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Rozprawa ma na celu identyfikację czynników determinujących podejmowanie 

współpracy poziomej w łańcuchach dostaw pomiędzy producentami i dystrybutorami dóbr 

szybko rotujących oraz usługodawcami logistycznymi, polegającą na wyróżnieniu czynników 

sprzyjających tej kooperacji i ją ograniczających.  

Rozprawa składa się z pięciu rozdziałów, poprzedzonych wstępem, zakończonych 

podsumowaniem i uzupełnionych aneksem. Trzy pierwsze rozdziały mają charakter 

teoretyczny i obejmują przede wszystkim krytyczną analizę dorobku literaturowego, która 

pozwoliła na zidentyfikowanie luki poznawczej oraz identyfikację głównych grup czynników 

determinujących podejmowanie współpracy logistycznej przez podmioty z różnych 

łańcuchów dostaw. Natomiast rozdziały czwarty i piąty poświęcone zostały w całości analizie 

przeprowadzonych badań empirycznych pod kątem oceny wpływu determinant 

zidentyfikowanych w toku wcześniejszych analiz na proces podejmowania współpracy 

logistycznej. 

W rozdziale pierwszym zaprezentowane zostały aspekty teoretyczne dotyczące 

współpracy przedsiębiorstw z uwzględnieniem różnych jej definicji i form. Poruszono także 

zagadnienia związane z teorią kosztów transakcyjnych, z teorią zasobową i podejściem 

sieciowym w kooperacji pomiędzy firmami. 

W rozdziale drugim przedstawiono różne definicje pojęcia łańcucha dostaw oraz rodzaje, 

zakres, cele, formy, korzyści i zagrożenia wynikające ze współpracy poziomej pomiędzy 

podmiotami z różnych łańcuchów dostaw. Rozdział ten ma na celu zapoznanie ze strukturą 

przedmiotową i podmiotową poziomej współpracy logistycznej przedsiębiorstw w ramach ich 

łańcuchów dostaw. 

W rozdziale trzecim skoncentrowano się na identyfikacji, klasyfikacji i analizie 

poszczególnych grup czynników determinujących podejmowanie współpracy logistycznej 

oraz przedstawiono współzależności występujące pomiędzy poszczególnymi determinantami. 

W rozdziale czwartym omówiono założenia metodyczne przeprowadzonych badań 

pierwotnych, a następnie dokonano charakterystyki badanej zbiorowości. 



W rozdziale piątym natomiast przedstawione zostały wyniki autorskich badań 

empirycznych dotyczących oceny wpływu poszczególnych determinant na proces 

podejmowania współpracy logistycznej podmiotów z różnych łańcuchów dostaw, dowodzące 

prawdziwości przyjętych w pracy hipotez badawczych. W rozdziale tym oprócz badań 

empirycznych przedstawiono również wnioski z całego procesu badawczego. 

Zakończenie zawiera uogólnione wnioski wypływające z badań własnych oraz studiów 

literaturowych przeprowadzonych na potrzeby niniejszej dysertacji. 

W aneksie, będącym integralną częścią niniejszej pracy, zaprezentowano wykorzystany 

scenariusz badania jakościowego, kwestionariusz badań ilościowych, wyniki badań 

ilościowych i analizę statystyczną wyników badań. 

 

 

 


