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Uwagi wstgpne

Niniejsza recetuja zostala przygotowana na zlecenie Przewodnicz4cej Rady Awans6w

Naukowych Uniwersytetu Ekonomicmego w Pomaniu prof. dr hab. Barbary Jankowskiej

z dria23.08.2022r. na podstawie przedlohonego tekstu rozprawy. Ma by6 ona wykorrystana

w postgpowaniu o nadanie mgr. Pawlowi tr opatce stopnia naukowego doktora nauk

ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Recenzowanarozprawa doktorska to opracowanie naukowe licz4ce 303 strony. Praca sklada

sig ze wstgpu (5 stron), czterech rozdzial6w merytorycznych (204 strony), zakohczenia

(4 strony), aneksu statystyczrego (40 stron), bibliografii, spisu schemat6w, wykres6w oraz

tabe1.

Przedstawiona do recer:zji praca to rzetelne studium teoretyczno-empiryczne poSwigcone

wplywowi fundusry strukturalnych Unii Europejskiej na rozw6j spoleczno-gospodarczy

region6w.

Zgodnie z wymaganiami ustawowymi ,,rozprawa doktorska prezeirtuje og6ln4 wiedzg

teoretycznq, kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejgtnoS6 samodzielnegb

prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej", a ,,przedmiotem rozprawy doktorskieijest
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oryginalne rozvviqzanie problemu naukowego, oryginalnerorwi1zanie w zakresie zastosowania

wynik6w wlasnych badari naukowych w sferze gospodarczej lub spolecznej albo oryginalne

dokonanie artystyczne"l. Maj4c to na uwadze, prz! ocenie rozpravry doktorskiej mgra Pawla

tr-opatki przyjgto nastgpuj4ce kryteria: oceRa problemu badawczego, poprawnoS6 w

formulowaniu cel6w oraz hipotez, metodykabadawczaiir6dlainformacji, struktura rozprawy

oraz jej strona merytoryczna i formalna. 1

i':,

Unia Europejska jest jednym z najlepiej prosperuj4cych obszar6w Swiata. Pomigdzy jej

paristwami czlonkowskimi i regionami nadal jednak istniej4 ogromne dysproporcje. Co wigcej

wraz z wej5ciem nowych czlonk6w w 2004 roku ta dysproporcj a znacznie sig nvigkszyla. W

tym sensie sp6jnoS6 gospodarcza i spoleczna stala sig podstawowym celem UE, zaldadajqcym

mechanizrny solidarnoSci migdzy regionami.

O nier6wnowadze regionalnej moimaby\oprzeczytaC wTraktacie Rzymskim, kt6ry ustanawial

Europejsk4 Wsp6lnotg Gospodarczq w 1,957 roku. Jednak pierwszy fundusz bezpoSrednio

przeznaczony na finansowanie polityki sp6jnoSci regionalnej powstal w 1975 roku wraz z

utworzeniem Europejskiego Funduszu Rozrvoju Regionalnego. P6iniej, w 1,993 roku

utworzono Fundusz Sp6jnoSci w celu finansowania inwestycjiw dziedzinie Srodowiska i sieci

transportowych w krajach o PKB na mieszkarica ponizej 90% Sredniej UE. Od tego czasu

naklady na fundusze strukturalne rosly stanowi4c okolo 350mld euro w latach 2007-2013 i

336mld euro w okresie programowania 2014-2020 (co stanowilo okolo 33%o calkowitego

budzetu UE).

Rola funduszy strukturalnych znajduje sig w centrum dyskusji na temat skutecznoSci polityki

regionalnej UE w osi4ganiu zarierzonych ce16w wzrostu, konkurencyjnoSci, sp6jnoSci

gospodarczej, spolecznej i (stosunkowo od niedawna) terytorialnej .W rueczywrstoSci fundusze

te majq na cqlu zwigkszenie zwrotu z inwestycji, aby promowa6 szybszy wzrost, zl,ilaszczana

peryferiach.2 Wyniki dostgpnych badan empirycznych w tym zakresie nie s4 jednak

jednomySlne3.

I Art. 187 .1-2. Ustavlt z dnia 20 lipca 2018 r. Pratyo o szkolnictwie Wszym i nauce, Dz.lJ. 2018 poz. 1668.
2 Marzinotto, B. (2012), The growth effects of EU cohesion policy: a meta-analysis, Bruegel Working Paper,
2012/14.
3 Aby zapozrtat sig z obszemym przegl4dem literatury na temat wptywu funduszy strukturalnych na wzrost
gospodarczy warto przestudiowad Mohl, P. i T. Hagen (2010), Do EU structural funds promote regional grgwth?
New evidence from various panel data approaches, Regional Science and Urban Economics,40(5),353-365:



Istnieje wiele badari aralin$1cych zjawisko konwergencji migdry regionami europejskimi,

wykorzystuj4cych r62ne dane oraz podejScia techniczne dla r6imych zbior6w czasowych,

prowadzqce do r6znych wniosk6w. JakoSd danych uZywanych do analiz wptywa na r62nice

migdzy poszczeg6lnymi badaniami i z.;y'rgksza -zlohonofi(, przedmiotu badah. Ponadto nie

zawsze odpowiednio traktuje sig efekty zevtnEtrzne, co prowadzi do czasami stronnicrych

Na przedstawionym tle dysertacja doktorska stanowi bardzo interesuj4cy i wci42 aktualny

problem badawczy, a przy tym waZny z punktu widzenia teorii i praktyki. Nie ulega

w4tpliwoSci, 2e przedmiotem rozprawy jest istotny problem naukowo-badawcry, kt6rego

rozlirqzanie mohe stanowi6 podstawg do uzyskania stopnia naukowego doktora. Dobrze to

Swiadczy o rozeznaniu Doktoranta w kluczolvych wyzwaniach stoj4cych przed wsp6lczesn4

ekonomi4. Z :uwagi na wnikliwoS6 i wielow4tkowoSd poruszanych kwestii, praca jest ir6dlem

cennej wiedzy w obszarze badania wplywu funduszy strukturalnych na rozw6j spoleczno-

gospodarczy region6w.

Ocena celu i hipotez badawczych

Gl6wnym celem rczprary jest ,,okreSlenie mechanizmu oddziatywania funduszy

strukturalnych na rozw6j spolecmo-gospodarczy region6w Unii Europejskiej". Cel ten w mojej

opinii sformutrowany jest poprawnie i wynika w duZej mierze ztyfialu dysertacji pozostajqc z

nim w sp6jnoSci. W mojej ocenie zostal on osi4gnigty.

Aby osi4gn46 cel gl6wny Doktorant formuluje cztery cele szczeg6lowe. Podporz4dkowane sg

one realizacji celu gl6wnego i od strony logicznej nie budz4 zastrze1eh. One takZe w trakcie

prowadzonychprzez Doktoranta rozvvuhafzostaly osi4gnigte, a co warto podkreSli6 dokonal

On ich rzetelnej weryfikacji w Zakohczeniu.

Ponadto nale2y podkreSli6, 2e:

- cele rozprawy s4 ambitne (zstilaszcza opracowanie koncepcji syntetycznego wskaZnika

poziomu rozwoju spoleczno-gospodarczego region6w) i wyrulnie wyznaczaj4 kierunek

prowadzonych badari,

- system cel6w rozprawy jest wewngtrmie sp6jny,

- cele okreSlily strukturg czgSci teoretycznej i empirycznej pracy, a Doktorant przedstawiaj4c,

analizujqc i oceniaj4c uzyskane w trakcie studi6w literatury i badan empirycznych wyniki,

konsekwentnie dE\l do ich realizacji, co ostatecznie osi4gn41.
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Odnosz4c sig do systemu cel6w w pracy pragng sformulowa6 drobne uwagi, majqc SwiadomoSd

chronologii przyczynowo-skutkowej cel6w szczegllowych zastosowanej przez Doktoranta

oraz tego, 2e mogq mie6 one charakter dyskusyjny :

- warto bytoby zanraczy|,kt6re zcel6w maj4 charakter poznawczy, metody czny iaplikacyjny,

- moima takZe bylo postawi6 pytania badawcze opisuj4ce zidentyfikowanQ lukg poznawcz4,

Hipotezy badawcze, opr6cz cel6w o charukterze badawczym, wydaj4 sig stanowi6

najwazniejszy punkt odniesienia w dokonywaniu oceny wartoSci naukowej pracy. Doktorant

sformulowal i poddal weryfikacji trzy hipotezy.

Podstaw4 ich weryfikacji jak slusznie napisano w pracy bylo badanie z zastosowaniem metod

ekonometrycznych przeprowadzone dla 4l region6w na poziomie NUTS-2.

Oceniaj4c lqcnie hipotezy vwaham,Ze s4 one vtyru2nie powi4zane zrealizacj1zaNohonego celu

badawczego, powipane ze sob4logicznie i - co kluczowe - noSne badawczo. Jednoznacznie

wyznaczyly one kierunek i zakres badari, a ich empirycma weryfikacja umoZliwila

Doktorantowi realizacjg za\.ohonych cel6w badawcrych. JednoczeSnie spos6b sformulowania

hipotez,jak i ich weryfikacja nie budz4 w mojej ocenie ?adnych uwag krytycznych.

Podsumowujqc oceng sposobu sformulowania systemu cel6w pracy i hipotez badawczych,

pragng stwierdzi6, Zerozprawacharakteryn$e sig wysokim poziomem dojrzalo6ci naukowej.

Ocena zastosowanych metod badawcrych i fr6del informacji

Recenzowana rozprawa mgra Pawla tr opatki ma charakter teoretycmo-empiryczny.

Zdecydowaly o tym prryjgte przezNiego metody badawcze.

W czgSci teoretycznej dokonal On przegl4du literatury rwartej i czasopiSmienniczej zzah,resu

ekonomii oraz innych istotnych informacji pochodz4cych ze ir6de\ internetowych, stosuj4c

metody analizy logicznej oraz dedukcji. WSr6d pozyc4i bibliograficznychznalazly sig ksipki i

artykuly naukowe opublikowane zar6v,rro w jgzyku polskim, jak i angielskim, odnosz4ce sig

gl6wnie bezpoSrednio do tematyki rozprawy. Zar|v,rno od strony iloSciowej jak i jako6ciowej

dob6r porycji zwiqzanych z literatur4przedmiotu jest imponujqcy. Jedyna uwaga krytyczna

dotyczy brakunumeracji pozycji bibliograficznych i ichpodzialunair6dladotyczqcepozycji

rwartych i netografii.

W czgSci empirycznej Doktorant zaprezentowal wyniki zaprojektowanych przez siebie badan

iloSciowych. Dane, kt6re wyk orzystal pochodzily z baz danych Eurostatu oraz Komisji

Europejskiej. Aby nealizowal cele metody czte i aplikacyjne w rozprawie wykorzystano

procedurg skladaj4c4 siq z trzech etap6w. Zvnehczeniem kazdego z nich byla weryfikacja

\^



kolejnych hipotez, kt6r4 poprzedzalo oszacowanie ocen parametr6w r6wnari regresji. W

r6wnaniach regresji zastosowano analizg panelow4, co jest wyborem zasadnym ze wzglgduna

niekompletnoS6 danych orazich strukturg. Ponadto, aby unikn46 blgdu specyfikacji modeli dla

kazdego z r6wnan regresji Doktorant przeprowadzil test zbgdnoSci efekt6w slatych

wykorzystujqc statystykg F. W rozprawie doktorskiej wykorzystal On takhe metodg

najmniejszych kwadrat6w oraz metodg White'a. Oceng przydatnoSci diagnostycznej

oszacowanych modeli przeprowadziNna podstawie analiry wsp6lczynnika determinacji R2.

Statystycznq istotnoS6 ocen poszczeg6lnych parametr6w okreSlono w rozprawie za pomoe?

testu t-Studenta, a normalnoS6 rozkladu skladnika resztowego testowano za pomoc4 testu

Jarque-Bera. Wykorzystano takze: test Levina,Lina i Chu, test Breitunga, test Ima, Pesarana,

Shina oraz Fishera.

Przyjgtaprzez Doktoranta metodyka badawcza jest odpowiednia do rcalizacji sformulowanych

cel6w i weryfikacji postawionych hipotez badawczych. Wszystkie metody zostaly wlaSciwie

zastosowane. Niew4tpliwie przeprowadzone w rozprawie badania empiryczne stanowi4

silnE strong rozprawy. ZabrakJo w nich jednak triangulacji danych, wszystkie bowiem

pochodzily z instytucji zewngtrznej. Wynika to jednak po pierwsze z niew4tpliwej trudnoSci

ich zgromadzsnia, a po drugie wprost ze specyfiki tematu dysertacji i koniecznoSci uzyskania

,,twardych" danych z pewnego ir6dla.

Konkluduj4c oceng metodyki badawczejnaleiry stwierdzid, ze opisany proces badawczy zostal

wlaSciwie zaprojektowany i przeprowadzony. Ponownie Swiadczy on o duzej dojrzaloSci

badawczej Doktoranta.

Ocena ukladu i treSci pracy

Struktura rozpravry jest w pelni poprawna i zgodna z koncepcj4 badawcz4.Pruca sklada sig ze

wstgpu, czterech rozdzialow, zakonczenia, aneksu statystycznego, bibliografii, spisu

schemat6w, wykres6w i tabel. Nie zawiera natomiast streszczenia. Dwa pierwsze rczdzialy

majq charakter teoretyczny, kolejne dwa empiryczny. W rozdziale ffzecim zostala

r6wnie2 zawarta metodyka badawcza. Doktorant zachowalwlaSciwe relacje pomigdry

empiryczn4 i teoretycm4 warstw4 dysertacji, co stanowi podstawg do sformulowania

pozytywnej oceny ksztaltu rozprary. Co prawda istnieje pewna asymetria pomigdzy

czgSci4teoretycznq i empirycntq, kt6ra wynika jednak z kompleksowego i bardzo

analitycznego podej5cia Doktoranta do istniej4cej teorii oraz bardzo doglgbnych studi6w

literatury przedmiotu. Asymetria ta jest, co wypada zauwairyl, zr6v,rnowuZona aneksem

statystycmym, kt6ry licry uZ 40 stron objgtoSci. CaloSi obejmuje 303 strony, co orracza,2e
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mamy do czynienia z opracowaniem, kt6re mieSci sig z ma\4nawet nadwyikE w objgtoSci

prryjgtej mrryczajowo dla rozpraw doklorskich.

We wstgpie do pracy, kt6rego konstrukcja i tre56 odpowiadaj4 wymaganiom warsztatowym,

Doktorant przedstawil przedmiotrozprawy, zaprezentowal jego uzasadnienie, okreSlitr problem

badawcry, zdefiniowal cel gl6wny oraz cele szczeg6lowe, sformulowal trzy hipotezy oraz

przedstawil zawartofl(, i logikg konstrukcji poszczeg6lnychrozdzial6w rozprary.Uwaiam,2e

wstgp nieco zyskalby, gdyby przedstawiono w nim dodatkowo zastosowane w pracy metody i

narzgdziabadawcze. 
,.!

Dwa pierwsze rczdzialy recenzowanej rozprawy maj1 znaczenie teoriopozflawcze, w tym

przede wszystkim systematyzuj 1ce, dotycz4 bowiem aparatu pojgciowego oraz podstawowych

zagadnieh dotyczEcych badaf nad rozwojem regionalnym i mvi4zanej z tym polityki

regionalnej Unii Europejskiej. Zostaly one wlaSciwie ustrukturyzowane oraz napisane w

oparciu o poprawnie dobran4 ibardzo bogat4literaturg, nie tylko krajow4, ale i obcojgzyczrtq.

Rozdzial pierwszy poSwigcony zostal prezentacji zagadnieh dotycz1cych regionalnego ujgcia

proces6w rozwojowych oraz koncepcji rozwoju regionalnego w teorii ekonomii. Doktorant

poruszaj4c sig bardzo sprawnie po pojgciach i definicjach nie proponuje wprawdzie ich ujgcia

autorskiego, niemniej jednak okreSla z mySli kt6rych autor6w i w jakim zakresie bgdzie

korzystaL w rozprawie, konsekwentnie to nastgpnie stosuj4c. W dalszej czgSci rozdzialu

skutecznie identyfikuje On metody pomiaru rozwoju spoleczno-gospodarczego regionu oraz

dokonuje przegl4du badan empirycznych w zakresie uwarunkowari rozwoju regionalnego.

Reasumuj4c rozdzial ten oceniam bardzo wysoko ze wzglEduna kompleksowoSd, starannoS6 i

rzetelnoS6 zgromadzonego materialu teoretycznego.

Przedmiot zainteresowafirozdzialu drugiego stanowi zagadnienie genery i ewolucji

europejskiej polityki regionalnej oraz szczeg6lowa charakterystyka funduszy strukturalnych.

Og6lna ocena treSci tej czgSci rozprawy jest takZe bardzo pozytywna a lektura tego rozdzialu

ponownie prowadzi do wniosku o duzej dojrzaloSci naukowej Doktoranta i umiejgtnoSci

prowadzeniaprzezNiego samodzielnej dyskusji. Rozdzial ten stanowi taklebardzo wazn4 rolg

operacyjn4 wprowadzaj 4c w bardzo umiejgtny spos6b do badari empirycznych.

W rozdziale trzecim mgr Pawel tr opatka z sukcesem podj4t sig okreSlenia metodyki badania

wplywu funduszy strukturalnych na rozw6j spoleczno-gospodarczy region6w w Unii

Europejskiej. Doktorant pokazal schemat analityczny przeprowadzonVc.h przez siebie badafi,

scharakteryzowal etapy analizy empirycznej, wrerirczqc tg czg6(, pracy sprawozdaniem z

wykorzystanych metod analizy ekonometrycznej. Bardzo wysoko oceniam stworzon4 pyze)

Niego koncepcjg pigciokqta rozwoju spoleczno-gospodarczego regionu. Pigciok4t ten jest



wykorzystany w pracy jako miernik poziomu rozwoju spoleczno-gospodarczego region6w i

stanowi relacjg sumy p61 pigciu wyodrgbnionych dla danego regionu tr6jk4t6w do

maksymalnego pola wielok4ta foremnego. OczywiScie moZna w tym miejscu dyskutowa6, czy

elementy rozwoju spoleczno-gospodarczego ,wykorzystane jako podstawa skonstruowania

opisanego taruEdzias4 odpowiednie i dobrze dobrane, atakZeczy wigkszy lub mniejszy udzial

pola danego pigciok4ta otrrymanego w badaniach region6w nie wynika z przevragi lub

niedorozwoju tylko jednego lub dw6ch eksplorowanych obszar6w. Warto zauwuiry1 takhe, .2e

zmiennych opisuj4cych poziom rozwoju spoleczno-gospodarczego jest w literaturze i praklyce

ztacznie wigcej (cho6by najog6lniejszy wskaZnik HDI), atworzy je niejednokrotnie nracztie

wigksza ni? w recenzowanej rozprawie liczba element6w. Dyskusjg na ten temat chcialbym

zaproponowad Doktorantowi podczas publicznej obrony. Warto teZ jednak podkre5lid, Ze

zauwuZa On, i2 nie ma powszechnie przyjgtych wzorc6w operacjonalizacji wskaZnik6w

empirycznych, a ponadto jest ograniczony dostgpnoSci4 danych statystycznych na poziomie

NUTS-2. Swiadomo66 ograniczeri i wynikaj4cego z nich pewnego subiektywizmu nie jest

Doktorantowi obca, co kuirc z szacunkiem ocenia6 podjgt4 przez Niego pr6bg konstrukcji

Syntetyczne go wskaZnika rozr,voj u spoleczno- gospodarczego ( SWR).

Dokonuj4c oceny zawartoSci rozdzialu czwartego chcialbym stwierdzi6, 2e pozytywnie naleiry

oceni6 przeprowadzon4przez Doktoranta analizE rozwoju spoleczno-gospodarczego region6w

przy pomocy badania zmian SWR oraz szacowania ich dynamiki. Efektem Jego pracy s4 bardzo

interesuj4ce poznawczo wnioski, stanowi4ce jak sam przyznaje tlo do dyskusji na temat

bardziej efektywnej alokacji funduszy strukturalnychprzy pomocy by6 mo2e innego zestawu

kryteri6w decyduj4cych o ich wysokoSci. Co warte podkreSlenia nie boi sig On takZe odwaznie

weryfikowat hipotez badawczych, wykazujEc przy tym bardzo analityczne i krytyczne

mySlenie. Powoduje to,2e niekaZdqpostawion4 hipotezg weryfikuje pozytywnie, co w moim

przekonaniu jeszcze bafiziej zwigksza zaufanie do przeprowadzonego procesu badawczego.

JednoczeSnie w rozdziale czwartym mgr Pawel tr opatka zartacza potrzebg przeprowadzenia

dodatkowych badari w wielu eksplorowanych przez siebie obszarach, co daje szerok4

perspektywg Jego dalszego rozwoju, a ponadto dowodzi ciekawoSci mvi zanej z prowadzeniem

profesjonalnych badan. Jest to moim zdariem prognostyk Swietnie rokuj4cy na prryszlofit,

naukow4 Doktoranta, a jednoczeSnie Swiadczqcy o pokornej, ale jednoczesnie dociekliwej

postawie badacza.

Kluczowe dla calej rozprary doktorskiej konkluzje Doktorant zawarlw jej zakofczeniu.

Formutuj4c tu wnioski, odni6str sig zar6wno do hipotez (wszystkie zostaly starannie
1""

zweryfikowane), jak i nealizowanych cel6w. Wnioski te oceniam jako naleirycie
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nmotywowane i trafnie sformulowane. Zakohczenie wiericzy wskazanie kierunk6w dalszych

prac i araliz. Ich zestaw ruz jeszcze wskazuje na SwiadomoS6 wielu ograniczeri w

zrealizowanych badaniach i jest drogowskazem dalszego rozwoju naukowego Doktoranta.

Ocena formalnej strony dysertacji

Formalna strona pracy nie nasuwaw zasadzie Zadnychzastrzeleh. Jest ona napisana wyj4tkowo

starannym, noz'rnialym i poprawnym jgzykiem naukowym. Ilustracja graficzna

prowadzonych badan jest umiejgtnie dobrana i opracowana. Charakteryzuje sig :ru
duil1czytelnoSci4 i starannoSci4 wykonania. Jak na tak obszerne dzielo w pracy wystgpuje

niewiele tzw. ,,liter6wek" i blgd6w interpunkcyjnych.

Konkluzja kofi cowa recenzji

Opiniowana rozprawa doktorska stanowi interesuj4ce i wartoSciowe studium badawcze

dotyczqce wplywu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozw6j spoleczno-

gospodarczy region6w. Mimo zawartych w recenzji kilku uwag o charakterze subiektywnym,

oceniam pracA bardzo pozytywnie, zar6urno w warstwie teoretycznej, jak i w empirycmej.

Przeprowadzona ocena pozwala stwierdzi6, Ze rczprawg doktorsk4 autorstwa mgra Pawla

tr opatki pt.Wplywfunduszy strukturalnychUnii Europejskiej naronttfj spoleczno-gospodarczy

regiondw mo2na uznal za kompleksowe i oryginalne rozwiqzanie istotnego problemu

naukowego z zakrestt ekonomii, o dostrzegalnych walorach teoretycznych, metodycznych i

utylitamych. WartoSd pracy polega na zasadniczo bardzo precyzyjnym wyjaSnieniu pojg6 z

zakresu analizowanego tematu, wlaSciwym doborze metod badawczych dostosowanych do

przeanalizowanych wczeSniej problem6w teoretycznych i postawionych hipotez oraz fia

poprawnym przeprowadzeniu badan. WyprowadzorLe na podstawie studi6w literaturowych

oraz przeprowadzonego postgpowania badawczego wnioski potwierdzaj4 predyspozycje i

umiejgtnoSci mgra Pawla tr opatki do prowadzeniapracy naukowej.

W Swietle poczynionych ustaleri, bior4c pod uwagg wszystkie przyjgte kryteria oceny

stwierdzam, 2e recetuowana rozprawa doktorska mgra Pawla tr opatki pt. Wptyw funduszy

strukturalnych Unii Europejskiej na ronn6j spoleczno-gospodarczy regiondw, napisana pod

kierunkiem naukowym dr hab. Anny Kozlowskiej, prof. UEP przy udziale promotora

pomocniczego dra Marcina Puziaka, spelnia okreSlone w Ustawie z dnia 14 marca 2003 roku o

stopniach naukowych i tytule naukowym wymagania stawiane tego typu opracowaniom.

W zwiqzku z powy*szym wystgpujg z wnioskiem do Wysokiej Rady Awans6w Nauko*y.f,

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o jej przyjgcie i dopuszczenie do publicmej obrony.
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JednoczeSnie biorqc pod uwagg rzetelno5d i starannof6 w rozwi4zaniu zlozonego problemu

badawczego orazbardzo wysoki poziom merytoryczry ro7prawy wnioskujg o jej wyr6znienie.

$'{^*{,'tt bd,p,*l:
dr hab. inz, Arkadiusz Borowiec, prof. PP
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