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1. Podstawa formalna

Uchwala Rady Wydzialu Rolnictwa i Bioin2ynierii Uniwersytetu przyrodniczego

w Poznaniu z dna 26 stycznia 2018 r. w sprawie powolania recenzent6w rozptawy

doktorskiej mgr in2..Andrzeia Osucha pt.: ,,System wspomagania decyzji inwestycyjnych

w zakesie parku maszynowego w rolnictwie" (Pismo Pana Dziekana Wydzialu Rolnictwa

i Bioinzynierii Uniweriytetu Przyrodniczego w Poznaniu nr WRB-172/4000/18 z dnia

20.07.2018 r.).

2. Og6lna charakt€rystyka rozprawy

Recenzowana rczpruwa zostala wykonana pod kienrnkiem dr hab. inZ. piotra Rybackiego,

jako promotora i dr inZ. Zenona Grzesia, jako promotora pomocniczego na Uniwersl,tecie

Przyrodniczym w Poznaniu na Wydziale Rolnictwa i BioinZynierii.

Rozprawa obejmuje razem z zal4cznikiem 282 strony tekstu w postaci wydruku

komputerowego formatu 44. opracowanie sklada sig z dziewigciu rozdzial6w gl6wnych

i wykazu literatury. Uzupelnienie dysertacji stanowi4: wykaz waZniejszych omaczef, spis

tabel i rysunk6w, streszczenia rozprawy w igzyku polskim i angielskim oraz zal}cznik

obejmuj4cy 8 tabel na 48 stronach formatu A4. W tekScie rozdzial6w gt6wnych rozprawy

doktorskiej zarnieszczono 20 tabel i 126 rysunk6w, wykaz literatury zaiteru tytuly 404

pozycji, a w tym 399 publikacji, 4 stron Internetu i 1 aktu prawnego, zwi4zanych z tematyk4

rozprawy. Literatura cytowana w rozprawie, to w 50% pozycje opublikowane na pzestrzeni

ostatniej dekady, a 37Yo pozycji z literatury stanowi4 publikacje obcojgzyczne. Tematyka



c)'towanej literatury jest zgodna z charakterem omawianych tematow i dziedzinq

prowadzonych badafr.

Studia literaturowe przeprowadzone przez Doktoranta, obejmuj4ce szerokie spektrum

zagadniefi, wprowadzaj4 kompleksowo \\' tematykg recenzowanej dysertacji. Kolejne

rozdzialy stanowi4cc autorsk4 czgic rozprawy, obcjmuj4 sformulowanie problemu

naukowego, celu i zakresu pracy, analizg og6ln4 rynku, opis metodyki badafr ankietowych

idyskusjg opracowanych wynik6w wraz z wnioskami. W dalszej czg(ci autor sprecyzowal

wymagania fbrmalne niezbgdne do budowy systemlr wspomagania decyzji, opisal jego

strukturg hierarchiczn4, model algebraiczny, przedstawil algorytm dzialan\a systemu oraz

jego weryfikacig praktyczn4 na postawie zrealizowanych badair. Rozprawg koliczy

podsumowanie, wnioski i propozycje dalszych dzialan naukowych. Pod wzglgdem formalnym

struktura opracowania jesl wla:lciwa dla pracy doktorskiej.

3. Merytoryczna ocena pracy

Akcesja l'olski do Unii Europcjskiej zapoczqtkowala kompleksor.4r program

restrukt uryzacj i krajowego rolnictwa i modernizacji rvyposaZenia tcchnicznego gospodarstw.

Wla(ciciele gospodarstw rolnych uzyskali mo2liwo6i ubiegania sig o dofinansowanie

prowadzonej dzialalnoSci z dotacji Unii Europejskiej w zakrcsie m.in. odnowy posiadanego

parku maszynowego. Na przestrzeni minionych kilkunastu lat generowalo to zwigkszony

popyt na nowe wyroby, a szczeg6lnie wysok4 dynamikg odnotowano w zakresie zakupu

ci4gnik6w rolniczych. Koncerny bgd4ce potentatami w globalncj bran2y techniki rolniczcj

oraz wytw6rcy krajowi zbudowali na lerenie Polski inliastrukturg obejrnujqc4 logistycznie

rozlegl4 sie6 autoryzowanych firm, prowadzqcych dystrybucjg i obslugg serwisow4 wyrob6w.

Krajowy rynek dystrybucji oferuje dostgp do kilkudzicsigciu n.rarek pojazdow i maszyn

rolniczych importowanych i krajowych. W ka2dej grupie raystgpuje duZa r62norodnoSi

modcli i ich wyposazenia, kt6re systematycznic wzbogacane sq o kolcjnc, nowsze

rozwi4zania. co wynika z szybkiego rozwoju wsp6lczesnej techniki. poziom oi'erty cenowel

za nowe pojazdy i maszyny rolnicze generalnie przewylsz.a mo2liwo(ci ekonomiczne wielu

krajowych gospodarstw. Ponadto wysoki poziom zaawansorvania technicznego rozwiqzah

konstrukcl,jnych stosowanych w poszcze96lnych zespolach oraz powszechne wykorzystanie

techniki mikroprocesorowej powoduiq, 2e racjonalny wyb6r z tak r62norodnej oferty iest dla

przccigtnego uZytkownika lrud:rytn wyzwanictn.



Doktorant dostrzegl i zasygnalizowal we wslgpie brak wiedzy w obszarze wspomagania

decyzji i optymalizacji procesu zakupu maszyn rolniczych oraz uznal za celowe jej

opracowanie. Stanowi to problem naukoxy rozprawy, kt6remu moZna przypisai istotne

znaczenie poznawcze i utylitame dla funkcionowania zaplecza tcchnicznego krajowych

gospodarstw.

Doktorant przeprowadzil w rozdziale pierwszym kompleksowy przegl4d literatury, k16ry

obejmuje dziesi96 rozbudowanych podrozdzial6w. PrzybliZyl w nim w spos6b czytelny istotg

i z.naczenie system6w decyzyjnych poprzez przeglqd kilku wybranych wielokrlterialnych

metod wspomagania decyzji. W ich krytycznej analizie zwr6cil uwagg na liczne ograniczenia,

trudnoSci i nadmiernq czasochlonnoSi w zakesie ich stosowania. Dokonal przegl4du

istniej4cych dziewigciu metod doboru maszyll lla potrzeby gospodarstw rolniczych

w aspekcie kryteri6w decyzyjnych obejmuj4cych kalegorie: leclniczne, technologiczne.

ekonomiczne, organizacyjne, Srodowiskowe oraz uzytkowe. Om6wil zakres zastosowafi

system6w zarz.4dzania gospodarstwem rolnym oraz prowadzenia rachunkowoSci rolnej,

slusznie wskazuj4c, 2e maj4 one ograniczone zastosowanie w praktyce rolniczej. TrudnoSci w

aplikacji wynikaj4 z wysokiego poziomu urymagafi wobcc uZytkownika oraz braku

kompletnych i aktualnych baz danych dla krajowego rynku dystrl,bucji. Scharakteryzowal

stan wyposa2enia gospodarstw rolnych w Srodki techniczne oraz ofertg mo2liwych do

urykorzystania na przestrzeni kolejnych lat funduszy IJnii Europejskiej do rvsp6lfinansowania

zakupu maszyn rolniczych. Opisal zakes zmian agrarnych, kt6re nast4pily na przestrzeni

minionej dekady i rynek dystrybucji ci4gnik6w rolniczych w Polsce.

Stwierdzenie przez Doktoranta braku w literaturze rozstrzygnigi w zakesie pomocy

w uryborze konkretnego modelu maszyny w pelni uzasadnily slbrmulowanie problemu

naukowego w postaci pytania'. ,,cz-v moLliwe.jest opracotuanie efeketunego i obiektyunego

systemu wielohyterialnej analizy w proce .sie wspomugania decyzji inwe,stycyjnych w zakresie

parku maszynowego w rolnictrrie" (str. 77-78). St4d w kolejnl'm rozdziale Autor za cel

rozprawy naukowej przyj4l opracowanie metody wspomagania decyzji zakupu maszyn

rolniczych, opartej na zbiorze indywidualnie przfgtych kryteri6w decyzyjnych przez

wszystkie osoby decyzyjne.

W rozdziale czv,tartym przeprowadzil analizg stanu wyposa2enia gospodarstw rolnych w

Srodki techniczne na przykladzie maszyn samobieZnych w aspekcie ich wieku, mocy, Zr6del

finansowania zakupu, poziomu zuzycia i sposob6w realizacji obslugi serwisowej. Analiza cen

na wybrane maszyny rolnicze skonfrontowana zostala z moZliwoSciami uzyskania wsparcia



finansowego z funduszy Unii Europejskiej oraz dostgpnych form kredytowania maszyn

rolniczych.

Doktorant na potrzeby dysertacji przeprowadzil badania ankietowe wirird 443 wla5cicieli

gospodarstw rolnych na terenie kaju. Korzystaj4c z autorskiej wersji ankiety (rys. 9-12)

zgromadzil dane podczas wywiadu bezpoSredniego i na podstawie 411 kompletnych ankiet

opracowal zestawienia charakteryzuj4ce:

o respondent6w i prowadzone przez nich gospodarstwa (wielkoS6 i rodzaj

produkcji),

. planowan4 aktywnoSi inwestycyjn4 w gospodarstwach w aspekcie r62nych

krlteri6w,

o wykorzystanie r62nych form finasowania zakupu maszyn,

. stopief zadowolenia z dokonanych inwestycji w modernizacjg parku

masz)mowego (kupno ci4gnik6w, kombajn6w i ladowaczy samojezdnych).

Rozwi4zanie problemu badawczego wymagalo opracowania stosownego systemu

wspomagania decyzji inwestycyjnych w gospodarstwach. Doktorant zaprezentowal przebieg

prac nad systemem, kt6ry okreSlil mianem ,,dedukcyjnego modelu abstrakcyjnego"

w rozdziale sz6stym. Slusznie podke6lil, 2e proces wyboru maszyny rolniczej ma charakter

dynamiczny, zar6wno w funkcji czasu, jak teZ struktury wchodz4cych w jego skiad obiekt6w

oraz wystgpuj4cych pomigdzy nimi relacji. Kolejno zaprezentowal:

o procedurg zbierania i systematyzowania informacji o mierzalnych i niemierzalnych

cechach procesu decyzyjnego wyboru maszyny rolniczej,

. modul selekcji i hierarchizacji zbioru opracowanych kyteri6w decyzyjnych

(krleria gl6wne i kryteria szczeg6lowe),

. relacyjny model systemu wspomagania decyzji zakupu maszyny w postaci grafu,

kt6ry opisuje zbi6r obiekt6w wchodz4cych w jego sklad i rodzaje relacji

zachodz4cych pomigdzy obiektami;

o algebraiczny model dedukcyjny, kt6ry stanowi metodg kwantyfikowania

indywidualnych cech maszyny rolniczej, pozvtalaj4cy na utworzenie zbioru

wejSciowego systemu, a docelowo wyraZenie optymalnoSci zakupu maszyny

w postaci liczbowego wskaZnika decyzji.



Rozdzial si6dmy opisuje algorytm wspomagania decyzji inwestycyjnej w zakesie

zakupu maszyny rolniczej. Doktorant zaprezentowal jego przebieg w postaci czterech

podsystem6w:

o okreSlania kyteri6w decyzyjnych zarowno szczeg6towych, jak i gl6wnych,

nadawania im wag onz wyznac,zania wag globalnych;

o wyznaczania zbioru maszyn na podstawie zbioru cech okreSlaj4cych parametry

maszyny,

. nadawania ocen punktowych w ramach wstgpnie wyselckcjonowanego zbioru

maszyn,

c wyznaczania wskaZnika decyzyjnego z wykorzystaniem modelu rozm)4ego.

Autor zastosowal model rozmlty zloZony z trzech blok6w:

. f'uzyfikacji (rozmywania) przyjmuj4c dwie termy zbior6w wejSciowych

i definiuj4c ksztah f'unkcj i przynale2no:ici.

o inferencji (wnioskowania) przyjmuj4c lrzy termy zbioru wyjsciowego,

. dcfuzyfikacji (wyostrzania) z wykorzystaniem mctody irodka cigZko6ci.

Do przeprowadzenia procedury obliczeniowej wska2nik6w decyzji zakupu zaproponowal

modul Fuzzy Logic programu komputerowego Matlab.

Powy2sze dwa rczdzialy najbardziej wartojciowe w zakresie naukowym

i metodologicznym nalezy uzna( za wazne osi4gnigcie Doktoranta. a ich lektura upowaznia

do stwierdzenia, 2e posiada On du?4 wiedzg w opracowanym obszarze.

Systcm wspomagania decyzji inwestycyjnych w zakresic zakupu maszyny rolniczej Autor
poddal weryfikacji w rozdziale 6smym, slosuiqc go do oceny trafno:ici zakupu ci4gnika

rolniczego. Miejscem badan bylo llybrane gospodarstwo rolnicze w powiecie

inowroclawskim, prowadzqce produkcig roslinn4 na 100 ha uzytk6w rolnych, a obiektem

ci4gnik rolniczy o mocy silnika rzqdu 120 kW. Wspomaganie decyzji inwestycyjnej,

zakoirczone wyznaczeniem wartoici wskainika decyzji, zostalo przeprowadzone dla

warunktiw (obiekty i kryteria):

o 5 os6b decyzyjnych,

o 8 krlteri6w gl6r.r.nych,

. 8 wybranych modeli ci4gnik6w.

Do osi4gnigi Doktoranta nale2y zaliczyt pozl,tywnie przeprowadzon4 weryFrkacjg

opracowanego systemu wspomagania decyzji inwestycyjnych w zakresie zakupu ciEgnika

rolniczeso.



Koficowy rozdzial dziewi4ty w podsumowaniu zawiera szesi wniosk6w, sposr6d kt6rych

najwazniejszym jest wniosek nr 3, informui4cy o wyznaczeniu liczbowe.i wartosci wskaznika

dla poszczeg6lnych alternatyw wyboru, co oznacza, Ze zalo2ony cel rozprawy naukowej

zostal zrealizowany. wnioski w l,2 i 4 stanowiq potlvierdzenie zakresu przeprowadzonych

badair, funkcjonalnosci opracowanej metody i wynik6w.icj weryfikacji. Natomiast punkty ff
5 i 6 nie 

'raiq 
charakteru wniosk6w, nale2y .ie nalomiast traktowa6, jako deklaracjg

prorvadzenia da)szy ch prac badawczyclr.

4. Szczegtilowe uwagi i komentarze

Ocena czg5ci przegl4dowej rozpra\4T, opracowanej przez Autora na podstawie bogatej oraz

wartosciowej merytorycznie literatury krajowej obejmuje w sumie 60 stron. wigkszos6

zawartej tam aktualnej wiedzy naukowej wprowadza w obszar bliski rozprawie.

z wylqczeniem podrozdzial6w:

c 1.5.2. Zarz4dzanie gospodarstwem rolnym,

o 1.5.3. Prowadzenie rachunkowoSci rolnej,

. 1.5.4. Pozostale systcmy wspomagania w rolnictwie.

Informui4 one o moZliworiciach zan4dzania pracami w gospodarstwie, aspektach

ekonomicznych dzialalnosci rolniczej oraz stanowiq wsparcie w zakresie uprawy

poszczeg6lnych odmian roslin. Stanowi4 iedynie tlo dla obszaru objgtego badaniami, st4d

zasadnym wydaje sig ich pominigcie z-korzyi;ciq dla rozprawy.

Podrozdzial 4.1. ,,Stan wyposaZenia gospodarstw rolnych w maszyny rolnicze na

przykladzie maszyn samobicznych" jest opracowaniem powstalym na podstawie wczesnie.i

zrealizowanych publikacji naukowych. Pomimo tego, ze Doktorant jest wsp6lautorem

wigkszodci odniesieir publikacyjnych w tym podrozdziale. to formalnie stanowi on jednak

przegl4d literatury. Lepszyrn rozwiqzaniem jest zamieszczenie go przed celem i zakresen.r

pracy.

Na rysunku 4 (str. 84) w legendzie zostalv zamieszczone tlwa razy takie same opis1,:

.,fundusze unijne + kredyt/leasing" z dwoma r6znyrni rvartoSciami.

o Jakie sq r62nice pomigdzy tymi Lr6dlami finansowania ci4gnik6w rolniczych?

W badaniach naukowych, kt6re realizowane sq z wykorzyslaniem ankiet, waZny

dobor reprezentatywnych dla danego sektora rynku miejsc i obiekt6w badair. Istotne

Jest

Jest



zagadnienie na ile jest to pr6ba reprezentatywna, czyli czy badana czgsi pozwala trafnie

scharakteryzowai caloi6 populacji. uzyskiwane w takim przypadku wyniki badan

ankietowych umoZliwiaj4 poglgbion4 analizg i formulorvanie poprawnych wniosk6w.

Na str. 94 rozprawy zamieszczona .jest infbrmacja, Ze gospodarstwa byly typowane

w spos6b celowy.

o Jakie byio kyterium typowania w zakresie: wielkoici, rozkladu terltorialnego,

rodzaju produkcji itp.?

o Czy stosowano w wyborze warunki brzegowe - ograniczenia zdefiniowane

wartoSciowo, czy wyb6r byl subiektywny?

Metodyka przyigtych badari definiowala realizacjg wywiadu bezpoSredniego (str. 94).

. Czy badania prowadzone byly przez Autora, czy poprzez ankiety rozsylane za

po$rednictwem p oczty (poczty elektronicznej)?

Spos6b przeprowadzania badari ankietowych jest istol'y dla respondenta, poniewaz

obecno(i badaiqcego daje mozliwosi np. w zakresie wllasnienia wqtpliw.osci przy braku

zrozumienia pytari.

. W jakim czasie zrealizowane zostaly badania 443 gospodarstw rolnych?

Ankieta do badari zawiera cztery arkusze pytafi (rys. 9-12), a odpowiedzi uzyskane z 4l l
ankiet poddane zostaly szczeg6lowej i wieloaspektowej analizie.

. Czy infbrmacje uzyskane z odpowiedzi na pytania o posiadane ci4gniki, kombajny

i ladowacze samojezdne zamieszczone na drugiej stronie kwestionariusza podlegaly

opracowaniu (grafrczna interpretacjg posiada tylko zadowolenie respondent6lv

z zakupu)?

. Czy informacje uzyskane z odporviedzi na pytania o plany zakupu ci4gnik6w,

kombajn6w i ladowaczy samojezdnych zamieszczone na trzeciej stronie

kwestionariusza podlegaly opracowaniu (graficzna interpretacjg posiadaj4 tylko

ekonomiczne aspekty inwestycji)?

Pltania dotycz4ce kryteri6w, jakie brane sq pod uwagg przez kupujqcego podczas

podejmowania decyzji o wyborze maszyny rolniczei, zamieszczone na czwartej stronie

ankiety (rys. 12) zawieraiq 14 propozycji (z mozliwosci4 dot4czenia dodatkowych), kt6re

powinny byi ponumerowane od I do l0 zgodnie z hierarchiq waZnoSci.

. Czy infbrmacje uzyskane z odpowiedzi na pyania w ankiecie o kyteria wyboru

podlegaty osobnemu opracowaniu (brak graficznej interprctacji wynik6w)?



Odpowied2 na po\4y2sze pytanie jest istotna z uwagi na zapis ze str. ll9, gdzie przy

budowie struktury hierarchicznej kr1'teri6w wyboru maszyny rolniczej opracor.vano g

globalnych kry'teri6w wyboru na podstawie ,,hadah przeprowadzonych wlr6ci wla,iclcieli

gospodarstw rolnych, studi6w literarurowych oraz pruktycznej znajomolci proces6w, jakie

tov)orzy.\zq podcza.s wyboru maszvny rolniczej" bez dodatkowej informacji o poziomie

waZnoSci poszcze96lnych 216del.

obiektami modelu relacyjnego w tworzonym systemie wspomagania decyzji podczas

*yboru maszyny rolniczej s4 eksperci. Do tej grupy Autor zaliczyl decydent6w. czyli rolnika.
jego malZonlg i dzieci, ale r6wniez irue osoby, kt6re za zgoda rolnika uczestniczq w wyborze

maszyny rolniczej. Doktorant podczas budowy systemu nie wprowadza ograniczefi w zakesie

liczby os6b tworz4cych grupg ekspertow. W praktyce rynkowej decydent w wielu
przypadkach nie jest ekspertem, natomiast znaczna czgst ekspert6w z uwagi na

reprezentowanie okreslonego fragmentu rynku (np. dealer wybranego producenta) nie bgdzie

chcial z oczywistych przyczyn zachowa6 obiektyu'iz'ru podczas opracowywania zalo2eir do

systemu. NaleZy podkresli6 ogromny wplyw kompetencji i obiektywizmu na lbrmulowanie

k'ytcriow szczeg6lowych, zatwierdzanie kr),teri6w 916wnych. ocenq ich waznosci oraz proccs

nadawania ocen punktowych kryteri6w 916wnych dla rvybranej grupy maszyn.

. Czy nie nalcZy wprowadzii ograniczcir fbrmalnych lub mcrytorycznych przy

tworzeniu grupy ekspert6w, aby w ten sp.s6b zapew'ii wyZszy poziom ko:npetencji

i obiektywizmu uczestnik6w w celu zapewnienia optyma)nego wyboru maszyny?

Na rysunku 37 (str. 125) ilustrujqcym strukturg hierarchiczn4 procesu decyzyjnego

wyboru maszyny rolniczej nale2y skorygowai kierunek strumienia informacji (strzalki), albo

polozenie celu nadrzgdnego. Strumienie informacji z kryteri6w decyzyjnych s4 bowiem

podstaw? do korygowania zbioru maszyn, a nastqpnie wyznaczenia na podstawie occn

punktowycli w ramach wyselekcj onowanej grupy nraszyn uartojci wska2nika optymalnoSci

wyboru.

Podsystem wyznaczania zbioru maszyn na podstawie zbioru cech okreflaj4cych jej

parametry, jak przyznaje Doktorant, 'ir.1'maga duZego nakladu czasowego, aby dokonai

szerokiej analizy rynku dostgpnych maszyn (str. 130).

. Cz,y nie nale2y wprowadz,ic np. zaleceh iloSciou,ych (nie mniej nii. ...) prz.y

tlorzeniu zbioru maszyn, aby w ten sposob zapewnii optymalny wyb6r maszyny

z dostgpnych na rynku?

o Czy proponowana metoda ,,burzy rn6zg6w', przy okre6laniu calego zbioru

pararnctr6w techniczno-eksploatacyjnych ci4gnika rolniczcgo nic powinna byc



zast?piona okreSleniem tylko tych najwaZniejszych (obecnie kaZdy producent

zapewnia szerokie moZliwoSci komponowania wyposazenia zgodnie z Zycz,eniem

nabywcy w ramach ju2 wybranego modelu)?

Werylikacjg systemu wspomagania decyz.ii inwcstycyjnych r.r, zakresie zakupu ciqgnika

rolniczego Aulor szczeg6lowo przedstawil w rozprawie na przykladzie tylko jednego

rzeczywistego procesu. Taka forma jest oczywista z uwagi na objgtos6 opracowania, ale

informac.la o wigkszej liczbie przeprowadzonych weryfikacji i ich kategorii

(pozltywna,hegatywna) stanowilaby wa2n4 informacjg pozwalajqca na szczeg6low4 oceng

f'unkcjonowania systemu, jako calosci oraz jego podsystem6w, a takzc clo opracowania jego

wersjiaplikacyjnej.

. Czy byla w ramach badari prowadzona ocena przydatnoSci systemu wspomagania

decyzji w odniesieniu do innych inwestycji?

w pracach naukowych zalecane jest stoso'ivanie efektywnych metody przedstawienia

informacji. Brak powt6rzefr powoduje, 2e opracowanie jest bardziej zwarte i komunikatywne.

Zalecenia twego nie spelnia zamieszczenie w pracy kole.ino 72 rysunk6w (od rys. 44 do

rys. 115), przedstawiai4cych funkcje przynalcznosci zbioru wcjsciowego kolejnych kyteri6w
gl6wnych o'az wartosci ostrych zbior6w wejsciowych kolej'ych kryteri6w gl6wnych dla

poszczeg6lnych modeli ci4gnik6w rolniczych. Interpretacja graficzna np. dla jednego

wybranego modelu w spos6b cz;telny charakteryzuje dany problem. ponadto w tabeli lg
(str. 187) zestawiono po raz drugi komplet wartosci ostrych *szystkich zbio16w wej6ciowych

kolejnych kryteri6w gl6wnych dla poszczeg6lnych modeli ci4gnik6w rolniczych.

Analogiczna sytuacja wystqpila w odniesieniu do 8 rysunk6w (od rys. 117 do rys. 125) i tabeli

19.

w podrozdziale 8.6. Autor przedstawil poziom zadowolenia z zakupu ci4gnika rolniczego

po pierwszym roku jego eksploatacji. Zadowolenie, jako stan emocjonalny czlowieka. to

k6tkotrwale (czgsto chwiloll'e) uczucie satysfakcji, kt6remu nie mo2na przypisai warlojci

Iiczbovvej ani jednostki miary. Dla ocen zestawionych w tabeli 20 (str. 195), ilustrui4cych

opinie decydent6w o ci4gniku rolniczym po jego rocznym uZytkowaniu, stosownym

okesleniem bylaby ,,informacja o ocenie poszczeg6l'ych kry'tcri6w wyboru ciqgnika

wprocesie jego eksploatacji". Ponadto poziom oceny, iako wartos6 usredniona wszystkich

ocen cz4stkowych, mialby charakter obiektyrvny odniesiony do ci4gnika rolniczego, a nie



stanu emocjonalnego decydenta. Przedstawie'ie ocen w ukladzie procentowym to

wzmocnienie przekazu informacyjnego o poszczeg6lnycb kryteriach gl6wnych.

5. Ocena formy rozprawl

Pod wzglgdem jgzykowym rozprawa jesl og6lnie poprawna. W rozprawie wystgpujq

drobne blgdy interpunkcyjne: brak przecink6w. blgdne stosowanie przecinka, stosowanie

srednika w miejscu przecinka oraz blgdy literowe w kofrc6wkach wyraz6w (szczeg6lowe

uwagi zostaly zaznaczone w tekscie pracy). Rozprawa naukowa zgodnie z powszechnie

przyjgtq zasada" powinna by6 napisana w formie bezosobowej, co podkresla obiektywnosi
przedstawianych zjawisk i problem6w. w treici recenzowanej rozprawy doktorskiej

wystgpuje sporadycznie odstgpstwo od tej zasady na v.ecz for.'ry osobowej, st4d sugestia o

korektg w celu uzyskania jednolitej formy. Zarecanq zasad4.iest umieszczanie w przypadk'
tabel opisn 2r6dla pod tabelq, a nie przy jej tytule. Konieczna jesr korekta opisu wszystkich

tabel w pracy.

Propozycje korckty stylu i formy zapisu w treSci rozprawy dotyczq:

- str. I l: jest -,zadowolenie rolnik6w z juZ posiadanych maszyn", powinno by6 ,,zadou,olenie

rolnik6w z eksploatacji ju2 posiadanych maszyn,';

- str. l5: jest ,,ze specyfikacji prowadzenia produkc_li rolnicze.i". powinno by6 ,,ze specyfiki

prowadzonej produkcji rolniczej";

- str' l5:jest ,,problem znacznego wieku", powinno byi ,.problem zaawansowanego wieku";
- str' 15 jest ,,racjonalnie dobrany park maszynowy wi4ze siq z koniecznosci4 podejmowania

wielu trudnych decyzji",lepiej stwierdzii ..racjonalnie dobrany park maszynowy to

efekt podejmowania wielu trudnych decyzji":

- str. 19: jest po$'t6rzenie zdania ,,w sklad kazdej z u,ymienionych grup metod z wchodz4

rnetody szczeg6lowe.",

- str. 20:jest .,Do wad metod zalcZy", powinno byi .,Do wad mctod nalcZy";

- str. 28: .iest powt6rzenie slowa .,doboru ich doboru",

- str. 35: jest: ,,analiza koszt6w zycia maszyny'', lepiej stwierdzii ,.analiza koszt6w pelneso

okresu u2ytkowania maszyny',;

- str. 35:jest: .,Dob6r maszyn i narzgdzi za pomoc4 metody wsp6lczynnikowej opiera sig na

podstawie ustalonej struktury...", lepiej uzyi okreslenia ,.Doboru maszyn i narzgdzi za

pomoc4 mctody wsp6lczynnikowej dokonuje sig na podstawie ustalonej struktury...,,;

l0



- str. 36: jest: ,,Nale2y r6wnie2 przeprowadzii wyliczenie potrzeb sily poci4gowej.. .,,, lepiej

u2y6 okre5lenia ,,Nale2y r6wnie2 obliczyc potrzeby w zakresie sily poci4gowej...,,;

- str. 36:jest poM6rzenie slowa -,Na podstawie uzyskanych danych liczbowych uzyskuje sig

warto5i.. .",

- str. 37: jest ,.Chc4c uzyska6 maksymalnq wartoSc efektywnoSci naklad6w finansourych

ponoszo'rych w gospodarstwie, miedzy inrrymi na zakup maszy' rolniczych, metoda

pozwala na uwzglgdnienie... ", lepiej zapisac,,Aby uzyskai maksymalne wykorzystanie

naklad6w finansowych ponoszonych w gospodarstwie. miedzy innymi na zakup maszyn

rolniczych, nale2y zastosowa6 metodg, kt6ra pozwala na uwzglgdnienie.. .',;

- str. 40: jest .,wystgpuje duZe zr6Znicowanie liczby ich mocy posiadanych ciqgnikow,,,

powinno byi ,,wystgpuje duZe zr6Znicowanie liczby oraz mocy posiadanych

ci4gnik6w";

- str. 43: jest .,Zbudowany program komputero*y. . . '., powinno byi ,,Opracowany program

komputerowy. ...";

- str. 46: .jest ,.mo2e wspomaga6 proces wspomagania decyzji. ..". powinno byi .,moZe

wspomagac proces podejmowania dccyz.ii...";

- str. 47: jest ,-przedslawili procedury projektowania modelu projektowania parku maszyn...,,,

lepiej u2y6 okreslenia ,,przedstawili procedury powstania modelu projektowania parku

maszyn. ,.";

- str. 48: jest .,System zostal sprawdzony wskutek przeprowadzenia symulacji...',, powinno

byi,,System zostal sprawdzony poprzez przeprowadzenie symulacji...";
- str. 50: jest ,,Eksperci uznali system, iako wykwalifikowane narzgdzie...", powinno byi

,,Eksperci opisali system, jako specjalistyczne narzgdzie...', ;

- str. 50: jest .jego struktura jest elastyczna w celu wl4czenia wiedzy specyficzne.i dla

lokalizac.ii", lepiel ui.yc okre(lenia ,jego struktura _iest elastyczna i umoZliwia

wykorzystanie danych charakterystycznych dla lokalizacli,,;

- str. 56: jest .,Program dostarcza jednak tylko czgriciowc infonnacje we wspomaganiu

procesu decyzyjnego", lepiej stwierdzio .,program dostarcza jed'ak tylko czgsciowo

inforrnacje niezbgdne we wspomagarriu procesu decyzyjnego'.;

- str. 59: .iest ,-Zdarza sig bardzo czgsto, Ze Swie2o zakupione maszyny...,,, powinno byi
,Zdarza sig bardzo czgsto,2e bezpoSrednio po zakupie maszyny...:';

- str' 6l: jest ,.przecigtny wiek ci4gnik6w zmniejsza sig wraz z wzrostem ich powierzchni

agrarnej", Iepiej stwierdzi6 ,.przecigtny wick ci4gnik6w jest nizszy w gospodarstwach

o wigkszej powierzchni upraw";
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- str. 62: jest ,,w grupach obszarowych 30-70 ha uzytk6w rolnych pojawia sig najwigcej

maszyn dobrego i bardzo dobrego stanu techr.ricznego,,, lepiej uzy6 okeslenia

,,w grupach obszarowych 30-70 ha uzytk6w rolnych eksploatowanych jest najwigcej

maszyn w dobrym i bardzo dobrym stanie technicznym'.:

- str. 73:jest .'koniecznosci4 wprowadzenia nrodcrnizacji u'park maszynowy gospodarstw,,,

powinno by6,.koniecznoSciq przeprowadzenia modemizacji parku maszynowego

gospodarstw";

- str. 75:jest .,stosunkowo du2ych cen,', powinno by6 ..stosnnkowo rvysokich cen,,;

- str. 75: jest .,pozwala na poszanowanie Srodor.viska.'. powinno byi ,.pozwala na ocfuong

Srodowiska":

- str. 83:.iest ..wigkszosi ci4gnik6w uZytkowanych w polskich gospodarstwach rol'ychjest co

najmniej dobrego stanu technicznego',, powinno by6 .,wigkszo5i ciqgnik6w
uz)'tkowanych w polskich gospodarstwach rolnyoh.jest co najmniej w dobrym stanie

technicznym":

- str. 86: jest ,,Zly wynik stanu technicznego kombajn6w wskazuje, 2e.. .,,. porvinno by6 ,.Zly
stan techniczny kombajn6w oznacza, Z.e...,':

- str. 87: .iest ,,Na wigksz4 uwagg naleZy zwr6cic juZ rv przypadku czgstollir.l,oSci

wykonywania czynnosci serwisowych". repiej u2y6 okreflenia ,.Nalezy podkresrii, jak
istotna jest czgstotliwoSi wykonywania czynnoSci serwisowych.,;

- str. 89:jest,,Na rynku spotkai moZna.jedno. dwu i rvieloosiowe przycz-epy...,,, por.r,inno byc

,,Na rynku dostgpne s4 jedno, dwu i wieloosiowe przyczepy....';

- str. 9l: .jcst .,Analiza opiera sig o infomacje...,,, powinno by6 ..Analiza dotyczy
informacji.. .";

- str. 92: jest ,.znaczna cz9s6 trarrsakcji ... jesl zmuszona do finans.wania pozostalej czgsci

r.vartoici maszyny...',, powinno byc ,,znacz.na liczba nabyrvc6w ... jest zmuszona do
finansowania pozostalej czgsci wartoSci maszyny. ..,';

- str.94: jest ,.Kolejna grupa pytafi wi4zala sig ze zobrazowanienr stxnu wyposazcnia....,,

powlnno by6 .,Kolejna grupa pytari miala na celu zobrazowurie stanu wyposaZcnia. ....;
- str. 99: jest ,,Znaczna wigkszoji z nich. 1o...,., powinno byi .,Dominuj4ca grupa, to...,,;
- str. 104: jest .,aZ niespelna 70% deklaruje...',, lepiej uZyi okreSlenia ..aZ 65.71%o

deklaluje. .. ";

- str. 105: jest .,Wynika z nich, ie nalwigksze podobne chEci innestowania wykazuj4
rolnicy...", lepicj u,yi okeSlcnia .,Wynika z nich. zc najrvy2szy itylko nicznacznic
zr62nicow;ury poziom inwestowania deklarujq r oluicy. . ...;
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- str' ll3: jest ,,Definicja parku maszynowego kr1,j e za swoi4 nazw4 wszelkiego rodzaju
maszyny...'ir powinno byi ,,Park maszynowy. to wszelkiego rodzaju maszyny...,,,

- str. I l8: jest .,WSr6d cech prostych, skladajqcych sig na cechg agregalow4 mozemy spotkai
cechy....", powinno byi.,WSr6d cech prostych, skladajqcych sig na cechg agregatow4
mo2na w).r6Znii cechy. . ..',,

- str. 121:jest ,Zawarte wtabeli 5. ..',, powinno byi ,,Zawarte w tabeli 6...,,,
- str. 129: j est ,,zgodnie z r6wnaniem 6.9,', powinno byi ,,zgodnie z r6wnaniem 7.g,,,

wyrnienione usterki redakcyjne, blgdy literowe i formarne w zadnym przypadku nie
naruszai4 koncepcji przyigtej w rozprawie oraz wiarygodnosci uzyskanych rezultat6w, ich
weryfikacji i interpretacj i. Nie stanowi4 zatem podstawy do kwestionowania oq6rnei
pozylywneJ oceny rozprawy.

6. Ocena koricowa

Rozprawa doktorska mgr inZ. Andrzej a Osucha

inwestycyjnych r.l, zakresie parku maszynowego

pt.:,,Systeln wspomagania decyzji

w rolnictwie" zawiera oryginalne
rozwi4zanie problemu naukowego, mieszcz4cego sig w dyscyplinie inZynieria rolnicza.
Recenzowana rozprawa stanowi dow6d na to. Ze jej Autor rv wysokim stopniu opanowal
wiedzg z zakresu in2ynierii rolniczei, dyscyplin podstawowych i teorii eksperl,mentu
naukowego. Doktorant posiadl umiejgtnosi dostrzegania i formurowania problem6w
naukowych w wybranym przez siebie obszarze, efcktywlrcgo ich rozwi4zywania oraz
praktycznej weryfi kacji otrzymanych wynik6w.

Na podkeslenie zasluguje oryginalne podejscie. l4cz4ce osi4gnigcia z zakresu nauk
matematycznych w obszarze teorii zbiorow rozmytycl.r z zagadnieniarni praktycznej rearizacji
proces6w dystrybucji pojazd6w i maszyn. Umozliwilo to Doktorantowi opracowanie metody
wspomagania optymalnego doboru maszyn w cclu rnodernizacji parku maszynowego
gospodarstw rolniczych, w kt6rej wykorzystal system wielokryterialnej anarizy zbio16w cech.

Recenzowana praca doktorska spelnia warunki niezbgdne do pozy.tywnej oceny: posiada
tytul odzrvierciedlai4cy jej tres6, analizg wartosciowych i aktualnych pozycji riteratr-rry, traf'nq
identyfikacjg i sformulowanie problemu badawczego, a nastgpnie rearizacig analiz ibadari
niezbgdnych do jego rozwi4zania.

Podjqty w pracy problem jest waZny i aktualny zar6wno w zakresie naukowym, jak
i utylitarnym. W celu jego rozwiqzania Autor wykazal sip inwenc.;q tworcz4, zaplanowal
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i zrealizoq,al w szerokim zakresie badania empiryczne, opracowal system wspomagania

decyzji oraz zweryfikowal w praktyce jego dziaianie.

Uwaiam, 2e recenzowana rozprawa, kt6ra stanowi otlginalne opracowanie

naukowe, odpowiada wymaganiom stawianym rozprawom doktorskim, kt6re s4 zatrarte
w ustawie z dnia 18 marca 2011 r, o zmianie ustawy - prawo o szkolnictwie wyiszym,
ustarvy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie

sztuki oraz o zmianie niekt6rych innych ustaw (Dz. lJ. z 20ll r. Nr g4, poz. 455).

Przedkladam Radzie wydzialu Rolnict*a i Bioin2ynierii uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu wniosek o dopuszczenie mgr in2. Anelrzeia osucha tlo
dalszych etap6ry prz elvodu doktorskiego.

ir Juiciirski
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