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wprowadzenie w zwiqziej formie przedstawia istotq zagadnienia, stanowiqcego
kwintesencjq wykonywanych badarl' Autor uzasadnia potrzebq priorytetyzowania
wykorzystania odnawialnych irodel energii, odnoszqc problematykq zagadnienia do teorii
rozwoj u zrownowazon ego.

wykonane przez Autora studia literaturowe dotyczqce procesu przemian
energetycznych zachodzqcych w porsce, na tre Europy, pozwority Autorowi na
zidentyfikowanie luk poznawczych, zardwno o charakterze teoretycznym jak i empirycznym.
w opiniiAutora w opracowaniach naul<owych stwierdzono brak pozycji literatury dotyczqcych
tematu interesariuszy rynki techniki grzewczej w polsce. stwierdzon a przez Autora luka
poznawcza odnosi siq do braku badari empirycznych dotyczqcych tego zagadnienia, bowiem
brakuje kompleksowych analiz, kt6rych celem bytaby identyfikacja oczekiwa6 interesariuszy
rynku techniki grzewczej w Polsce, a takze zmian tych oczekiwari zwiqzanych z dynamicznie
rozwijaiqcym siq procesem przemian energetycznych w polsce.

Problem badawczy zostat rozpoznany w postaci dw6ch pytari badawczyg.l, wzajemnie
ze sobq powiqzanych. ldentyfikacja problemu badawczego jest zgodna z tematy*q pracv.



Autor postawii w pracy szeSi hipotez badawczych, a wiqc nie piqi, jak napisat we

wstqpie, Hipotezy sq wstqpnq pr6bq zasygnalizowania zachodzqcych proces6w, kt6re byty

nastqpnie analizowane w badaniach wtasnych.

Nadrzqdnym celem pracy w opinii Autora byto zidentyfikowanie interes6w

uzytkownik6w dom6w jednorodzinnych w kontel<6cie dokonujqcych siq przemian

energetycznych w Polsce, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem gospodarstw, kt6re wykorzystujq

odnawialne |rodta energii. Problem analizowany byt w kontek5cie teorii rozwoju

zr6wnowazonego. Szcze96lne znaczenie Autor nadat analizie procesu budowania

wsp6izalezno6ci pomiqdzy interesariuszami przemian energetycznych na rynku technil<i

grzewczej, tal<imi jak uzytkownicy domk6w jednorodzinnych i producenci urzqdzeri

grzewczych.

Gtowny cel pracy Autor rozwinqt w siedmiu celach szczeg6towych, logicznie ze sobq

^^,^,i---^.,^t^vuvvrqzorryLrr.

Aby rozwiqzai postawione problemy badawcze, zweryfikowa6 hipotezy, a przeoe

wszystkim zrealizowarl nadrzqdny cel pracy, a tak2e wszystkie cele szczeg6towe Autor

przeprowadzit badania teoretyczne oraz empiryczne. Przeprowadzit szczegoiowy przeglqd

literatury, ktory miqdzy innymi posiuzyt do przygotowania rozdziat6w teoretycznych.

Szczeg6lne znaczenie rnajq przeprowadzone dwa badania ilo6ciowe. Pierwsze badanie objqto

reprezentatywnq probq 406 uzytkownik6w dom6w jednorodzinnych, kt6rych wia6ciciele do

ich ogrzewania nie u2ywajq paliw statych. Drugie badanie Autor przeprowadzit na

reprezentatywnej gru5rie 62 producent6w urzqdzeri grzewczych, odpowiednio wylosowanych

z pr6by producent6w dziataiqcych na rynku polskim. Dob6r materiat6w i metod badawczych

jest prawidtowy, zostat on wzmocniony poprzez zlecenie badari firmie, kt6ra zajmuje siq takim

dziaianiem.

W rozdziale pierwszym Autor skupit siq na prezentacji zagadnieri dotyczqcych

wyl<orzystania koncepcji rozwoju zr6wnowazonego w ksztaitowaniu zr6wnowazonego

rozwoju energetycznego. Przedstawit znaczenie odnawialnych lrodel energii oraz

uwarunkowania przernian energetycznych w Polsce, l<t6re w warunkach naszego l<raju sq

aktualnie bardzo dynamiczne, wymagajq te2 opracowad naukowych.



Rozdziat drugijest prezentacjq interesariuszy rynku techniki grzewczej w Polsce. Autor

przedstawit r6wniez istotne bardzo zagadnienia tak zwanego blackoutu, czyli mozliwych

przerw w pracy catego systemu elektroenergetycznego lub jego znacznej czqtc, tym bardziej,

ze ostatnie tego typu zjawisl<o mialo miejsce w Polsce 10 sierpnia 2015 roku. Pewne

zastrze2enia mo2na miei do rysunku 10, bqdqcego prezentacjq mapy interesariuszy w ujqciu

o96lnym. Trudno wyciqgnqi jakiekolwiek wnioski na temat celu i zakre:;u uog6lnienia.

Z punktu widzenia oceny pracy bardzo istotne znaczenie ma rozdziattrzeci, w kt6rym

miqdzy innymi w podrozdziale 3.1 przedstawiono szczeg6towq metodykq badari. Poniewaz

Autor sformutowat dwa problemy badawcze, to odpowiedl na pytania wymagata

wieloetapowego badania. Autor na podstawie zarysowanych problem6w badawczych

sformuiowat piqi hipotez badawczych. Jako nadrzqdny cel naukowy niniejszejdysertacjiAutor

uznat zidentyfikowanie interes6w dotyczqcych korzystania z urzqdzeri grzewczych

wykorzystujqcych odnawialne irodta energii przez uzytkownil<6w dom6w jednorodzinnych,

w kontekdcie dokonujqcych siq w Polsce burzliwie przemian energetycznych. Cel nadrzqdny

Autor rozwinqt w siedem cel6w szczeg6towych, a odpowiedl na pytania pozwoli{a mu

zrealizowai cel nadrzqdny. Jak juz wspomniano, do przeprowadzenia badari na wystarczajqco

du2ej probie badawczej Autor zaanga2owat Pracownikow Instytutu Badad lPC, Takie

rozwiqzanie problemu dato gwarancjq w miarq szybkiego, precyzyjnego przeprowadzenia

badarl, przez specjalistow tej dziedziny. Dodai nalezy, ze badania musiaty byi wykonane

szybko, bowiem tempo zmian dokonujqcych siq w Polsce nawet w tak kr6tkim okresie

mogioby zdezaktu a lizowai wyn iki.

Badanie przeprowadzono metodq wywiad6w telefonicznych wspomaganych

komputerowo (CATI), a takze wykorzystujqc technikq online (CAWI), Procedura badawcza

zostaia dobrze zaplanowana, prawidtowo wykonano badania, miqclzy innymi wykonano

badania pilotazowe.

Autor uzasadnit logicznie zasady doboru p16by badawczej do obu badari, nie mozna

miei do nich zastrzezeri. Chcqc zdiagnozowai czynnil<i wptywajqce na badane zjawisl<a,

scharakteryzowat probq badawczq pod wzglqdem kilku istotnych cech, kt6re mogty miei

wpiyw na badane zjawisko, Charakterystykq strulctury badawczej przedstawit r6wniez

czytelnie na rysu nkach.



Dob6r pytari przedstawia siq interesujqco ijest rzeczywidcie dostosowanv do tematu
i celu pracy. catoii formularzy ankietowych przedstawiono w zaraczniku.

wyniki badari poddano analizie logicznej i statystycznej, prawidtowo, Na podkre:ilenie

zasluguje stwierdzony fakt, ze gtownym czynnikiem wyboru technologii OZE byty wzglqdy

ekonomiczne (81,6% uzytkownik6w), natomiast wzglqdy ekologiczne okazaty siq priorytetowe

w 4r,4 % przypadk6w. wiqkszo5i os6b instalujqcych oZE miaty jednak na celu chqi obni2enia

kosztdw eksploatacii (47,7 %), chocia2 nalezy podkreSlii, ze r6wnie wysoki odsetek, 50% mito
na celu poprawq jako5ci powietrza w otoczeniu, Nalezy jednak zaznaczyl, ze rysunek 34,
prezentujqcy te zaleznosci, jest biqdnie opisany (47,7 %, to nie B0 kilka, jak zaznaczono na

wyl<resie),

DoSi drobiazgowo lecz czytelnie zostaia zaznaczona struktura odpowiedzi na pytania

szczeg6towe' Dla wszystkich wynik6w opracowano parametry statystyczne, a wiqc Sredniq,

m ed ia nq, dom i na ntq, .dchylenie sta nd a rdowe, wsp6tczynnik asvmetrii.

Jednym z generalnych wniosk6w wynikajqcych z analizy wynik6w jest stwierdzenie
Autora, ze w spo{eczeristwie wyralnie wzrasta Swiadomoid potrzeby dokonania przemian

energetycznych i jest ona widoczna.

Rowniez szczeg6towo zostaty opracowane wyniki dotyczqce producentow urzqdzef
grzewczych, a takze ich interesu, w l<ontel<Scie toczqcych siq przemian energetycznych.

obok analizy wynik6w badari wiasnych, Autor pokusit siq o przedstawienie

praktycznych aspekt6w dotyczqcych zagadnieri ekonomicznych i ekologicznych wybranych
rozwiqzan na potrzeby dom6w jednorodzinnych, Tak wiqc obok wymiaru naukowego, praca

ta mo2e miei znaczenie praktyczne. ciel<awie prezentujq siq graficzne prezentacje kanai6w
dystrybucji w poszczeg6lnych latach.

stosunkowo najstabiej oceniam zakoriczenie pracy, w kt6rym ciqg tre(ci, szczegolnie

w odniesieniu do oceny hipotez oraz zrealizowania celu pracy, jest lekko zagmatwany.
w koric6wce tej czqSci pracy Autor zidentyfikowai pewne obszary, kt6re wymaga,E

pogtqbienia badari lub ich zrealizowania. Zagadnienie to jest istotne szczegdlnie w sytuacji
niestabilnego rynku paliw i ciqgtych zmian przepis6w prawa, niekoniecznie ocenianvch
pozytywnie.



Bibliografia pracy, zgodna z jej tematykq, jest obszerna, obejmuje publikacje krajowe

jak i zagraniczne.

Analiza tekstu pracy pozwala na stwierdzenie, ze Autor zrealizowaf cel naukowy

dysertacji, uzyskat wyniki pozwalajqce na pewne uo96lnienia. Zrealizowai r6wniez cel

teoretyczno-poznawczY, a w drugim etapie potwierdzil znaczenie wczeSniej rozpoznanych

czynnik6w. Zrealizowaitakze cel utylitarny, Wykonana analiza jest logiczna i kompleksowa.

Praca napisana jest poprawnym jqzykiem, tekst jest logiczny, a nastqpstwo tre6ci nie

budzi uwag negatywnych.

Cato6i rozprawy doktorskiej Pana mgr. in2. Artura Ulricha oceniam bardzo wysoko.

Autor swojq znajomo3i zagadnienia potwierdzil profesjonalizmem wykonania badari w tym

zakresie. Dobor metod badawczych, naukowych isposobu ich wykorzystania nie budzi

zastrzezed. Doktorant dowi6dt,2e potrafi znaleic ciekawy iwymagajqcy rozwiqzania, a wiqc

o du2ym znaczeniu praktycznym temat badawczy, zebrat istotny materiat empiryczny, poddal

go prawidtowo naukowej analizie, w dyskusji skonfrontowat z wynikami innych autor6w

i wyciqgnqt prawidtowe, logiczne wnioski. CatoSi wykonanej recenzji pozwala na stwierdzenie,

ze dysertacja ta w petni spetnia wymagania stawiane przed tego typu pracami naukowymi

i pozwala na postawienie wniosku o dopuszczenie Pana mgr, in2. Artura Ulricha do publicznej

obrony rozprawy doktorskiej zatytutowanej ,,Uzytkownicy dom6w jednorodzinnych oraz

producenci urzqdzerir grzewczych jako interesariusze przemian energetycznych w Polsce",

w celu ubiegania siq o stopieri naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznvch.




