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Podstaw4 prawn4 wykonania recenzji jest pismo Dziekana Wydzialu InZynieryjno-

Ekonomicznego Llniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu z dnia 1 lutego 2019 r.

Przedlohona do recenzji rozprawa doktorska dotyczy waznego i wci42 wymagaj4cego

pogigbionych stu<1i6w problemu badawczego. Tematyka podjgta przez Autora wpisuje sig

w zakres teoretycznych i eksploatacyjnych moZliwoSci ogramczenia koszt6w w produkcji

rolniczej. Problematyka racjonalnoSci oraz efektywnoSci wykorzystania sprzgtu technicznego

w gospodarstwach rolnych jest istotnym problemem rczpatrywanym w obszarze ekonomiki

rolnictwa (ekonomii rolnej). Tematyka podjgtych rczwaAah koncentruje sig r6wnieZ na

zagadnieniu racjonalnoSci wykorzystania paliw plynnych w gospodarstwach rolnych. Podjgta

w pracy doktorskiej tematyka wpisuje sig w obszar dyskusji w dziedzinie nauk

ekonomicznych, v" dyscyplinie ekonomia.

Og6lna charaktetrystyka pracy i jej struktura

Przedlohona do recenzji praca ma charakter obszernego, Iiczqcego 410 stron

opracowania o <>harakterze teoretyczno-empirycznym. W trakcie badafi literaturowych

wykorzystano 10'5 pozycji bibliografrcznych, na kt6re z-lozyty sig publikacje ksi42kowe

i artykuly nauko.we dotyczqce poruszanej w pracy problematyki. Ponadto w bibliografii



wyodrgbniono 38i pozycji ze 2r6del statystycznych, 22 pozycje z przepis6w prawnych,

31 pozycji ze lro'del intemetowych oraz 10 opracowari wyodrgbnionych w kategorii ,,inne".

Dob6r literatury pozytywnie Swiadczy o umiejgtnoSci prowadzenia kwerendy literaturowej

oraz o dobrym rozeznaniv literaturowym studiowanego tematu przez Doktoranta. Pomimo

znacznej objgtoSci, pod wzglgdem struktury przedlolona do recenzji praca to tekst sp6jny,

zwigzly, umoZlir,viaj4cy plynne rozwijanie przyjgtego deskrypcyjno-analitycznego toku

argumentacji.

Dyserlacja doktorska autorstwa Pana mgr. Ryszarda Pawtowskiego sklada sig ze

wstgpu, szeSciu rctzdzial6w, wniosk6w i podsumowania oruz zalqcznik6w. We wstgpie Autor

przedstawil zarys problematyki pracy, cel gl6wny oraz siedem cel6w szczeg6Nowych, atakhe

hipotezg gl6wn4 oraz szeS(, hipotez szczeg6lowych.

W pierwsz:.ym rczdziale pracy pt. ,,Teoretyczne i metodyczne podstawy opracowania"

Autor przedstau'il definicje pojgi wykorzystywanych w pracy (m.in. racjonalne

postgpowanie, koszty eksploatacji, racjonalna gospodarka paliwowo-energetyczna), w tym

wzajemne powtqzania migdzy wybranymi kategoriami. W pierwszym rozdziale w spos6b

bardzo dokladny przedstawiono metodyczne podstawy prac badawczych podjgtych w ramach

niniejszej pracy. W spos6b precyzyjny opisano dob6r pr6by badawczej i przedstawiono

stosowne wyliczernia odnoSnie do jej licznoSci, zaprezentowano takze zarys problem6w

podejmowanych w badaniach ankietowych. Scharakteryzowano pierwotne i wt6me hrodLa

danych wykorzysttanych w procesie badawczym. Pierwszy rozdzial dysertacji umieszczony

jest na str.II-72 ocenianej pracy.

Rozwalania w drugim rozdziale dotycz1 identyfikacji noSnik6w oraz kalkulacji

zuZycia energii rn, sektorze rolnym. Zakres przestrzenny prowadzonych anahz obejmowal

Unig Europejsk4, Polskg oraz woj. dolnoSl4skie. W rozdziale tym zaprezentowano analizy

dotycz4ce zuLyciit energii pierwotnej i wt6rnej, wykorzystania energii finalnej, zuLycia

bezpoSredniego noSnik6w energii itp. Interesuj4cym zagadnieniem w rozdziale drugim jest

opis infrastruktur;r i zarys moZliwoSci oraz procedur w obszarze zaopatrzenia gospodarstw

rolnych w paliwa. plynne. Informacje te zamieszczono w podrozdziale 2.5. Podstawg do

napisania drugiego rczdzialupracy stanowily gl6wnie dane wt6rne, w tym przede wszystkim

informacje GUS oraz IERiGZ-PIB.

Kolejny rtzdziaN, o charakterze gLownie przeglqdowym, zawrera charakterystykg

gospodarcz4 i pr',zyrodniczq badanych obszar6w. Przedstawiono wybrane informacje nt.



warunk6w przyrodniczych (m.in. w zakresie rodzaj6w i typ6w gleb), technologii produkcji

rolniczej, zatrudnjienia w rolnictwie itp. W rozdziale trzecim zaprezentowano takze wyniki

badafi ankietowych odnoSnie do charakterystyki badanych gospodarstw rolnych (m.in.

zuLy cia nawoz6w mineralnych oraz naklad6w pracy).

W rozdziale czwartym Autor dysertacji skoncentrowal sig na problematyce

wyposaZenia gospodarstw rolnych w sprzgt techniczny. Jest to obszerny fragment pracy (101

stron maszynopisru). Anahzie, na podstawie danych wt6rnych, poddano rynek maszyn

rolniczych w Pols,ce na tle Unii Europejskiej. Znacznaczg(;6 czwartego rczdziaNuzawiera opis

wyposa2enia gospodarstw rolnych w wojew6dztwie dolnoSl4skim w maszyny r urz4dzenia

rolnicze. W rozdz:.iaIe czwwliym zaprezentowano wyniki badan empirycznych w kontekScie

przydatnoSci maszlyn rolniczych do wymagafr organizacyjno-technicznych produkcji rolniczej

w badanych gospodarstwach rolnych. Za szczegolnie interesuj4ce, z punktu widzenia celu

i hipotez badawczych postawionych w pracy,uznajE analizy przedstawione w rozdziale 4.2.

RozdziaN pi4ty zawiera tresci dotyczqce zaopatrzenia i zutycia paliw plynnych

w rolnictwie. Niemal caNy rozdzial poSwigcony jest na zaprezentowanie wynik6w badan

empirycznych, w szczeg6lnoSci w obszarze zapotrzebowania na olej napgdowy w badanych

gospodarstwach rrolnych. Zaprezentowano w tej czgsci pracy r6wniez wyniki badaft

empirycznych odnoSnie do kryteri6w wyboru dostawc6w paliw plynnych w badanych

gospodarstwach rolnych.

W sz6styn:rrozdziale recenzowanej pracy dokonano ocen w zakresie konkurencyjnoSci

gospodarstw rolnLych w wojew6dztwie dolnoSl4skim na tle pozostalych wojew6dztw

w Polsce. Ponadto przedstawiono wynikr analiz, przeprowadzonych m.in. przy zastosowaniu

wsp6lczynnika korelacji, migdzy nakladami pracy a wybranymi grupami czyrurik6w

(np. powierzchnia UR, liczba ci4gnik6w). CzESC, ta stanowi istotny wklad Autora do

dotychczasowej wiedzy naukowej na temat racjonalnoSci wykorzystania sprzgtu technicznego

w gospodarstwachL rolnych.

Interesuj4ca z poznawczego punktu widzenia jest czgS6 empiryczna recenzowanej

tozprary doktorr;kiej (zwNaszcza 5 i 6 rozdziaN pracy). Problematyka podjgta przez

Doktoranta stanor,vi wyjScie naprzeciw dylematom i problemom decyzyjnym zarzqdzalqcych

gospodarstwami rolnymi w obszarze zakupu illub najmu oraz u4rtkowania sprzgtu

techniczneso.



Praca kofrczq ,,wnioski i podsumowanie", w kt6rych Autor odni6sl sig do

postawionych w pracy hipotez. Hipoteza gtr6wna i pigd hipotez szczeg6Nov,rych zostalo

zweryfikowanych pozytywnie. Hipoteza szczeg6lowa o tresci ,,w gospodarstwach o areale

UE powy2ej 50 'ha mozna zaobserwowat mniejsze zuiycie paliw ptynnych na jednostkg

powierzchni wykctrzystywane do produkcji roilinnej" zostila zweryfikowana negatywniei.

Ponadto w tej c;zgSci pracy Autor zawarl liczne, poznawczo interesuj4ce, konstatacje

poczynione w trakcie szczeg6Lowy ch r ozw ahart.

Rozprawa doktorska mgr. Ryszarda Pawlowskiego stanowi interesuj4ce studium

teoretyczno-empfu'yczne z zakresu efektywnoSci wykorzystania sprzgtu technicznego

w gospodarstwachL rolnych.

Ocena formalna lpracy - uklado kompletnoS( rozdzial6w i jgzyk pracy

Struktura pracy jest poprawna, wystgpuj4 pewne niedoci4gnigcia w sferze redakcyjno-

edycyjnej. W spisie treSci nie uwzglgdniono punkt6w, kt6re s4 Wszczegolnione w tresci

pracy (m.in. 3.2.".1.I. i 3.2.I.2. oraz 3.2.6.I. i 3.2.6.2.). Jest to o tyle istotne, Ze w tych

punktach zamiesi,,czono wyniki badaf empirycznych. Bior4c pod uwagg uklad pracy,

w pierwszymrczdlziale istnieje komplementarnoSd tresci w podrozdziale I.2. i L 3. W drugim

tozdziale pracy, z<Ianiemrecenzerrta. powinna byi inna kolejnoSi. Najpierw nalely wymieni6

noSniki energii (1>odrozdzial 2.3.) a p62niej przedstawiac dane odnoSnie zuLycia energii.

W spisie treSci brekuje podrozdzialu 2.2. W trzecim rozdziale ulylo sformulowania ,,odmiany

gleb", a opis dotyczyl rodzajow i typ6w. W tresci podrozdziaNu 3.1. (dotycz4cego

uwarunkowari gospodarczych) zamieszczono informacje na temat warunk6w klimatycznych

otaz uksztaltowania terenu. W podrozdziale 4.3. wyniki anahz w obszarze zamieruen

inwestycyjnych powinny uwzglgdniai wielkoSi badanych gospodarstw rolnych oraz kierunek

produkcji roSlinnej. Znacznie wzbogaciloby to wnioski w tej czgsci pracy.Identyczna uwaga

odnosi sig do treSci zawartej w podrozdziale 5.3. (uwzglgdnienie w analizach

zapotrzebowania na paliwa plynne m.in. kierunku produkcji roSlinnej i danych odnoSnie do

struktury zasiew6rv). Ponadto w opisie zagadnief w obszarze najmu ustug mechanizacyjnych

wyra1nie zaznaczony powinien by6 problem dostgpnoSci tych uslug na badanym obszarze

oraz problematyka konkurencyjnoSci cenowej. Z kolei w rozdziale 6 problematyka

konkurencyjnoSci gospodarstw rolnych powinna by6 szerzej opisana w obszarze

'Uwagi odnosnie hipotez badawczych zaprezenrowano w dalszej czgsci recenzji.



teorctycznym, ze szczegSlnym uwzglgdnieniem problematyki podejmowanej w niniejszej

pracy.

W ocenianej pracy wystgpuj4 blgdy jgzykowe (najczgsciej tzw. ,,1iter6wki")

i edycyjne. Nieujednolicone w pracy s4 przypisy z literatuw przedmiotu, wystgpuj4

nieprecyzyjne bqdL blgdne opisy rysunk6w i tabel. Zdarzajy sig problematyczne

sformulowania, np. ,,Jednakhe, niepok6j budzit moze mniejsza ni2 zalecana czgstotliwoit

zabiegdw ochrony chemicznej w mniejszych gospodarstwach" (str. 281). Analizy zu2ycia

nawoz6w mineralnych powinny byc przeprowadzone w jednostce ,,kg NpK/ha UR,, a nie

w masie towarow,oj.

Wskazanie tych niedoci4gnigi jest istotne z punktu widzenia ostatecznej redakcji

pracy do ewentua.tnej publikacji.

Ocena doboru tematuo cel6w pracy oraz sformulowania hipotez badawczych

Recenzowana rozprawa podejmuje problematykg efektywnoSci wykorzystania sprzgtu

mechanizacyjnego oraz organrzacjr i kalkulacji koszt6w zakupu noSnik6w energii (gl6wnie

paliw plynnych) rr gospodarstwach rolnych. Recenzowana dysertacja doktorska koncentruje

sig na bardzo wahnej problematyce rozpatrywanej w ramach ekonomiki rolnictwa. W tym

kontekScie, jako wabny z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia, naleLy ocenid

postawiony w prapy cel gl6wny, tj. "olveilenie wplywu racjonalnego wykorzystania sprzgtu

technicznego i paliw plynnych na konkurencyjnoit gospodarstw rolnych w wojewddztwie

dolnoilqskim". Aby zrealizowai cel gl6wny Autor pracy wskazal siedem cel6w

szczeg6lovnych, przy czym niekt6re z nich wyl<raczajq poza obszar celu gl6wnego. Dotyczy

to m.in. cel6w zuprezentowanych jako 3 i 7 cel szczeg6lowy. W zwiqzku z powyaszym cel

gt6wny pracy m6gtby byc rczszerzony i opisany jako ,,okreilenie wptywu racjonalnego

wykorzystania sprzgtu technicznego i paliw plynnych na efektywnoSt ekonomicznq

i technicznq, a takze konkurencyjnoSt gospodarstw rolnych w wojew6dztwie dolnoilqskim".

Rosn4ca efektywroS6 jest w tym przypadku istotnym warunkiem do uzyskania przewagi

konkurencyjnej. .Bior4c pod uwagg oceng doboru tematu i cel6w pracy, na uwagg zastuguje

zwlaszcza nie ograniczenie sig przez Doktoranta jedynie do problematyki ekonomicznej, ale

uwzglgdnienie w ocenianej pracy r6wnie2 bardzo waznego obszaru rnlymerri rolniczej

(w kontekScie szacowanych wskaZnik6w). Tematyka ocenianej pracy jest szczeg6lnie istotna

z punktu wrdzenia rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. W ostatnich latach, w pracach



naukowych i debatach publicznych, nast4pil wzrost zainteresowania obniLeniem naklad6w

enetgetycznych vri rolnictwie. Wynika to migdzy innymi ze znacznego udzialu koszt6w

energii w kosztach og6lnych produkcji rolniczej.

W pracy postawiono hipotezg gl6wnq o tresci ,,Zintensyfikowanie dzialari

w gospodarstwacJit rolnych na rzecz racjonalnego wykorzystania sprzgtu technicznego i paliw

ptynnych do proalukcii rolniczej istotnie nuiglrsza mozliwoici konkurencyjne gospodarstw".

Ponadto Autor przredstawil szeSd hipotez szczegolowych. Mam zasftzeaenia do dw6ch hipotez

szczeg6lowych. I'ierwsza z przyjgtych hipotez szczeg6hov,rych jest oczywista (racjonalne

wykorzystanie sprzgtu mechanizacyjnego podczas prac polowych moie poprawit

konkurencyinolt gospodarstw rolnych). Z kolei w tresci trzeciej hipotezy szczeg6lowej

(w gospodarstwac:h o areale IJE powyzej 50 ha mozna zaobserwowat mniejsze zuzycie paliw

plynnych na iednostkg powierzchni wykorzystywane do produkcji roilinnej) wystgpuje brak

precyzji (mniejsze zuLycie w por6wnaniu do czego). Ponadto w hipotezie 3 i 4 nystgpuj4

drobne blEdy j qzy\kowe.

Ocena metod i zastosowanych narzgdzi badawczych

Mocn4 stron4 ocenianej pracy jest czgS6 metodyczna. Autor w spos6b wyczerpuj4cy

opisal zastosowane metody badawcze i procedurg badari. Zastosowane przez Autora metody

i narzgdziabadawcze s4 dobrze dobrane do postawionego celu badaf. W pracy wykorzystano

zar6wno wt6rne, jak i pierwotne Zrodla informacji. Do Zrodel wt6rnych zaliczyc nalely m.in.

dane ze statystyki publicznej, informacje pozyskane z Instytutu Budownictwa,Mechanizacji

i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER), a takze Instytutu Uprawy, Nawo2enia i Gleboznawstwa

- Paristwowy Instytut Badawczy (I[ING-PIB). Dane W6rne wykorzystano m.in. do obliczeri

struktury i poziomu zuIycia noSnik6w energii w gospodarstwach rolnych. Podstawg

empfuycznq pracy stanowi4 badania wlasne przeprowadzone na pr6bie i19 gospodarstw

rolnych (116 gospodarstw indywidualnych i 3 gospodarstwa stanowi4ce wlasnoSi skarbu

pafstwa). tr'4czna powierzchnia gospodarstw rolnych, kt6re byly podstaw4 ankietyzacji,

wyniosla I0 974, 57 ha, w tym l0146,44 ha UR. Podstaw4 doboru pr6by badawczej bylo

prowadzenie dzialalnoSci rolniczej (na areale pow. 15 ha UR) na terenie wojew6dztwa

dolnoSl4skiego. Pr6ba badawcza okreSlona zostala za pomocat metody doboru celowego,

warstwowego. Badania empiryczne przeprowadzono na obszarze dw6ch podregion6w

w wojew6dztwie,ColnoSl4skim: jeleniog6rsko-walbrzyskiego oruz legntckiego. Szczeg6lowe



rlryhczenia i wyjaSnienia odnoSnie metodyki dobory pr6by i wyznaczenia jej minimalnej

wielkoSci zamieszczono w pierwszym rozdziale ocenianej pracy. Podstawowym naruEdziem

pomiarowym w badaniach empirycznych byl autorski kwestionariusz ankietowy, kt6ry

zawieral informacje metryczkowe (m.in. powierzchnia gospodarstwa, areal zasiew6w, liczba

r rodzq sprzgtu mechanizacyjnego), jak i merytoryczne (uZytkowanie sprzgtu

mechanizacyjnego, kryteria doboru dostawc6w paliw itp.). Kwestionariusz ankietowy

zamieszczono j ako zalqcznik w o cenianej pracy.

Przyjgte w pracy metody badawcze oceniam pozytywnie. S4 one wystarczalqce do

realizacjt zalo2one64o celu gl6wnego i cel6w szczeg6lowych, a takae weryfikacji przyjEtych

hipotez badawczych. Reasumuj4c, mimo zgloszonych uwag czgS6 metodyczn4i merytorycznq

pr acy uznal 9 za p opr awn4.

Wnioski korlcowe

Stwierdzam,,2e ocenianarozprawa doktorska jest interesuj4cym studium badawczym.

Z zaprezerrtowanych anahz wylania sig dobrze udokumentowane, wartoSciowe z punktu

wrdzenia teoretycznego, opracowanie o charakterze monograficznym. Z catq pewno6ci4

zakres badah wymagal od Doktoranta bardzo dobrego przygotowania merytorycznego.

Rozprawa mohe stai sig cennym 2r6dLem informacji dla badaczy i praktyk6w

zainteresowanych problematyk4 efektywnoSci wykorzystania sprzgtu technicznego

w produkcji rolnej, Uwzglgdniaj4c wartoSd naukow4 i formaln4, stwierdzarfl, 2e rozprawa

doktorska mgr. Ryszarda Pawlowskiego pt. ,,RacjonalnoSt wykorzystania sprzgtu

technicznego i paliw plynnych w gospodarstwach rolnych wojew6dztwa dolnollqskiego",

stanowi oryginalne rozwi4zanie problemu naukowego i spelnia wymogi stawiane rozprawom

doktorskim okreSlone w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach

i tytule w zakresie siztuki z dnia 14 marca 2003 r. wraz z p6lniejszymi zmianami (Dz.U. 2003 ,

nr 65, poz.595 zpctLniejszymi zmianami).

Za pozfiywtnq ocen4 recenzowanej pracy przemawia m. in. :

' waznoSi i al<tualnoSi podjgtej w rozprawie tematyki w obszarze ekonomiki rolnictwa;

warlo S c i ow t prze gl4d I iteratury doty czqcy analizow ane go prob I emu ;

ktfiyczna analiza metod szacowania zu7ycia oleju napgdowego w gospodarstwach

rolnych i za.proponowanie modyfikacji w metodach kalkulacji;

I
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poglgbienie: wiedzy naukowej na temat sposobu dokonywania wybor6w

ekonomicztrychprzez rolnik6w w zakresie doboru dostawc6w paliw plynnych;

rzetelne i obszerne przedstawienie wynik6w analiz oraz poprawne formulowanie

uog6lnief w badanym zakresie przedmiotowym (m.in. poziom wykorzystania sprzgtu

mechanizac:yjnego w gospodarstwach rolnych z uwzglEdnieniem wielkoSci ich

powierzchnLi).

W rozpraw'ie wystgpuj? pewne elementy dyskusyjne, jednak jako caloS| rozprawa

doktorska Pana mgr. Ryszarda Pawlowskiego jest opracowaniem naukowyfl, kt6re spelnia

wymogi pracy promocyjnej na stopieri doktora nauk ekonomicznych. Przedstawione uwagi

Wytyczne, o charakterze w wigkszoSci porz4dkowym, wyjaSniajqcym lub polemicznym, nie

umniejszaj4 wartoSci recenzowanej rozprav,y i nie maj4 wplywu na jej jednoznacznie

pozl'tywn4 i wysok4 oceng. W mojej opinii oceniana rozprawa doktorska zawiera bardzo

szeroki, dobrze opracowany matenaL badawczy oraz stan'towi znaczny wklad w obszarze

ekonomicznych aspekt6w wykorzystania maszyn i urzqdzeh rolniczych w gospodarstwach

rolnych. Maj4c to na uwadze, wnoszg do Wysokiej Rady o dopuszczenie Doktoranta do

dalszych etap6w pzewodu doktorskiego.
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Wroclaw, dnia 3 marca2019 r,


