkie zestawione w tabelach dane – regulacje prawne, normy, 
powinny dotyczyć ogólnie branży medycznej produkowanych wyrobów, stanowiąc załącznik do pracy. 
Natomiast normy dotyczące przedmiotowych wyrobów – soczewek wewnątrzgałkowych powinny 
stanowić odrębny załącznik do rozprawy doktorskiej, a ich opis powinien być w rozdziale, w którym 
Doktorant opisuje wybrane przedsiębiorstwo. 

 Strona 45, akapit rozpoczynający się od słów „Procedury i strategia …”. Zapis w ostatnich dwóch wierszach 
jest pozbawiony sensu. 
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 Strona 48, akapit rozpoczynający się od słów „Według polskiej normy …”. Zapis: „według definicji … można 
zdefiniować…” jest pozbawiony sensu.  

 Rozdział 1.5 zatytułowany „Modele doskonalenia procesu produkcyjnego” wymaga usystematyzowania. 
Raz autor pisze o modelach, innym razem o metodach czy narzędziach. Zauważam w całej treści rozprawy 
doktorskiej brak rozróżnienia stosowanych pojęć, m.in. koncepcja, metoda, model czy metodyka. Proszę  
o przemyślenie tego i poprawne przedstawienie podczas publicznej obrony rozprawy doktorskiej. 

 Strona 53, akapit rozpoczynający się od słów „W odniesieniu do produkcji biomedycznej…”. Doktorant 
wspomina o analizie literatury, jednak nie podaje czego ta analiza dotyczyła. Nie jest zrozumiałe dla mnie 
czy analizę przeprowadzili R. Anholon i Y.G. Sandanayake, czy Doktorant? Poza tym dobrze byłoby napisać, 
co z tego wynika? 

 
Rozdział drugi Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa branży biomedycznej 
prezentuje, zgodnie z tytułem, opis przedsiębiorstwa, które posłużyło za przykład w realizacji 
badań i analiz. Przedstawiono krótki rys historyczny, przedmiot działalności przedsiębiorstwa 
oraz produkowane wyroby medyczne, w tym rodzaje soczewek wewnątrzgałkowych. 
Przeprowadzona została analiza procesów produkcyjnych w działach: maszynownia, 
polerownia, biała sala i sala sterylna, iniektory, pakowania i dystrybucji oraz analiza wymagań 
w przedsiębiorstwie branży medycznej. Również w omawianym rozdziale zaprezentowane 
zostały wyniki badań (lata 2013-2014) otrzymane z przeprowadzenia wieloaspektowej ankiety 
opartej na 14 zasadach Deminga (ankieta stanowi załącznik do rozprawy doktorskiej), 
podkreślające istotne wartości poprawnie funkcjonującego przedsiębiorstwa.  
 
UWAGI KRYTYCZNE (MERYTORYCZNE, REDAKCYJNE I EDYTORSKIE) 

 Tytuł rozdziału budzi moje wątpliwości. Podobnie jest w konstrukcją tego i kolejnych rozdziałów. Po 
dokonaniu przez Doktoranta przeglądu literatury, przedstawionej w pierwszym rozdziale, oczekiwałam 
rozdziału, z którego dowiem się czegoś o przedmiocie badań i analiz (opis przedsiębiorstwa i problemów 
w nim występujących), hipotezie i celu pracy (tutaj powinno się to wg mnie znaleźć, nie we Wstępie), 
metodyce badań oraz zaproponowanym rozwiązaniu dla zdiagnozowanych problemów w wybranym 
przedsiębiorstwie branży medycznej. Oczekiwanego rozdziału zabrakło w rozprawie doktorskiej. 

 Strona 57. Doktorant w pierwszym zdaniu zaczął od słów: „Do badania, wybrano przedsiębiorstwo…”, nie 
podając, o jakie badania chodzi? Poza tym sama konstrukcja tego zdania nie ma sensu. Część opisu została 
powielona ze Wstępu, co zaczyna wprowadzać chaos w treści pracy. Poza tym we wprowadzeniu rozdziału 
drugiego Doktorant już odnosi się do „…zastosowanego modelu”, choć czytając pracę jeszcze nic o nim 
nie napisał; używa też zamiennie określenia model/metoda. 

 Strona 57. Co oznacza pojęcie „wyrób wysoce zaawansowany technicznie”?  Dodatkowo nie wiem, co dla 
Doktoranta oznacza ostatnie zdanie wprowadzenia: „Ważne jest również, jak delikatny jest produkt 
wytwarzany przez omawianą firmę, służący podniesieniu komfortu życia ludzkiego”? 

 Strona 57, rozdział 2.1. Zamiast opisu historii wybranego przedsiębiorstwa, sugerowałabym w przyszłości 
zastosowanie schematu, przedstawiającego chronologię zdarzeń – będzie to bardziej czytelne. 

 Co oznaczają skróty: CTR (str. 58, 59, 61), KIWA (str. 60), CMDR (str. 61), itd.? Podobna uwaga, jak do 
wcześniejszych rozdziałów. 

 Strona 58. Uważam, że niektóre zapisy stosowane przez Doktoranta powinny zostać skorygowane, np. 
„soczewki wewnątrzgałkowe to soczewki wykonane z …” czy  „minicięciem, cięciem poniżej 1.8 mm …”, 
itp. lepiej byłoby napisać jako: „soczewki wewnątrzgałkowe wykonywane są z …” czy „cięciem poniżej 1,8 
mm (tzw. mini cięciem) …” 

 Strona 58. Doktorant powinien zwracać większą uwagę na sformułowania, gdyż pewne opisy stają się 
mylące, np. „Firma Valeant Med. produkuje jednoogniskowe asferyczne soczewki wewnątrzgałkowe 
przedniokomorowe  …”, po czym w kolejnym zdaniu Doktorant pisze: „Soczewki jednoogniskowe sferyczne 
charakteryzują się …” 

 Separatorem dziesiętnym jest przecinek, a nie kropka. 

 Strona 59, rysunek 10. Tytuł rysunku jest mylący (niepoprawny). „Soczewki produkowane w firmie …”,  
a na rysunku widać 2 soczewki, 2 pierścienie (w tym jeden w jednorazowym iniektorze). Poza tym powinno 
być „iniektorze” a nie „injektorze”. 
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 Czy nazwy soczewek i ich oznaczenie jest tożsame z rodzajem materiału, z których zostały wykonane? – 
przyjęto nazwy soczewek HEMA i PMMA (strona 59), a na stronie 58 podano, że „soczewki produkowane 
są z dwóch rodzajów materiałów…”, wymieniając właśnie te oznaczenia i ich rozszerzenie. Takie 
informacje powinny znaleźć się w treści pracy, by nie wzbudzać domysłów. 

 Strona 61. W opisie procesów dot. maszynowni (nie wyjaśniono przyjętego oznaczenia MR), podano, że 
(1) „…wycinana jest znacznie dokładniejsza optyka” oraz (2) „stosowanie interferometru (raczej 
zastosowanie) … do pomiaru chropowatości i kształtu soczewki po toczeniu”. Co oznacza „dokładniejsza 
optyka”? Jak wykonywany jest pomiar kształtu przy użyciu interferometru?  

 Strona 61. W opisie procesów dot. polerowni użyto sformułowania „kontrola rozmiarowa…”. Według 
mnie powinno być „kontrola wymiarowa” lub „kontrola wymiarów”, a jeszcze lepszym byłoby 
określenie „dokładność wymiarowo-kształtowa”. Poza tym czym jest „projektor profilu”? 

 Strona 62. Czym różni się zapis w punkcie 3a od zapisu w punkcie 3d? Czym jest urządzenie NIMO? 

 Doktorant zamiennie używa pojęcia „biała sala” (CR) z „clean room”. Należy to usystematyzować w treści 
pracy, by opisy były spójne. Oznaczenie CR wynika z nazwy angielskiej, a sąsiaduje z nazwą polską. 

 Strona  63 – rysunek 13 oraz strona 64 – rysunek 14. Opisy na rysunkach są w języku angielskim, a praca 
oraz opisy w niej zawarte w języku polskim. Należy na takie rzeczy zwracać większą uwagę.  

 Rozdział 2.4. W rozdziale tym podano wyniki badań ankietowych, jednak nie przedstawiono 
najważniejszych danych, m.in.  Dlaczego wybrano takie narzędzie? Jaka była próba badawcza? Jaka była 
odpowiedź respondentów? W jaki sposób analizowano wyniki i je interpretowano? A przede wszystkim 
jak została skonstruowana ankieta, przez kogo i na jakiej podstawie? Na stronie 67 podano informacje, 
że przykładowa ankieta jest w załączniku. Czy jest to przykładowa ankieta, czy ta, którą przeprowadzono? 
Ankieta zawarta w załączniku ma również pewne niedociągnięcia (m.in. brak opisu skali), co skłania mnie do 
zadania pytania o poprawność analizy ankiet i interpretacji wyników. 

 Strona 68. Doktorant pisze, że „Badania przeprowadzono na wszystkich pracownikach, dzieląc ich na 
cztery grupy”, po czym podział dotyczy dwóch grup. Z czego to wynika? 

 Strona 69. Tabele na rysunkach 15 i 16 zawierają różne kolumny. Poza tym przedstawione na tych rysunkach 
oznaczenia pozostają w domyśle czytelnika (A, P, …), po czym zostają wprowadzone na stronie 73 lub dalej są 
nieznane (U, Z, p, itp.).  Nie omówiono również w treści pracy zastosowanego testu Manna-Whitneya, co 
kolejny raz potwierdza brak opisu metodyki lub podanie cząstkowych informacji w różnych rozdziałach pracy.  

 Strony 70-71, rysunki 17-18. Jakie dane przedstawiono na osiach? 

 Rysunki 20-22 mają te same tytuły. Tytuły rysunków powinny odpowiadać ich zawartości. 

 Przedstawione wyniki badań ankietowych dotyczą okresu 2013-2014, a obecnie jest rok 2019… Co się 
działo przez ostatnich 5 lat? 

 Rysunki 19, 23-25. Przedstawienie wyników na wskazanych rysunkach jest dla mnie zastanawiające, 
tym samym wymaga wyjaśnienia. Dlaczego otrzymane wyniki na rysunku 19 łączy linia ciągła? Dlaczego 
wykorzystano histogramy oraz co oznaczają opisy i dane na osiach?  

 

Rozdział trzeci Propozycja modelu doskonalenia procesu produkcji w przedsiębiorstwie branży 
biomedycznej poświęcono, według opisu, charakterystyce opracowanego przez Doktoranta 
modelu doskonalenia produkcji w wybranym przedsiębiorstwie, podając na początku główne 
założenia oraz schemat koncepcji modelu (nazwanego „model czerwonego oka”), jak również graf 
adaptacji modelu. Weryfikację zaproponowanego modelu postanowiono przeprowadzić  
w wybranym przedsiębiorstwie branży medycznej, którego celem było poprawienie technologii  
i jakości wytwarzanych soczewek wewnątrzgałkowych.  Po syntetycznym omówieniu problemów, 
z którymi mierzy się analizowane przedsiębiorstwo w pięciu wskazanych działach, przedstawiono 
elementy modelu „czerwonego oka”, wraz z ich odniesieniem do tego przedsiębiorstwa.  
 
UWAGI KRYTYCZNE (MERYTORYCZNE, REDAKCYJNE I EDYTORSKIE) 

 W rozdziale trzecim na samym początku brakuje podania celu opracowania modelu doskonalenia procesu 
produkcji. Nie podano zasadności wymienionych założeń, ograniczając się do stwierdzenia, że „… skupiono 
się na opracowaniu założeń dopasowanych do kompleksowej poprawy działalności przedsiębiorstwa”, 
następnie je wymieniając. 

 Strona 78, rysunek 26. Rysunek przedstawia schemat blokowy zaproponowanego modelu doskonalenia 
procesu produkcji. W tekście opisano jego elementy, po czym stwierdzono, że „Najważniejszym 
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narzędziem jest model „czerwonego oka”, który bazuje na wszystkich wymienionych elementach. Czym 
jest więc „czerwone oko” – modelem, metodą czy narzędziem?  

 Strona 79, rysunek 27. Co oznaczają kolory? Co przedstawiają osie pionowe?  

 Strona 81, akapit rozpoczynający się od słów „Opracowany model doskonalenia …”. Doktorant pisze: 
„Na bazie przeprowadzonych badań, które przyjęły formę ankiety, stanowiącej audyt obszarów 
wymagających poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa, …” O jaką ankietę chodzi? Czy to ta sama 
ankieta, której szkic jest w załączniku? Bo jeśli tak, to w jaki sposób za pomocą tej ankiety można 
poprawiać produktywność oraz jakość pracy w przedsiębiorstwie? Jeżeli chodzi o inne badania (inną  
ankietę), to należałoby przedstawić metodykę tych badań oraz wyniki, zwłaszcza wtedy, gdy na tej 
podstawie opracowywany jest model doskonalenia procesu produkcji. Kolejny raz wychodzi brak 
rozdziału poświęconego metodyce badań w ramach realizowanego tematu rozprawy doktorskiej. 

 Strona 83, rysunek 29. W treści pracy brakuje odniesienia i opisu tego rysunku. 

 Co oznaczają wymienione (podane w tekście w postaci oznaczeń) poszczególne procedury, np. na stronie 
87 jest procedura 5-P_PR_SOP_023_03, na stronie 93 jest procedura P_QA_SOP_009, itd.? Należałoby 
przedstawić wykaz procedur z wyjaśnieniem czego dotyczą, np. w formie tabeli, jako załącznik. Uwaga 
dotyczy całej pracy. 

 W analizowanym rozdziale Doktorant pisze o produktywności. Niestety nigdzie nie wyjaśnia czym jest 
ta produktywność. Przy wielu innych, przedstawianych w treści pracy definicjach, definicja 
produktywności nie została podana, a wyniki badań są związane z tym pojęciem.  

 Strona 97, akapit rozpoczynający się od słów „W opracowaniu kluczowych wskaźników efektywności …”. 
Doktorant pisze: „W opracowaniu kluczowych wskaźników efektywności wykorzystano strategię 
organizacji, …”, nigdzie jednak nie podaje treści wspomnianej strategii, więc jest ona znana jedynie 
Doktorantowi. 

 Strona 97. Na tej stronie po raz pierwszy wymieniono wskaźniki efektywności, tj. WIP i OSS, podając ich 
znaczenie (bez rozwinięcia skrótu). Natomiast na stronie 102 te same oznaczenia wskaźników posiadają 
inne znaczenie. Która wersja jest poprawna? 

 Strona 97. Na tej stronie podano różne oznaczenia, m.in. „A”, które w tym przypadku stanowi liczbę dni 
absencji w danym miesiącu, a na innych stronach przez „A” oznaczono czas operacji w danej jednostce 
(strona 112, rysunek 50 oraz strona 111 wzór 1) lub oczekiwany czas pracy w danej jednostce (strona 119), 
a wcześniej przez „A” oznaczano pracowników administracji (np. strona 69, rysunki 15-16). 
Podobna uwaga do oznaczeń „D” i „E” na stronach 112 („D” - aktualna wydajność, „E” – aktualna 
wydajność, „F” – dobra wydajność, zastanawia też fakt, że „D”=„E”) oraz 119 („E” – całkowita liczba 
wyprodukowanych sztuk, „F” – liczba sztuk zgodnych z wymaganiami). 

 Strona 127, rysunek 61. Co znaczy określenie „negatywny” w komentarzach? 

 Strona 128, rysunek 63. Co oznacza określenie: „wady CE”? Co oznaczają komentarze tj. kryształek, 
plasterek, białe ciało? Przydałyby się zdjęcia tych wad, aby poznać skalę problemu (charakter wady, 
wielkość, itp.), zwłaszcza, że Doktorant pisze o kontroli jakości wyprodukowanych soczewek 
wewnątrzgałkowych. 

 Strony 130-132, rysunki 65-66. Co oznaczają pojęcia: „kontrola kosmetyczna”, „kontrola rozmiarowa”, 
„pomiar grubości części haptycznej”, „pomiar szerokości części haptycznej”?  

 Strona 133, rysunek 67. Co oznaczają wartości na osi pionowej? Jeśli w tytule rysunku podano „braki CE”, 
to o które braki/wady konkretnie chodzi? 

 Strona 135, rysunek 68. Przedstawiona tabela jest kompletnie nieczytelna. Ten i podobne temu rysunki 
można byłoby przedstawić na większym formacie w postaci wkładki. 

 Strona 137, tabela 14. Wyniki przedstawione w tabeli są niezrozumiałe. O jakie braki chodzi? Dlaczego podano 
wyniki tylko dla soczewki PMMA, a nie podano wyników dla HEMA? Co znaczy „brakowość” oraz „kw 11-43”? 

 Strona 138, rysunek 69. Co oznaczają wartości na osi pionowej po lewej i prawej stronie wykresu? Co 
oznacza zapis nad wykresem („HEMA I PMMA ZFER TYDZ. 25 1 stopniowy”)? 

 Strona 140, rozdział 3.2.7 zatytułowany Metoda „czerwonego oka”. Czy to oznacza, że „czerwone oko” to 
jednak metoda, a nie model, jak zostało to podane wcześniej (np. na stronie 45)? Pytanie pojawia się po 
raz kolejny, co wynika z braku usystematyzowania pojęć, na co zwracałam uwagę  we wcześniejszych 
rozdziałach. 

 Strona 144, rysunek 74. Dane na rysunku są nieczytelne. Poza tym opis osi poziomej jest niezrozumiały. 

 Strona 144, rysunek 75. Co oznaczają kolory oraz wartości na osi pionowej (brak opisu osi)? 
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 Strona 145, rysunek 76.  Czego dotyczą dane na osi pionowej? Tytuł rysunku odnosi się do braków,  
a wartości dotyczą raczej strony finansowej a nie liczebnej braków. Należałoby poprawnie zapisać tytuł 
rysunku oraz opisać oś pionową. 

 
Rozdział czwarty Podsumowanie procesu adaptacji i weryfikacji zapropowanego modelu 
doskonalenia produkcji jest ostatnim rozdziałem rozprawy doktorskiej, stanowiącym 
podsumowanie wcześniejszych rozważań. Doktorant przedstawia w nim przebieg adaptacji 
modelu, zgodnie z przyjętą, podaną na schemacie w rozdziale trzecim, procedurą.  Wskazano 
podstawowe bariery związane z wdrażaniem zaproponowanego modelu (m.in. bariery 
wynikające z wiedzy ludzkiej, bariery ilościowe oraz bariery wynikające z procesu komunikacji 
– informacja zwrotna), słusznie podkreślając, że „w przypadku każdego projektu trzeba być 
przygotowanym na obecność barier”.  
W rozdziale tym również zaprezentowano, według opisu, efekty weryfikacji modelu 
„czerwonego oka” wdrożonego w wybranym przedsiębiorstwie branży medycznej, która  
z jednej strony pokazała stopień zaangażowania pracowników w proces doskonalenia 
produkcji, z drugiej zaś – ewolucję przyjętych wskaźników efektywności. Oceniono korzyści, 
które osiągnięto w wyniku wdrożenia modelu (m.in. w pięciu wskazanych w rozdziale trzecim 
działach przedsiębiorstwa).  
 
UWAGI KRYTYCZNE (MERYTORYCZNE, REDAKCYJNE I EDYTORSKIE) 

 Strona 149, rysunek 77. Rysunek jest nieczytelny oraz brakuje opisu osi. 

 Strona 150, rysunek 78. Rysunek jest identyczny jak rysunek 55 na stronie 118. 

 Strona 151. W jaki sposób przedstawiony opis adaptacji modelu koresponduje z grafem procedury 
adaptacji modelu przedstawionego na rysunku 28, strona 80? 

 Według mnie pojęcie „model czerwonego oka” powinien dotyczyć modelu doskonalenia procesu 
produkcji przedstawionego na rysunku 26. Natomiast na rysunku 79 powinno użyć się pojęcia metoda 
„czerwone oko” rozumiana jako narzędzie, opisane w rozdziale 3.2.7 na stronach 140-146. 

 Strona 155, akapit rozpoczynający się od słów „W pierwszym sprzężeniu …”. Pierwsze zdanie zostało 
urwane, gdyż brakuje wskazania czego dotyczy ta „poprawa”. 

 Opisując wyniki badań czy analiz w treści pracy dosyć często Doktorant zapomina o podawaniu odniesień 
do konkretnej tabeli lub rysunku, np. na stronie 155, gdzie opisuje „duży skok obrazuje” brakuje podania 
tabeli czy rysunku, na którym można byłoby to zobaczyć. Poza tym opis jest zbyt ogólny. 

 Strona 156, akapit rozpoczynający się od słów „Warto podkreślić…”. Doktorant pisze: „Wahanie rzędu kilku 
procent przy tak dużym przedsięwzięciu jest bardzo dobrym wynikiem”. Na jakiej podstawie Doktorant to 
wywnioskował? Należałby przedstawić czym jest wspomniane duże przedsięwzięcie, by móc ocenić 
osiągnięte wyniki. 

 Strona 156. Dlaczego zdaniem Doktoranta, „najlepsza weryfikacja modelu” została przedstawiona w tabeli 
16 na stronie 157? Jakiego okresu czasu dotyczy „cel” podany w przytoczonej tabeli? Dlaczego dwa razy 
podano w tabeli CR (wg przyjętego oznaczenia w pracy – clean room), w dodatku z różnymi wynikami? 

 Strona 156. W pracy poddano analizie proces produkcji soczewek wewnątrzgałkowych, które są jednym  
z produktów oferowanych przez wybrane przedsiębiorstwo branży medycznej. Stąd opisując osiągnięte 
korzyści w ostatnim akapicie, Doktorant powinien odnieść się do konkretnego produktu, a nie uogólniać 
wyniku dla całego przedsiębiorstwa. Jeśli wprowadzenie zmian w procesie produkcji wspomnianych 
soczewek wpłynęło na całe przedsiębiorstwo, to należy to wyraźnie zaznaczyć, bez uogólnień. 

 Strona 158, akapit rozpoczynający się od słów „Model został opracowany …”. Po raz kolejny Doktorant 
pisze o ankiecie, której nie załączono do pracy, podając jedynie, że „Opracowano ankietę 
wieloaspektową, opartą na 14 zasadach Deminga, mającą na celu przedstawienie kompleksowej 
analizy parametrów, tj. produktywność, braki jakościowe oraz zaangażowanie pracowników”. Czy mam 
rozumieć, że za każdym razem, gdy mowa o ankiecie, to chodzi o tą samą, załączoną do pracy? 

 Pisząc na stronie 159: „Przeprowadzono szereg szkoleń z narzędzi jakościowych, metod i metodologii”, 
zabrakło określenia czego? 

 Strona 159.  Doktorant pisze o 20% wzroście produktywności, a na stronie 160 wspomniany wzrost 
wynosi już 35%. Wymaga to komentarza ze strony Doktoranta. 
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 Strony 160-162, rozdział 4.3. Treść rozdziału według mnie dotyczy raczej wskazówek ogólnych niż 
rekomendacji. Poza tym kolejny raz opisano to, co już wcześniej w pracy zostało omówione.  

 
Podsumowanie i wnioski końcowe stanowi część konkludującą pracę, w której Doktorant 
przytacza jaki był cel pracy oraz przedstawia, jakie korzyści dla wybranego przedsiębiorstwa 
branży medycznej, przyniosło wdrożenie modelu „czerwonego oka”.  
Doktorant również informuje o nagrodach, będących potwierdzeniem skuteczności (poprawa 
jakości poprzez doskonalenie technologii wytwarzania) opracowanego i wdrożonego modelu 
oraz obranego przez przedsiębiorstwo kierunku działania, tj. Polska Nagroda Jakości oraz  
Nagroda Znakomitego Przywódcy (w ramach Polskiej Nagrody Jakości). 
W ostatnim akapicie Doktorant zdefiniował kierunek dalszych prac, odnoszących się do 
dostosowania zaaprobowanego modelu „czerwonego oka” do innych regulacji prawnych 
obowiązujących w przedsiębiorstwie.   
 
UWAGI KRYTYCZNE (MERYTORYCZNE, REDAKCYJNE I EDYTORSKIE) 

 Strona 163. Wśród wymienionych zmian, które zaszły w przedsiębiorstwie po wprowadzeniu modelu 
doskonalenia procesu produkcji soczewek wewnątrzgałkowych, jest wniosek nr2 „wyniki 
produktywność zostały podniesione o 30%, a w niektórych obszarach nawet o 50%, …”. Jak ten wniosek 
koresponduje z wcześniej podanymi wynikami analizy (również dyskusyjnymi) – strona 159 (ponad 20% 
wzrost produktywności) i strona 160 (wzrost produktywności o 35%)? Poza tym na stronie 165 
ponownie podano poprawę produktywności o 20%; w streszczeniu również jest mowa o 20%. 

 Strona 164. We wniosku nr3 napisano, że „Filozofia oparta na zasadach TQM została zrozumiana przez 
załogę …”. Jak ten wniosek koresponduje z barierami, opisanymi na stronie 152? 

 
Literatura obejmuje zestawienie łącznie 133 pozycje, zarówno książek i artykułów naukowych, 
norm (5 pozycji) oraz źródeł internetowych (12 pozycji), przeprowadzając przegląd literatury 
oraz dyskusję wyników badań własnych. Należy podkreślić, że ze względu na specyfikę 
przedmiotu badań i analiz (przedsiębiorstwo branży medycznej - producent wyrobów 
biomedycznych) w treści rozprawy doktorskiej Doktorant powołuje się również na liczne 
normy i regulacje, które zostały zestawione w treści pracy - rozdział 1.4, tabele 3-11. 
Wśród pozycji książkowych i artykułów naukowych znajdują się 64 pozycje w języku polskim  
i 52 pozycje w języku angielskim, z czego 17 zostało opublikowanych w ciągu ostatnich 5 lat. 
 
 
G Ł ÓWN E M ANK A ME T Y  ROZ P RA WY  D OK T O R SKI E J  

Treść rozprawy doktorskiej została przygotowana w nieco inny sposób, aniżeli większość prac 
kwalifikowanych, które obejmują zwykle przegląd literatury w zakresie podjętej tematyki, cel 
i plan badań, metodykę badań, wyniki badań wraz z dyskusją oraz wnioski. Przyjęty przez 
Doktoranta układ pracy jest odmienny od opisanego, a przez to utrudnia ocenę treści. 
W recenzowanej rozprawie doktorskiej brakuje rozdziału, który poświęcony byłby metodyce. 
W takim rozdziale powinny się znaleźć: hipoteza, cel i zakres badań, proponowane rozwiązanie 
– model, będący tematem rozprawy doktorskiej, metody i narzędzia badawcze oraz sposób 
analizy otrzymanych wyników. Niemal wszystkie wymienione zagadnienia zostały chaotycznie 
przedstawione w różnych rozdziałach rozprawy doktorskiej. Dlatego też zastosowany przez 
Doktoranta opis metodyki uważam za podstawowy mankament recenzowanego opracowania.  
Drugim mankamentem jest brak usystematyzowania nomenklatury, skrótów i oznaczeń, które 
wpływają na panujący w treści rozprawy doktorskiej chaos. 
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PODSUMOWANIE I  WNIOSEK KOŃCOWY  

Recenzowana rozprawa doktorska pt. Model doskonalenia procesu produkcji  
w przedsiębiorstwie branży biomedycznej na przykładzie procesu wytwarzania soczewek 
wewnątrzgałkowych jest aktualnym i interesującym opracowaniem Doktoranta, 
przygotowanym w związku z zaistniałą potrzebą poprawy jakości wytwarzanych wyrobów 
biomedycznych, tj. soczewek wewnątrzgałkowych. Materiał w niej zawarty jest oryginalnym 
dorobkiem Doktoranta, dotyczącym rozwiązania problemu o dedykowanym charakterze, 
który wpisuje się w zakres dyscypliny inżynieria produkcji, mieszczącej się obecnie  
w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, określonej w Rozporządzeniu Ministra Nauki  
i  Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018. 

Przedstawione w pracy informacje, badania i analizy w zakresie podejmowanej tematyki 
wskazują, że mgr inż. Marcin Dębowski orientuje się w literaturze przedmiotu oraz posiada 
wiedzę teoretyczną podbudowaną doświadczeniem zawodowym w tym obszarze. Zakres 
prac jest uzasadniony, jednak wymagający pewnego uporządkowania (wskazane główne 
mankamenty rozprawy doktorskiej); niemniej stanowi przyczynek do ich kontynuowania oraz 
rozszerzania i wdrażania w przyszłości w różnych przedsiębiorstwach. 
Dlatego też wiele z przedstawionych w niniejszej recenzji uwag ma charakter dyskusyjny i nie 
wpływa na ocenę merytorycznego poziomu rozprawy doktorskiej. Należy je traktować jako 
zalecenia przy opracowywaniu przyszłych prac naukowych.  

Na podstawie przedstawionej recenzji stwierdzam, że rozprawa doktorska mgra inż. Marcina 
Dębowskiego pt. Model doskonalenia procesu produkcji w przedsiębiorstwie branży 
biomedycznej na przykładzie procesu wytwarzania soczewek wewnątrzgałkowych spełnia 
wymagania 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 późniejszymi zmianami)  
i wnoszę do Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej o dopuszczenie 
jej Autora do publicznej obrony.  
 
 


