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1. Uwagi wstępne 

 

Podstawę oceny rozprawy doktorskiej mgra Błażeja Pilarczyka pt. „Oddziaływanie finansowych 

mechanizmów wsparcia na inwestycje w energię wiatrową w Polsce” stanowi pismo prof. dr hab. 

Barbary Jankowskiej, Przewodniczącej Rady Awansów Naukowych z dnia 2 września 2022 r.  

Przedłożona do recenzji dysertacja mgra Błażeja Pilarczyka napisana została na 215 stronach stan-

dardowego maszynopisu. W pracy wyodrębniono część teoretyczną oraz empiryczno-badawczą napi-

sane na 193 stronach, na pozostałych stronach ujęto wykaz źródeł, w tym literatura (nienumerowana) 

i akty prawne (nienumerowane), sprawozdania z działalności podmiotów sektora energetycznego ob-

jętych badaniem  (nienumerowane), spis tabel (19) i rysunków (33).  Konstrukcja rozprawy składa się 

ze wstępu, pięciu rozdziałów oraz podsumowania. Zachowane zostały proporcje pomiędzy zakresem 

rozważań prezentowanych w części teoretycznej (rozdziały 1,2,3) oraz empirycznej dysertacji (roz-

działy 4,5). Rysunki i tabele zamieszczone zarówno w części poświęconej rozważaniom teoretycznym 

oraz empiryczno-badawczym wspomagają zrozumienie i lekturę rozprawy. Język pracy jest zrozu-

miały, nie budzi zastrzeżeń. Praca napisana została w sposób komunikatywny i przyjazny dla odbiorcy. 

Pozytywnie ocenić należy także pozostałe elementy warsztatu pisarskiego o czym świadczy poprawny 

dobór i posługiwanie się literaturą oraz innymi źródłami przede wszystkim dokumentami strategicz-

nymi. Doktorant posłużył się zróżnicowanymi źródłami informacji, polsko i obcojęzycznymi (głównie 

anglojęzycznymi).  
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Dokonując oceny rozprawy doktorskiej mgra Błażeja Pilarczyka uwzględniono wymogi formalno-

prawne stawiane recenzjom o których mowa w par. 6 ust. 4 Rozporządzenia MNiSW z dnia 19 stycznia 

2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie dok-

torskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (DzU 2018 

poz. 261) oraz przepisach (art. 13 ust. 1) ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (DzU 2017 poz. 1789).  

W kolejnych punktach recenzji dokonano oceny pracy doktorskiej mgra Błażeja Pilarczyka kieru-

jąc się następującymi kryteriami:  

− ranga problemu naukowego, w tym zasadność wyboru obszaru badawczego, oryginalność po-

dejścia badawczego i rozwiązania naukowego; 

− oryginalność i poprawność sformułowania hipotez, celów badawczych oraz struktury roz-

prawy; 

− wybór metodyki badania i jej adekwatność do specyfiki problemu badawczego; 

− jakość merytoryczna rozprawy oraz poprawność uzyskanych rezultatów; 

− formalna strona pracy. 

 

2. Ocena metodyki badania (uzasadnienie wyboru problemu badawczego, założenia badawcze, 

hipotezy, cele, metody badawcze, układ rozprawy, ocena rezultatów) 

 

Inwestycje w odnawialne źródła energii stanowią złożony i interdyscyplinarny problem badawczy 

choć mają także praktyczny wymiar z uwagi na aplikacyjny charakter stosowanych rozwiązań. W 

ostatnich latach ze względu na rosnące zagrożenie kreowane przez ryzyko ESG (w tym klimatyczne) 

transformacja energetyczna stała się faktem ale jednocześnie wyzwaniem dla poszczególnych państw 

świata i ich gospodarek. Tradycyjne źródła energii odpowiadają za znaczną część emisji CO2 i w 

konsekwencji za globalne ocieplenie klimatu, stąd konieczne jest poszukiwanie i wdrażanie alterna-

tywnych rozwiązań, w dominującym stopniu opartych o odnawialne źródła energii. W obecnych uwa-

runkowaniach i przy uwzględnieniu strategicznych kierunków i działań określonych przez Unię Euro-

pejską m.in. dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., rządy i samorządy, ale także 

podmioty komercyjne zobligowane są do podjęcia działań dostosowawczych w taki sposób aby współ-

realizować unijne priorytety strategiczne. Transformacja energetyczna niesie ze sobą określone koszty, 

których ani przedsiębiorstwa, ani gospodarstwa domowe nie są w stanie pokryć w całości ze swoich 

budżetów, stąd konieczne staje się wypracowanie ram organizacyjno-prawnych i mechanizmów za-

pewniających wsparcie dla wszystkich podmiotów, których transformacja energetyczna dotyczy. 
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Mechanizmy takie mają formę zarówno wsparcia bezpośredniego jak i pośredniego i różnią się w po-

szczególnych państwach członkowskich UE (które samodzielnie choć z uwzględnieniem unijnych za-

pisów strategicznych) kształtują swoją politykę energetyczną, ale także politykę fiskalną i inne polityki 

publiczne wspomagające proces dekarbonizacji. W tym miejscu pojawia się pytanie o motywację i 

efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii, która jest zróżnicowana i zależy m.in. od źródła 

energii odnawialnej ale także uwarunkowań regulacyjnych na rynku energii, czyli stopnia i zakresu 

interwencji państwa. W dysertacji postawiono hipotezę główną w brzmieniu: „w warunkach finan-

sowo-ekonomicznych występujących poza systemem wsparcia, projekty inwestycyjne w elektrownie 

wiatrowe nie są opłacalne”. Pozostaje zatem pytanie o warunki brzegowe dla których inwestycje w 

elektrownie wiatrowe przestają się opłacać i o to jakie kroki podjąć, aby przywrócić opłacalność pro-

jektom w energię wiatrową z uwzględnieniem ich aspektu geograficzno-przestrzennego?        

Problem badawczy podjęty w dysertacji jest zatem zasadny i dobrze uargumentowany na gruncie 

dorobku a w szczególności ważny i aktualny z poznawczego punktu widzenia oraz luki badawczej 

jaką wypełnia. Rozważania przedstawione w opracowaniu stają się szczególnie szczególnie aktualne 

w kontekście: wydarzeń geopolitycznych m.in. wojna na Ukrainie, dyskusja na temat zagrożenia blac-

koutem oraz cen paliw, czy problem dostępności do węgla i systemu wsparcia dla jego nabywców w 

kontekście założeń strategicznych dokumentów unijnych ukierunkowanych na działania odwrotne tj. 

odejście do węgla i zastąpienie go tymczasowo paliwem gazowym.  

Tytuł pracy został określony poprawnie i jest spójny z prezentowaną w pracy problematyką. Pewna 

refleksja nasuwa się odnośnie do oddziaływania finansowych mechanizmów wsparcia na „inwesty-

cje”. Pojawia się pytanie czy mechanizmy te oddziałują na inwestycje, czy raczej na decydentów po-

dejmujących decyzje inwestycyjne? Bardziej precyzyjnym byłoby wskazanie w tytule, że chodzi o 

oddziaływanie na decyzje inwestycyjne, bowiem to w konsekwencji podejmowanych przez decyden-

tów decyzji, warunkowanych zakresem wsparcia i konstrukcją mechanizmu wsparcia realizowane są 

inwestycje. Dokonując oceny układu rozprawy i spójności tytułów poszczególnych rozdziałów z ich 

treścią nasuwają się następujące wnioski – zgodnie z zapowiedzią zakresu badania zawartą w tytule 

dysertacji dominujące są trzy kategorie badawcze: oddziaływanie, finansowe mechanizmy wsparcia, 

energia wiatrowa oraz inwestycje, które zasadniczo mają odwzorowanie w układzie poszczególnych 

rozdziałów, choć nie zawsze w sposób jednoznaczny. Rozdział drugi de facto w swoich rozważaniach 

wychodzi poza ramy uwarunkowań prawnych i przedstawia także nawiązania do krajowego i unijnego  

rynku energii. Bardziej adekwatne byłoby więc zatytułowanie tego rozdziału jako nt. Uwarunkowania 

prawne rozwoju rynku energii wiatrowej. W układzie pracy zabrakło odniesienia do ram teoretycznych 

takich kategorii jak „odziaływanie”, „skuteczność”, „efektywność” i pokrewne. Warto było taką dys-

kusję przeprowadzić w części teoretycznej rozprawy, bowiem kategorie te są znaczące dla 
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przeprowadzonego badania i ułatwiłyby jego zrozumienie. Tytuł rozdziału czwartego z kolei w kon-

tekście prezentowanych w nim treści powinien zostać zawężony (do ryzyka elektrowni wiatrowych 

np. Ocena ryzyka inwestycji w elektrownie wiatrowe w rachunku efektywności inwestycji). Rozdział 

ten nie zawiera bowiem kompleksowej oceny ryzyka inwestycji (np. brakuje ryzyka ESG) w elektrow-

nie wiatrowe, ogranicza się natomiast do oceny ryzyka dla potrzeb rachunku opłacalności inwestycji i 

do tego należałoby nawiązać, żeby ukierunkować czytelnika – odbiorcę rozważań.         

Cel rozprawy określony został jako: „ocena skuteczności oddziaływania finansowych mechani-

zmów wsparcia na opłacalność ekonomiczną inwestycji w elektrownie zasilane siłą wiatru”. Tak sfor-

mułowany cel pracy współgra z jej tytułem oraz układem rozdziałów, choć w rozprawie nie odniesiono 

się do rozumienia „skuteczności” i sposobów jej pomiaru w kontekście finansowych mechanizmów 

wsparcia, a jest to istotne dla poprawnego odczytania celu badania. Efektywność może być bowiem 

analizowana zarówno pod kątem sprawności i wydajności (ekonomiczność działania) jak i z perspek-

tywy stopnia realizacji celu (skuteczności)1. Prosiłabym Doktoranta o ustosunkowanie się do podnie-

sionych kwestii definicyjnych podczas publicznej obrony.  

 Realizacja celu głównego została w dysertacji wsparta poprzez zdefiniowanie czterech celów po-

mocniczych. Zakres celów pomocniczych dotyczy m.in.: funkcjonujących systemów wsparcia inwe-

stycji w energię wiatrową, oceny czynników ekonomiczno-prawnych determinujących efektywność 

wytwarzania energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych, motywacji podmiotów gospodarczych do 

podejmowania inwestycji w energię wiatrową, znaczenia finansowych instrumentów wsparcia w oce-

nie efektywności projektów inwestycyjnych w elektrownie wiatrowe. Cele pomocnicze są spójne z 

celem głównym dysertacji. Dla tak określonych celów sformułowano hipotezę główną zakładającą, że 

„w warunkach finansowo-ekonomicznych występujących poza systemem wsparcia, projekty inwesty-

cyjne w elektrownie wiatrowe nie są opłacalne”. Hipoteza główna została poprawnie zdefiniowana, 

choć można byłoby ją bardziej zawęzić wskazując „warunki finansowo-ekonomiczne” o które chodzi 

(szerokie lub wąskie ujęcie).    

W dysertacji nie wyodrębniono fragmentu  poświęconego metodyce badania. Takie podejście nie 

jest błędne choć utrudnia kompleksową ocenę metodyki, która została opisana w różnych miejscach 

pracy doktorskiej. We wstępie podano informację, że „Grupę badawczą stanowią koncerny energe-

tyczne działające na terenie Polski, w których znaczący udział właścicielski (powyżej 50%) posiada 

Skarb Państwa oraz przedsiębiorstwa niezależne od udziałów państwowych, których jednym z rodza-

jów prowadzonej działalności gospodarczej jest wytwarzanie energii elektrycznej przez aktywa 

                                                 
1 Por. m.in. A.Pyszka, Istota efektywności. Definicje i wymiary. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 230, 2015. 
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wiatrowe, jak również instytucje finansowe angażujące własne aktywa w projekty wiatrowe w Polsce”. 

(…) „Badaniem objęto lata 2005-2020 (…)”, co w dalszej części opisu poprawnie uzasadniono. Zwró-

cono uwagę na wykorzystanie krytycznej analizy literatury oraz danych finansowych, które posłużyły 

do określenia założeń przyjętych podczas analizy efektywności inwestycji (m.in. prognozy wysokości 

nakładów inwestycyjnych oraz urealnionego czasu pracy elektrowni wiatrowej). Wskazano także na 

źródła danych do badań i analiz. Analizę ryzyka przeprowadzono z wykorzystaniem metody Monte 

Carlo, a ocenę opłacalności zrealizowano w oparciu o metody dynamiczne.  Metodyka badania została 

określona poprawnie, współgra ze specyfiką problemu badawczego.  

 

3. Ocena merytorycznej treści rozprawy 

 

Praca zawiera rozważania teoretyczno-aplikacyjne, co znajduje wyraz w układzie jej rozdziałów z 

wyraźnie zarysowaną teorią oraz rozdziałami o charakterze analityczno-badawczym na przykładzie 

spółek z sektora energetycznego. Jak wskazuje Doktorant „W części teoretycznej została dokonana 

systematyzacja pojęć z zakresu przedmiotowego i podmiotowego rozprawy na podstawie analizy lite-

ratury”. Dokonując szczegółowej analizy merytorycznej treści poszczególnych rozdziałów należy 

wskazać, że zostały one dobrze osadzone w literaturze przedmiotu a także poparte analizą aktów praw-

nych i innych dokumentów (m.in. sprawozdania zarządu analizowanych grup kapitałowych). Roz-

działy ułożono w poprawnym ciągu logicznym. W pierwszym rozdziale rozprawy przedstawiono za-

gadnienia ochrony środowiska z perspektywy nauk ekonomicznych (głównie z perspektywy przedsta-

wicieli nurtu klasycznego, neoklasycznego, instytucjonalnego). Odniesiono się do kwestii efektów ze-

wnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem efektów negatywnych oraz przedstawiono rozważania 

na temat miejsca zrównoważonego rozwoju w ekonomii ekologicznej. Wskazano na wpływ zanie-

czyszczenia na użyteczność konsumentów i realizację funkcji celu przez producentów oraz zwrócono 

uwagę na negatywne oddziaływanie zanieczyszczeń na ludzkie zdrowie. Przedstawiono problem od-

działywania energetyki na środowisko oraz omówiono instrumenty ekonomiczne funkcjonujące w ra-

mach polityki ekologiczno-energetycznej. Zwrócono uwagę na rolę państwa w kształtowaniu mecha-

nizmów finansowania inwestycji w ochronę środowiska oraz koncepcję środowiskowe m.in. krzywa 

Kuznetsa. W kontekście dyskutowanych zagadnień zwrócono uwagę na: wybrane dokumenty strate-

giczne m.in. dokument „Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu”, cele określone w perspektywie budżetowej UE na lata 2021-2027, strategia 

„Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” oraz rolę ekoinnowacji z perspektywy tzw. czystych tech-

nologii. Pewien niedosyt pozostawia brak odniesienia się w rozdziale do kwestii celów zrównoważo-

nego rozwoju (SDGs) w szczególności SDG13 i ich roli w realizacji koncepcji zrównoważonego 



6 

 

rozwoju i zapewniania oceny i porównywalności efektów osiąganych przez poszczególne państwa. 

Brakuje także dyskusji i stanowiska Doktoranta dotyczącego negatywnego oddziaływania farm wia-

trowych na środowisko m.in. hałas, zjawiska świetlne, wysokość farm wiatrowych i ich wpływ na 

walory krajobrazu. Proszę Doktoranta o odniesienie się do tych kwestii.    

Drugi rozdział pracy ogniskuje się wokół rozważań dotyczących otoczenia prawnego dla rozwoju 

energii wiatrowej, w szczególności przywołano szereg dyrektyw unijnych tworzących podstawy dla 

polityka energetycznej UE. W kontekście projektowania systemów wsparcia zwrócono uwagę na kwe-

stię pomocy publicznej z perspektywy Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 

2021 r. w sprawie wytycznych w sprawie pomocy państwa na cele związane z klimatem, energią i 

ochroną środowiska. Wskazano na traktatowe regulacje odnoszące się do problematyki bezpieczeń-

stwa energetycznego i klimatycznego (Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w art. 4 ust 2.) 

zwracając jednocześnie uwagę na podział kompetencji między UE a państwami członkowskimi. Omó-

wiono akty prawne, których celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez ograniczenie emisji 

CO2 przez sektor energetyczny oraz zwrócono uwagę na rozporządzenia wchodzące w skład pakietu 

legislacyjnego, dotyczącego polityki spójności na lata 2021–2027 i na pakiet propozycji legislacyjnych 

„Fit for 55” w obszarze Europejskiego Zielonego Ładu. Część rozdziału poświęcono dyskusji doty-

czącej wprowadzenia dyrektyw UE na grunt prawa polskiego oraz dokumentom strategicznym zawie-

rającym założenia krajowej polityki państwa względem OZE. Odniesiono się także do kwestii działań 

w zakresie osiągania założonych celów dotyczących energii wiatrowej w krajach UE oraz w polskich 

uwarunkowaniach. Rozdział został opracowany poprawnie w oparciu o rzetelny dobór źródeł.   

W rozdziale 3 omówiono rolę finansowych mechanizmów wsparcia energii wiatrowej. Przedsta-

wiono podejście do definiowania oraz klasyfikację finansowych mechanizmów wsparcia odnawial-

nych źródeł energii. Omówiono system świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł oraz 

podniesiono kwestię opłat zastępczych za niewywiązanie się z przyznanych limitów zastosowania 

energii odnawialnej. Zwrócono także uwagę na takie zagadnienia jak: destabilizacja systemu zielonych 

certyfikatów, systemy aukcyjne, pomoc publiczna, instrumenty oddziaływania finansowego w postaci 

preferencji podatkowych oraz korporacyjne umowy zakupu energii. Instrumenty wspierania rozwoju 

odnawialnych źródeł przedstawiono w oparciu o dwie grupy - instrumenty odnoszące się do systemu 

kształtowania cen oraz instrumenty, które dotyczą systemu kształtowania ilości wytworzonej energii. 

Odniesiono się do skutków wprowadzenia podatków środowiskowych w wybranych państwach unij-

nych w szczególności wskazano na występowanie pozytywnych efektów oddziaływania na środowi-

sko, takich jak: zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń, obniżenie zużycia zasobów nieodnawialnych, 

surowców oraz produktów będących źródłem zanieczyszczeń, wysokie koszty administracyjne wy-

branych rozwiązań podatkowych, obniżenie konkurencyjności sektorów gospodarki objętych opłatami 
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i podatkami, wzrost kosztów dla gospodarstw domowych. Rozdział opracowano poprawnie w oparciu 

o rzetelną i pogłębiona kwerendę literatury.     

Rozdział 4 koncentruje się na dyskusji wokół zagadnień oceny ryzyka inwestycji w elektrownie 

wiatrowe. W rozdziale omówiono kolejno kwestie: analizy ryzyka w kontekście rachunku efektywno-

ści inwestycji, odniesiono się do analizy opłacalności inwestycji w generację wiatrową z wykorzysta-

niem metod dynamicznych (NPV, IRR) oraz analizy progu rentowności inwestycji wiatrowych przy 

wykorzystaniu NPV i IRR. W rozdziale skupiono się na badaniu i metodach oceny opłacalności inwe-

stycji w wymiarze czysto finansowym, zabrakło natomiast komentarza wskazującego na istnienie me-

tod oceny uwzględniających czynniki niefinansowe w ocenie opłacalności np. ENPV i ERR. Warto 

było nawiązać do tej metodyki z uwagi na szereg czynników o niefinansowym charakterze, które od-

działują na projekty w energię wiatrową. Jednocześnie element ryzyka został omówiony w bardzo 

wąskim zakresie dotyczącym rachunku efektywności inwestycji, a specyfika projektów w energię wia-

trową sprawia, że ryzyko inwestycyjne tych projektów ma znacznie szerszy wymiar. W szczególności 

dotyczy to zakresu ryzyka wskazanego w tabeli na s. 105. 

Rozdział piąty, ostatni prezentuje wyniki badań empirycznych dotyczących oceny ryzyka specy-

ficznego wytwarzania energii z wiatru. W rozdziale tym wykorzystano analizę wrażliwości i scenariu-

szy zmian czynników determinujących wartość NPV, zaprezentowano mechanizmy wsparcia deter-

minujące opłacalność inwestycji wiatrowych (m.in. ceny zielonych certyfikatów na Towarowej Gieł-

dzie Energii, ceny sprzedaży energii elektrycznej w systemie aukcyjnym) i dokonano oszacowania 

wielkości NPV metodą Monte Carlo. W efekcie analizy określono dopuszczalne odchylenia wartości 

poszczególnych zmiennych mających wpływ na opłacalność projektu inwestycyjnego oraz zdiagno-

zowano siłę i kierunek wpływu poszczególnych zmiennych na ostateczną efektywność przedsięwzię-

cia. Metodę Monte Carlo wykorzystano do oceny ryzyka finansowego inwestycji.  Z przeprowadzo-

nych analiz wartości współczynników wrażliwości wynika, iż: 1) zmiana o 1 punkt procentowy ceny 

sprzedaży energii elektrycznej wyrażonej w zł/MWh powoduje zmianę o 6,58 punktu procentowego 

wskaźnika NPV; 2) zmiana o 1 punkt procentowy wolumenu wytwarzania energii elektrycznej (MWh) 

powoduje zmianę o 6,59 punktu procentowego miernika NPV; 3) zmiana o 1 punkt procentowy na-

kładów inwestycyjnych wyrażonych w tys. zł powoduje zmianę o 6,50 punktu procentowego NPV. Z 

przeprowadzonej analizy wynika, iż są to trzy parametry najbardziej wrażliwe i najsilniej oddziałujące 

na opłacalność inwestycji w energię wiatrową.   

Pracę kończy podsumowanie w którym odniesiono się do głównych wniosków z badania, jego 

celów i hipotez. W szczególności wskazano, że: 1) wśród funkcjonujących w Polsce finansowych me-

chanizmów wsparcia sprzyjających inwestowaniu w projekty wiatrowe, dominujące znaczenie od-

grywa system aukcyjny sprzedaży energii odnawialnej, 2) postęp technologiczny sprawia, iż koszty 
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zarówno inwestycyjne, jak i wytwarzania energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe, maleją w 

porównaniu z energetyką konwencjonalną, 3) finansowe systemy wsparcia wytwarzania energii z od-

nawialnych źródeł przekładają się na wzrost rentowności inwestycji wiatrowych, których rozwój sty-

muluje wzrost potencjału energetycznego, 4) projekty inwestycyjne w elektrownie wiatrowe poza sys-

temem wsparcia nie są opłacalne, 5) systematyczny wzrost cen energii elektrycznej oraz rosnące za-

potrzebowanie na nią to istotne elementy oddziałujące na stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału.   

    

4. Szczegółowa ocena rozprawy 

 

Praca napisana została w sposób staranny. W jej treści zdarzają się jednak nieliczne usterki inter-

punkcyjne, stylistyczne i literówki. Badania i analizy przedstawione w pracy zostały już zrealizowane, 

stąd czas przyszły we fragmentach dysertacji (np. wstęp) nie jest adekwatny. Kolejne usterki pojawiają 

się na stronach np. s. 7 „maleją najszybciej”, w tytułach punktów należałoby unikać skrótów np. 2.3, 

s. 60 zabrakło „na” (rysunku), tytuł rozdziału 3 jest niepełny „Rola finansowych mechanizmów wspar-

cia odnawialnych źródeł energii”; w tytule zabrakło wskazania na rolę w czym? zgodnie ze SJP „rola 

- udział i znaczenie kogoś lub czegoś w jakichś okolicznościach, w jakimś przedsięwzięciu; też: zada-

nie do spełnienia”. W bibliografii poza odniesieniami do stron www, sprawozdań i raportów mało jest 

odwołań w szczególności do pozycji zwartych wydanych po 2019r.   

 

5. Wnioski końcowe 

Po zapoznaniu się z rozprawą doktorską Pana mgra Błażeja Pilarczyka pt. „Oddziaływanie finan-

sowych mechanizmów wsparcia na inwestycje w energię wiatrową w Polsce” stwierdzam, że praca 

cechuje się walorami poznawczymi i aplikacyjnymi a Doktorant: 

− trafnie sformułował oryginalny problem naukowy oraz poprawnie uzasadnił lukę badawczą; 

− przygotowując część teoretyczną i empiryczną rozprawy wykazał się dużą wiedzą ogólnoeko-

nomiczną; 

− zrealizował cele badawcze i zweryfikował hipotezę badawczą; 

− wykazał się dobrym warsztatem badawczym; 

− zdiagnozował w szczególności warunki dla których projekty w inwestycje w energię wiatrową 

pozostają opłacalne oraz wskazał mechanizmy wsparcia determinujące efektywność tych pro-

jektów. 
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Mając na uwadze powyższe stwierdzam, że rozprawa Pana mgra Błażeja Pilarczyka pt. „Oddzia-

ływanie finansowych mechanizmów wsparcia na inwestycje w energię wiatrową w Polsce” napisana 

pod kierunkiem naukowym dr hab. Marty Kluzek, prof. UEP spełnia wymagania określone w art. 13 

ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (DzU z 2017, poz. 1789) w związku z powyższym, przedkładam wniosek o dopusz-

czenie mgra Błażeja Pilarczyka do dalszych etapów przewodu doktorskiego tj. do publicznej obrony.     
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