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Ul. Nowy Świat 72 
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Recenzja rozprawy doktorskiej  

mgra Michała Zabłockiego 

na temat: „Sektor konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii w Polsce. 

Uwarunkowania i problemy rozwoju” 

przygotowanej pod kierunkiem naukowym 

prof. dr hab.  Waldemara Czternastego, 

na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 

 

1. Podstawa prawna 

  

 Podstawę prawną wykonania recenzji była uchwała Rady Awansów Naukowych 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 9 lipca 2021 r. – pismo Przewodniczącej 

Rady Awansów Naukowych UEP Pani Profesor dr hab. Barbary Jankowskiej, z dnia 24 lipca 

2021 r. w sprawie powierzenie mi obowiązków recenzenta rozprawy doktorskiej mgra 

Michała Zabłockiego na temat: „Sektor konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii w 

Polsce. Uwarunkowania i problemy rozwoju”, przygotowanej pod kierunkiem naukowym 

prof. dr hab.  Waldemara Czternastego, w dyscyplinie ekonomia i finanse. Przy jej 

przygotowaniu uwzględniono warunki określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 

r. o stopniach naukowych i tytule naukowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789) w związku z art. 

179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669). 

 

2. Znaczenie podjętej tematyki badawczej 

 

 W dysertacji mgr Michał Zabłocki podjął problematykę oceny uwarunkowań rozwoju 

sektora energetycznego w Polsce. Podjęta tematyka badawcza jest niezmiernie ważna a 

zarazem aktualna, z co najmniej trzech powodów. 

 Pierwszą z nich najkrócej można wyrazić cytując Alvina Toflera „Warunkiem 

istnienia każdej cywilizacji – starej czy nowej jest energia”. Według Raportu International 

Energy Outlook 2002 przygotowanego przez Energy Information Administration, będącą 

częścią Departamentu Energii USA w latach 2000 - 2020 prognozowano znaczny wzrost 

konsumpcji energii na świecie, który miał wynieść 60% i zwiększyć się z 382 do 612 
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kwadrylionów Btu. Przewidywania te okazały się trafne, albowiem do 2018 r. zużycie energii 

na świecie zwiększyło się o 48,2% w stosunku do 2000 r. Natomiast w raporcie 

opublikowanym w 2020 r. przez International Energy Agency założono, że do połowy 

obecnego stulecia zużycie energii wzrośnie w odniesieniu do 2018 r. o około 50%. Tak więc 

energia była, jest i będzie główną determinantą działalności gospodarczej i rozwoju 

cywilizacji, bowiem każdy proces gospodarowania musi być zasilany energetycznie. 

 Przesłanka druga to ograniczoność zasobów, która może zmniejszać efektywność 

działalności gospodarczej czy nawet hamować rozwój gospodarczy. Energetyczną barierę 

rozwoju gospodarczego w wyniku kurczących się zasobów węgla oraz wzrastających kosztów 

wydobycia przedstawił już w połowie XIX wieku William Stanley Jevons, stwierdzając 

jednocześnie, że nie zmienią tego postęp technologiczny, ani inne źródła energii. Pogląd ten 

został odrzucony przez neoklasycznych ekonomistów, którzy nie dopuszczali możliwości 

ograniczeń wzrostu w długim okresie. Uważali bowiem, że w optymalnych warunkach 

rynkowych następuje harmonijne dopasowanie poszczególnych zasobów, zapewniające 

równowagę, przy pełnym wykorzystaniu potencjału produkcyjnego. Podstawą takiego sądu 

jest założenie, że wraz z wyczerpywaniem zasobów rosną ich ceny. Uruchamia to bodźce do 

zwiększenia podaży tych zasobów lub ich substytutów bądź wprowadzenia metod bardziej 

efektywnego wykorzystania, co obniża na nie popyt. Przykładem tego jest rynek surowców 

energetycznych. We wszystkich rozpatrywanych scenariuszach przewiduje się, że po 2020 r. 

nastąpi przyśpieszenie zmniejszania udziału paliw konwencjonalnych: ropy naftowej, gazu 

ziemnego i węgla, stosownie do wyczerpywania ich zasobów i związanego z tym wzrostu cen 

energii. Miejsce konwencjonalnych zasobów zajmować będą odnawialne źródła energii. 

 I przesłanka trzecia to troska o środowisko, bowiem intensywne wykorzystanie i 

przetwarzanie tradycyjnych surowców energetycznych oraz intensyfikacja produkcji rolnej 

wywierają niekorzystny wpływ na zasoby natury. Od trzech ostatnich dekad XX wieku 

najpoważniejsze zagrożenie stanowią zmiany klimatyczne powodowane antropogennym 

ogrzewaniem atmosfery w wyniku wzrastającej koncentracji gazów cieplarnianych, przede 

wszystkim CO2, metanu i tlenków azotów. Istnieje uzasadniona obawa, że zjawisko to może 

stanowić zagrożenie życia dla przeważającej części ludzkości, a nawet całej cywilizacji. Stąd 

też inicjatywy wielu środowisk i organizacji międzynarodowych zmierzające do 

podejmowania działań na rzecz ograniczania emisji GHG, czego przykładem było 

uzgodnienia treści „Porozumienia Paryskiego” - globalnej umowy klimatycznej podczas 21 

Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej. Bardzo ważną rolę w zakresie ograniczania 

emisji gazów cieplarnianych odgrywa Unia Europejska (UE). Podejmowane prze UE 
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działania znacznie przekraczają zobowiązania wynikające z globalnych porozumień 

klimatycznych.  

 W mojej ocenie podjęty problem jest oryginalny, ważny, poświęcony problematyce 

mieszczącej się w głównym nurcie nauk społecznych i prezentuje wyniki badań 

wzbogacających dorobek dyscypliny ekonomia i finanse szczególnie w zakresie 

zrównoważonego rozwoju, środowiska i zasobów naturalnych. 

 

3. Formalny opis rozprawy 

 

 Licząca 265 stron dysertacja została przygotowana w formie tradycyjnej i posiada 

typowy układ dla rozpraw doktorskich. W części zasadniczej zawiera wstęp, sześć rozdziałów 

i podsumowanie. Do rozdziałów uzupełniających rozprawę zaliczam bibliografię, aneks, 

streszczenie (w języku angielskim), oraz spis rysunków i tabel. Literatura obejmuje 300 

pozycji, w znacznej części obcojęzycznej, głównie w języku angielskim. Została trafnie 

dobrana, zawiera nie zawsze najnowsze doniesienia naukowe. Proporcje rozprawy pod 

względem zawartości problematyki teoretycznej, wyników badań własnych oraz wniosków są 

poprawne, praca ma charakter zwarty, z logiczną kolejnością wywodu. W pracy choć 

napisanej staranie od strony redakcyjnej, Doktorant nie uniknął błędów oraz uchybień w 

nazewnictwie. Ich wskazanie wynika z przysługujących obowiązków recenzenta i które 

należy traktować jako swego rodzaju wskazówki na przyszłość. 

  

4. Ocena merytoryczna rozprawy 

 

 Rozprawę rozpoczyna wstęp, w którym Autor uzasadnił wybór tematu, 

zaprezentowano cel główny i cele szczegółowe, hipotezy oraz metodykę badań. Autor jako 

cel główny przyjął „ocena stanu i zmian sektora energetycznego w Polsce i jej determinant, 

na tle innych krajów UE w latach 2007-2017, rozszerzona o identyfikację perspektyw 

inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce”. W  rozprawie przyjęto również sześć 

celów cząstkowych, które dotyczyły:  

 umiejscowienia badań w teorii ekonomii, w szczególności w kontekście ekonomii 

zrównoważonego rozwoju, środowiska i zasobów naturalnych; 

 identyfikacji otoczenia prawnego sektora energetycznego; 
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 ustalenia stanu i dynamiki struktury wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, w 

Polsce i innych krajach UE oraz oceny jej przez pryzmat kultury energetycznej 

krajów; 

 określenia stanu wiedzy na temat efektywności i produktywności całkowitej 

wytwarzania energii w krajach UE, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, w 

kontekście nakładów, efektów oraz determinant tego procesu; 

 zbadania efektywności sektora energetycznego Polski i krajów UE w wymiarze 

ekonomicznym, środowiskowymi i społecznym a także produktywności całkowitej oraz 

determinant jej zmian; 

 określenia perspektyw różnych rodzajów przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze 

energetycznym w Polsce. 

W mojej ocenie sformułowanie celu głównego jak i celów szczegółowych jest poprawne. 

 Autor w rozprawie postawił trzy następujące hipotezy badawcze: 

 Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce upodabnia się do struktury 

przeciętnej dla krajów Unii Europejskiej.  

  Uwzględnienie w badaniach środowiskowych i społecznych efektów działalności 

sektora energetycznego zmieni pozycję Polski w rankingu efektywności. 

 Zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym państw 

unijnych jest istotnie powiązane z dynamiką produktywności sektora energetycznego. 

Autor te powyżej sformułowane hipotezy „wsparł” czteroma hipotezami pomocniczymi, 

Moim zdaniem należało zrezygnować z hipotez 2 oraz 3 i zastąpić je hipotezami, które 

nazwano „pomocniczymi”. Nie mniej jednak ich weryfikacja wymagała od Autora 

potwierdzenia umiejętności warsztatowych i analitycznych, a rezultaty podjętych badań 

należy uznać za dojrzałe i twórcze. Okres badawczy obejmował lata 1990-2017. Do oceny 

analizowanych zjawisk wykorzystano pakiety statystyczne „plm” i „DJL”, pakiet 

statystyczno-ekonometryczny Statistica 12 oraz program Microsoft Excel. 

 Na podstawie analiz założeń koncepcyjnych rozprawy, celów, hipotez i rozwiązań 

metodycznych stwierdzam, iż Doktorant dobrze opracował warsztat badawczy i potrafi 

podejmować w pracy naukowej ważne problemy. 

 W rozdziale pierwszym Doktorant zaprezentował sektor energetyki odnawialnej jako 

element koncepcji zrównoważonego rozwoju, subsystem gospodarki oraz ekonomiczne, 

społeczne i środowiskowe uwarunkowania inwestowania w wykorzystanie OZE. Według 

mojej oceny rozdział ten jest „niedopracowany” zarówno pod względem merytorycznym jak i 
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edytorskim. Pierwsza uwaga dotyczy użycia w tytule rozdziału sformułowania „Energetyka 

odnawialna”. Druga to brak odniesienia się do najnowszych dokumentów odnoszących się do 

analizowanej w tym rozdziale problematyki, np.: Europejskiego Zielonego Ładu [com (2019) 

640 final], Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (MP z dnia 10 marca 2021 r. poz. 264), 

czy chociażby ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. (z późniejszymi zmianami) o odnawialnych 

źródłach energii. Autor jak źródło w tabeli 3 podaje „Politykę energetyczną Polski do 2040 

roku”, ale w 2018 r. był to tylko projekt a na str. 32 powołuję się na nieaktualny już 

dokument jakim jest „Polityka energetyczna Polski do roku 2030”. Ponadto definiując 

„biopaliwa” (str. 27) warto oprócz sformułowań zaczerpniętych z literatury (Gostomczyk 

2015) korzystać z obowiązującego ustawodawstwa. Mam też zastrzeżenia dotyczące oceny 

możliwości wykorzystania na cele energetyczne biomasy. Wynika to stąd, iż taki sposób jej 

zagospodarowania budzi wiele kontrowersji. Jej wykorzystanie jest podważane zarówno ze 

względów etycznych, ekonomicznych jak i środowiskowych. Zagospodarowanie biomasy na 

cele energetyczne stało się więc przedmiotem rozlicznych dyskusji, polemik, komentarzy i 

sprzecznych sądów: od skrajnej negacji i zastrzeżeń do równie skrajnej afirmacji i aprobaty. 

Autor w niewystarczający sposób odniósł się do tej problematyki. 

W tej części opracowania znajdują się także takie sformułowania jak: Komisja Brutlanda (str. 

12), … szerokiej energetyce .. (str. 22), … oddziaływanie tego paliwa na ekologię.. (str. 28), 

... wzrostu efektywności energii.. (str. 30), … nowych technologii odnawialnych…  (str. 34), 

… dwutlenek węgla, będący jednym ze składników gazów cieplarnianych .. (str. 35). 

 Reasumując, rozdział pierwszy mimo wskazanych uwag jest merytorycznie poprawny 

i wnosi wiele interesujących wyników dotyczących roli odnawialnych źródeł energii w 

realizacji polityk: klimatycznej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa energetycznego i 

legitymizacji wspierania ich wykorzystania zarówno na poziomach krajowych jak i unijnym. 

 W pierwszej części rozdziału drugiego Autor zaprezentował ewolucję regulacji 

prawnych UE w odniesieniu do polityki klimatyczno-energetycznej. Wskazał, że wzrost 

zainteresowania możliwościami zwiększania produkcji energii ze źródeł odnawialnych w UE 

rozpoczął się po pierwszym kryzysie naftowym. Pozyskiwana tą drogą energia była jednak w 

większości zastosowań droższa od konwencjonalnej. Stąd też UE i poszczególne państwa 

podejmowały działania polityczne, prawne, administracyjne i finansowe aby ten cel w jak 

największym stopniu realizować. Milowym krokiem na drodze do zwiększenia znaczenia 

OZE w UE były opublikowane w latach 1996-1997 Księgi: Zielona i Biała. Były to wówczas 

kluczowe dokumenty o charakterze politycznym i strategicznym, wyznaczające kierunki 

polityki długookresowej, cele ilościowe w postaci podwojenia udziału OZE w strukturze 
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produkcji energii pierwotnej z 6 do 12% w latach 1998-2010. W tych dokumentach 

sformułowano także potrzebę wprowadzenia stosownych regulacji prawnych i zabezpieczenia 

źródeł finansowania dla realizacji tych ambitnych zamierzeń. Następnie Doktorant poddał 

krytycznej ocenie kolejne akty prawne odnoszące się do polityki klimatyczno-energetycznej 

UE. I do tej części też mam kilka uwag, między innymi do sformułowania dotyczącego 

pakietu klimatyczno-energetycznego: .. potrzebę redukcji szkodliwych gazów.. (str. 40). 

Należy być precyzyjnym i należało napisać, że dotyczy to gazów cieplarnianych wyrażonych 

w ekwiwalencie CO2. Nie zgadzam się również ze sformułowaniem „zanieczyszczenia 

wywołane emisją gazów cieplarnianych wiążą się z wieloma zagrożeniami dla zdrowia 

ludzkiego. Niektóre z nich zaprezentowano poniżej” (tabela 4, str. 49). Większość wskazanych 

w tabeli zanieczyszczeń to nie gazy cieplarniane. Również rysunek 5 ilustruje nieaktualne już 

założenia polityki UE w zakresie redukcji emisji GHG (str. 51). Również w tej części 

opracowania warto było odnieść się do zapisów Europejskiego Zielonego Ładu. 

W kolejnej części rozdziału drugiego Autor w interesujący i wyczerpujący  sposób 

scharakteryzował legislacyjne uregulowania dotyczące integracji wewnętrznego rynku energii 

w UE. Rozdział drugi zakończony został oceną „realizacja koncepcji unii energetycznej przez 

kraje członkowskie do 2020 roku w świetle wprowadzonych regulacji prawnych”. Szkoda, że 

Autor nie odniósł się do perspektyw rozwoju współpracy w ramach unii energetycznej po 

2020 r. 

 Reasumując, również rozdział drugi mimo wskazanych uwag jest merytorycznie 

poprawny i wnosi wiele interesujących wniosków wynikających z analizy regulacji prawnych 

dotyczących polityki klimatyczno-energetycznej UE. 

 W rozdziale trzecim Autor przeprowadził analizę sektora energetycznego w Polsce na 

tle wybranych krajów Unii Europejskiej. I znowu zaczynam od uwagi do tytułu rozdziału – 

sformułowania „stan i ewolucja”, które wg mojej oceny jest zbędne. Głównym zamierzeniem 

Doktoranta w tej części pracy była odpowiedź na pytania badawcze dotyczące:  

 poziomu kultury energetycznej w Polsce na tle innych krajów UE; 

 podobieństwa w zakresie struktury źródeł energii elektrycznej i cieplnej pomiędzy 

Polską i krajami UE; 

 zmian struktury źródeł energii elektrycznej w Polsce na tle dostosowań zachodzących 

w UE. 

 W pierwszej części tego rozdziału Autor w sposób przejrzysty i wyczerpujący 

przedstawił metodykę badań, która została zastosowana do oceny sektora energetycznego w 
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Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej.  Na uznanie zasługuje dobór trafnych 

metod do tej analizy, miedzy innymi: 

 wskaźników kultury energetycznej, które zostały wykorzystane do konstrukcji 

syntetycznej miary kultury energetycznej, 

 wskaźnika podobieństwa struktur, 

 wskaźnika monotoniczności zmian i pogoni struktur. 

 Na podstawie przeprowadzonych w rozdziale trzecim analiz Doktorant między innymi 

wykazał że: 

 Polska cechuje się najniższym spośród krajów UE poziomem kultury energetycznej, 

 w zakresie dynamiki miksu energetycznego w UE-28 po 1990 r.  charakterystyczny 

był trend zastępowania paliw stałych i ropopochodnych, w pierwszej kolejności gazem 

ziemnym, w drugim zaś odnawialnymi źródłami energii, w Polsce zaś, jak dotąd 

głównie odnawialnymi źródłami energii, 

 monotoniczność zmian strukturalnych w zakresie zużycia energii była w Polsce 

znacznie niższa od pozostałych krajów UE-28,, co stanowiło przesłankę do odrzucenia 

pierwszej z hipotez badawczych (H1).  

W tej części pracy moje uwagi dotyczą sposobu prezentacji struktur produkcji energii 

(elektrycznej, cieplnej itd.) oraz nazewnictwa paliw. W tytułach rysunków i tabel należało 

dodać „wg paliw ewentualnie źródeł”. Czy gaz ziemny nie jest paliwem gazowym? Zamiast 

ropa – paliwa ropopochodne. Torf to też paliwo stałe. Paliwem są też odpady, a nie 

zagospodarowanie odpadów. 

 Rozdział trzeci ma szczególne znaczenie w recenzowanej dysertacji. jest poprawny 

merytorycznie i metodycznie, ściśle nawiązuje do celów i jednej z hipotez postawionej w 

rozprawie. Dobrze wykorzystane są metody badawcze. Świadczy nie tylko o dobrym 

przygotowania Doktoranta do prowadzenia badań, ale także wnosi wiele interesujących 

wyników. 

 Rozdział czwarty poświęcony jest problematyce efektywności sektora 

elektroenergetycznego w krajach UE i jej determinant. Ponownie zaczynam od uwagi do 

tytułu rozdziału, a w szczególności sformułowania sektor elektryczny, które w fizyce mas 

nazywany jest też analizatorem elektrostatycznym. Traktuję to jako błąd literowy, ponieważ 

już w pierwszym zdaniu tego rozdziału Autor napisał „W rozdziale tym przedstawione 

zostaną wyniki studiów literaturowych poświęconych efektywności sektora energetycznego w 

krajach UE”. Efektywność należy do podstawowych pojęć w ekonomii i zarządzaniu. Ze 
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względu na swój interdyscyplinarny charakter w literaturze jest w różny sposób definiowana, 

stąd też Doktorant w pierwszej części tego rozdziału podjął się próby (moim zdaniem  zbyt 

uproszczonej) systematyzacji nurtów badawczych odnoszących się do tej problematyki. Może 

warto było rozpocząć od wyodrębnienia dwu podejść: parametrycznego (DFA, SFA, TFA) i 

nieparametrycznego (DEA i FDH), a następnie je scharakteryzować i dopiero uzasadnić 

wybór metody DEA (co Autor umiejętnie uczynił). Swój wywód zakończył konstatacją, z 

którą się w pełni zgadzam, że pomiar efektywności gospodarowania nie należy do zagadnień 

łatwych i powinien być podejmowany, ze względu na swą dużą przydatność zarówno w 

aspekcie poznawczym, jak również praktycznym. 

 W kolejnej części tego rozdziału dokonano operacjonalizacji efektywności badanego 

sektora w ujęciu nakład-efekt (nie bardzo rozumiem dlaczego w tytule podrozdziału 4.3 jest 

efekt-nakład), w podziale na trzy kategorie: ekonomiczną, społeczna i środowiskową. 

Wskazano przy tym szereg typowych dla opisywanej specyfiki badań nakładów i efektów, 

rozpatrywanych w kontekście określonych wymiarów zrównoważonego rozwoju: nakłady 

ekonomiczne oraz środowiskowe, negatywne efekty środowiskowe, a także pozytywne efekty 

ekonomiczne i społeczne. Zidentyfikowany w tej części pracy zbiór zmiennych stanowi 

podstawę do dalszych analiz z zastosowaniem ekonometrycznych narzędzi pomiaru 

efektywności sektora energetycznego w krajach UE. 

Ostatnim elementem rozdziału czwartego jest identyfikacja determinant efektywności sektora 

energetycznego w UE oraz bardzo interesujący ranking krajów pod tym względem. Krajem o 

najwyższej efektywności sektora energetycznego w badanym okresie były Dania i Szwecja. 

Polska w tym rankingu zajęła 20 pozycję, wyprzedzając Grecję, Słowenię, Maltę, Hiszpanię, 

Włochy, Bułgarię i Francję. 

 Reasumując, rozdział jest poprawny merytorycznie i metodycznie, ściśle nawiązuje do 

celów i hipotez postawionych w rozprawie. Dobrze wykorzystane są metody badawcze. 

 Uzyskane przez Autora i zaprezentowane w rozdziałach 1-4 rezultaty badań stanowiły 

podstawę do oceny efektywności produkcji energii w krajach UE w ujęciu ekonomicznym, 

społecznym i środowiskowym, które przedstawiono w rozdziale 5. Doktorant w pierwszej 

kolejności dokonał prezentacji właściwie dobranej metodyki, która została w tej części pracy 

zastosowana do pomiaru efektywności sektora energetycznego, jej determinant oraz dynamiki 

z wykorzystaniem indeksu produktywności całkowitej. W kolejnej części tego rozdziału 

Autor prezentuje ujęcie statyczne i dynamiczne efektywności wytwarzania energii oraz 

czynniki determinujące produktywność jej wytwarzania. Zwieńczeniem rozdziału są 

konkluzje, w których zawarto wyniki weryfikacji hipotez H2.1 i H2.2: 
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 pozytywnie zweryfikowano hipotezę cząstkową dotyczącą negatywnego wpływu na 

wynik w rankingu uwzględnienia kwestii środowiskowych (H2.1); 

 nie potwierdziły się natomiast przypuszczenia dotyczące pozytywnego oddziaływania 

uwzględnionych kwestii społecznych (H2.2). 

W obszarze społecznym głównym zidentyfikowanym problemem była niska dostępność 

cenowa energii, co wynika w głównej mierze z niskich dochodów rozporządzalnych przez 

gospodarstwa domowe w Polsce. Również do tej części pracy mam uwagę redakcyjną 

odnoszącą się do sposobu prezentacji zmiennych (głównie objaśnienia znaczeń oraz 

zastosowanych mian) zamieszczonych w tabelach 19-22.  

 Reasumując, rozdział piąty jest poprawny merytorycznie i metodycznie, ściśle 

nawiązuje do celów i hipotez postawionych w rozprawie. Dobrze wykorzystane są metody 

badawcze. 

 W rozdziale szóstym Autor przeprowadził analizę perspektyw rozwoju wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem energii geotermalnej, 

zaczynając jednak od oceny wydolności i możliwości rozwoju sektora energetyki 

konwencjonalnej. Powołuje się przy tym na opracowanie z 2010 r. [Igliński, Buczkowski, 

Cichosz, Piechota, 2010, s.9], a przecież corocznie publikowane są raporty z tego zakresu  

przez różne uznane instytucje np.: IEA (World Energy Outlook 2019 - 

https://iea.blob.core.windows.net/assets/98909c1b-aabc-4797-9926-35307b418cdb/WEO2019 

-free.pdf) czy też BP (Statistical Review of World Energy 2021 | 70th edition -

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energyeconomics 

/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf ). Ponadto warto byłoby odnieść się 

chociażby stwierdzenia Ericha Zimmermana „..zasoby naturalne to pojęcie wysoce 

dynamiczne i funkcjonalne; one nie są, lecz stają się..” (Word resources and industries. 

Harper, New York, 1951, s. 814-818). Doktorant w rozprawie podziela opinię wyrażaną przez 

część ekonomistów, że granice dostępności nieodnawialnych zasobów będą wyznaczane 

raczej przez rosnące koszty wydobycia niż przez fizyczne rozmiary wielkości zasobów.  

 W kolejnej części rozdziału na podstawie studiów literaturowych Autor dokonał w 

sposób bardzo powierzchowny analizy „zalet i wad energii odnawialnej”. Wprawdzie 

zamieszczona została informacja, że „szeroka prezentacja poszczególnych źródeł 

odnawialnych zamieszczona została już w rozdziale 1 rozprawy”, to moim zdaniem 

problematyka ta została „niedopracowana”. Moje zastrzeżenia budzi między innymi 

bezkrytyczna ocena energetyki geotermalnej: 

https://iea.blob.core.windows.net/assets/98909c1b-aabc-4797-9926-35307b418cdb/WEO2019%20-free.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/98909c1b-aabc-4797-9926-35307b418cdb/WEO2019%20-free.pdf
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 „charakteryzuje się najwyższymi wśród odnawialnych źródeł energii wskaźnikami 

wykorzystania mocy i czasu pracy w ciągu roku (70-80%); w konsekwencji powinna 

znacząco oddziaływać na bazowe zapotrzebowane na moc i energię, a nie tylko 

stanowić źródło szczytowe” – a źródła wykorzystujące biomasę? ; 

 pozwala na tworzenie zrównoważonych strategii energetycznych, m.in. poprzez 

redukcję uzależnienia od importowanych paliw i podnosząc w konsekwencji 

bezpieczeństwo energetyczne kraju – wykorzystanie wszystkich OZE redukuje 

uzależnienie od importu surowców energetycznych, paliw lub energii. 

Doktorant też bezkrytycznie powołuje się na opracowanie Błażejewskiej i Gostomczyka 

(2018), którzy wskazywali, że „Opłacalność ekonomiczna wykorzystywania OZE jest możliwa 

do osiągnięcia tylko w przypadku otrzymania dodatkowego systemu wsparcia w postaci m.in. 

preferencyjnych kredytów, dotacji, systemów certyfikatów a także zaangażowania 

samorządów czy powstania, sprawdzonych w innych krajach (np. w Niemczech) 

spółdzielczych form wspólnego gospodarowania energią odnawialną oraz klastrów 

energetycznych”. Już w 2002 r. Augustyn Woś i Józef Zegar (Rolnictwo społecznie 

zrównoważone, 2002) napisali „Jak do tej pory pozyskiwana tą drogą energia jest jednak w 

większości zastosowań droższa od konwencjonalnej aczkolwiek czas pracuje na rzecz 

odnawialnych surowców rolniczych”. Proces ten został przyśpieszony przez rozwój nowych 

technologii i jest coraz więcej przykładów realizacji wizji, o której pisał Ryszard Manteuffel 

(Filozofia rolnictwa, 1987) „Surowiec, z którego przemysł dzisiaj sięga pełną garścią, 

stanowi dobro ograniczone, a wszystkie liczące się dzisiaj źródła energii dotyczą energii 

nieodtwarzalnej. I to jest zmora, która będzie trapić ludzkość tak długo, aż geniusz ludzki 

wynajdzie sposób korzystania bez ograniczeń z energii słonecznej”.  

 Kolejnym elementem rozdziału szóstego jest ocena perspektyw rozwoju energetyki 

geotermalnej w Polsce oraz modeli biznesowych, w których wykorzystywane są takie źródła. 

Doktorant w pierwszej kolejności dość dobrze scharakteryzował zasoby geotermalne, 

możliwości ich praktycznego wykorzystania oraz poziom pozyskania. Nie wiem dlaczego 

opracowując tabelę 29 wykorzystano informacje zawarte tylko w artykule Beaty Kępińskiej. 

Od wielu już lat takie dane publikuje GUS: „Energia ze źródeł odnawialnych”. Można było 

by tez pokusić się np. o analizę porównawczą pozyskania energii geotermalnej i z pomp 

ciepła. Mimo wielu wymienionych zalet tego sektora, zabrakowało informacji, iż 

zastosowanie takiego systemu może znacząco obniżyć stężenie poziomu cząstek pyłu 

zawieszonego (PM 10) w powietrzu, który stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia 

publicznego. W związku z utrzymującym się bardzo wysokimi stężeniami poziomu cząstek 
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pyłu zawieszonego w powietrzu Komisja Europejska w 2015 r. pozwała Polskę i Bułgarię  do  

Trybunału Sprawiedliwości UE w związku ze złą jakością powietrza. Komisja uznała 

bowiem, że środki legislacyjne i administracyjne stosowane do tej pory w celu ograniczenia 

tych emisji w Bułgarii i Polsce były niewystarczające. Mimo podejmowanych działań Polska 

w dalszym ciągu należy do państw o najwyższej emisji takich zanieczyszczeń w UE. 

 Ciekawym i ważnym fragmentem rozprawy, wieńczącym rozdział szósty jest ocena 

wybranych modeli biznesowych wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Doktorant tą 

część pracy rozpoczął od prezentacji metody studium przypadku, którą moim zdaniem trafnie 

„przyjął do zdefiniowania problemów w zakresie rozwoju geotermii oraz perspektyw 

związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu OZE”. Autor przekonująco 

wyjaśnił pojecie modelu biznesowego oraz scharakteryzował kilka przykładów zastosowania 

tej metody do ceny projektów inwestycyjnych z zakresu OZE. Te rozważania zakończył 

konkluzją: „w polskiej literaturze brak jest studium przypadku budowy zakładów 

geotermalnych”. Podjęte badania tę lukę częściową wypełniają. Analizę przeprowadzono w 

trzech zakładach wykorzystujących energię geotermalną oraz dla porównania w biogazowni 

rolniczej i układzie kogeneracyjnym zasilanym paliwem gazowym. Ta część rozprawy została 

zakończona sformułowaniem między innymi następującej konkluzji: „cechą wspólną 

wszystkich omawianych modeli biznesowych jest jednak problem z ich rentownością; choć 

generują one korzyści, również ekonomiczne w postaci zysków, nie są one w stanie pokryć 

pierwotnych nakładów inwestycyjnych; inwestowanie w tego typu przedsięwzięcia opłaca się 

tylko gdy są one współfinansowane ze środków pomocowych”. Powyższe stwierdzenie na 

podstawie zaprezentowanych w rozprawie wyników jest nieuprawnione. Brak stosownej 

analizy z zastosowaniem metod oceny projektów inwestycyjnych, np.: prostej stopy zwrotu, 

okresu zwrotu nakładów, NPV czy też IRR. 

 Rozprawa w części merytorycznej zakończona jest bardzo obszernym 

podsumowaniem, w którym Autor, oprócz odniesienia się do postawionych celów i 

weryfikacji hipotez oraz interesujących sformułowań podsumowujących zdaniem recenzenta 

zbędnie dokonał prezentacji treści rozprawy. 

 

Mimo zawartych uwag sposób opisywania przez Doktoranta poszczególnych wątków 

pracy można potraktować jako dowód Jego rozeznania w problematyce, którą podjął w 

dysertacji. Widoczne jest wyraźne preferowanie ujęć analitycznych kosztem syntetycznych. 

Autor wykazał się wnikliwym studium literaturowym i dogłębną analizą wyników 

przeprowadzonych badań. Recenzowaną rozprawę ze względu na jej walory poznawcze i 
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praktyczne oraz kompleksowość ujęcia zarysowanego w temacie problemu badawczego i jego 

aktualność oceniam pozytywnie. 

 

5. Konkluzja 

 

 Przedłożona do oceny rozprawa doktorska mgra Michała Zabłockiego na temat: 

„Sektor konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii w Polsce. Uwarunkowania i 

problemy rozwoju”, przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Waldemara 

Czternastego, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, mimo przedstawionych uwag 

krytycznych o charakterze dyskusyjnym i wskazanych niedociągnięć, spełnia wymogi 

naukowe i formalne stawiane rozprawom na stopień doktora. Praca stanowi samodzielny 

dorobek Autora, w której dowiódł, że posiadła umiejętności postawienia problemu 

badawczego, zaprojektowania i zrealizowania badań, a także wybrania właściwych metod 

opracowania uzyskanych wyników.  

Podsumowując powyższe rozważania stwierdzam, że recenzowana rozprawa spełnia 

wymogi stawiane pracom doktorskim, zawarte w Ustawie o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 roku (Dz.U. z 

2007 r. poz. 1789) w związku z art. 179 z dnia 3 lipca 2018 r,  przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669). Stanowi ona 

oryginalne rozwiązanie postawionego problemu badawczego. Dysertacja spełnia również 

pozostałe wymagania ustawowe, potwierdza niezbędną ogólną wiedzę teoretyczną Autora w 

dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse. Rozprawa potwierdza 

umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej i opracowania własnych metod 

rozwiązania postawionego problemu. Rekomenduję, aby Wysoka Rada Awansów Naukowych 

UEP przyjęła dysertację mgra Michała Zabłockiego do dalszych etapów procedowania i 

dopuściła Doktoranta do publicznej dyskusji nad rozprawą.  

 

 

 

 

         dr hab. Piotr Gradziuk, prof. IRWiR PAN 

 

Warszawa, dnia 08. 09. 2021 r. 


