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Praca doktorska magistra Ryszarda Pawtowskiego, opracowan a zostaLapod

kierunkiem prof. tlE dr hab. Anny Marii Olszariskiej, w Katedrze Ekonomiki

r Or ganizacj i Go sp o darki Zy wno 3 ci owej na W y dziale Inhyni eryj no -Ekonomi cz-

nym Uniwersytetu Ekonomi cznego we Wroclawiu.

Problematyka pracy jest powi1zana z szeroko pojgt4 racjonalnoSci4,

kt6r4 Autor postanowil opisai i zbadac zar6wno w stosunku do wykorzystania

urzqdzeh technicznych, jak r6wniez umiejgtnofci ich celowego u|ycia, atakie

noSnik6w energii, kt6re te urzqdzenia napgdzajq. W przypadku celowego dziala-

nia, kt6rego skutkiem ma byd osi4gnigcie najwylszych efekt6w uzasadnione jest

dzialanie przemySlane, rozsqdne i Iogiczne, ale zarazem rozumne i efektywne.

Autor zwraca szczeg6lnq uwagg na powiazanie postgpu technicznego

z wprowadzaniem nowoczesnych rozwiqzah do dzialalnoSci gospodarczej, rozu-

miej4c ,,racjonalne wykorzystanie" przez pryzmat stosowania techniki z r6wno-

czesnym wprowad zanrem nowoczesnych r ozwiqzan technolo g iczny ch i technicz-

nych w gospodarstwach. Uwa2a wigc, 2a ,,... ufnkty*no36 i nowoczesnoS1 sq



w ciqglei zmianie powodujqcej ronv1j techniki". M6wi4c kr6tko cale opracowa-

nie zostalo poSwigcone wyszukiwaniu racjonalnego gospodarowania posiada-

nymi w gospodarstwie sprzgtem technicznym i paliwami plyrnnymi. Dla wsparcia

tak okreSlonej tematyki podjgto sig wykonaniabadahokreSlaj4cych stan posiada-

nra oraz stopieri zaawansawania teehnicznego sprzgtu w gospodarstwach rolnych,

atakAe poziomu zuZyciaprzeznie paliw plynnych wykorzystywanych do prac na

terenie woj ew6d ztw a dolnoSl4skiego.

ZauwaZaj4c problemy wystgpuj4ce w gospodarstwach rolnych w zakresie

prowadzonej przez nie gospodarki paliwowo-energetycznej Autor wykonat dia-

gnozQ tworzenia przez nie zapas6w paliw, sposobu ich magazynowania, trans-

portu, oraz stosowanych urzydzeh do przyjmowania i wydawania paliw, atak1e

badanie stanu infrastruktury oraz wyboru sposobu dostaw i dostawe6w paliw
plynnych do gospodarstw rolnych.

Na uzyskiwan? w gospodarstwach efektywnoSd produkcji wplywa szereg

dzialan i proces6w otaz naklad6w pracy i no6nik6w energii. Jednym z cel6w

pracy byto wigc ustalenie tych dziaLah, kt6re mog? wyst4pi6 wewn4trz
gospodarstw, i kt6ryeh intensyfikacja mole istotnie wplywa6 na podnoszenie

konkurencyj no Sci w analizowanych go spodarstwach.

Odnosz4c sig do tytulu pracy naleby zauwa2y6. ze jest on zapowiedziqpod-
jgcia istotnej iwciq2aktualnej dyskusji naukowej nad racjonalnoSci4 wykorzysta-

nia sprzgtu technicznego i paliw plynnych w gospodarstwach rolnych, kt6re na-

le2y zaliczyc do podstawolvych uwarunkowari ich dochodowosci. Skonstruowa-

nie tytulu w ten spos6b okazato sig trafne, gdy? zawanluo w nim gl6wny problem

i obszar badawczy, co umohliwilo prawidlow4 konceptualizacjg struktury roz-
prawy i uki erunkowal o op eracj on alizacj g b adah enpiry cznych.

oceniai4c z kolei podigt4 tematykg rozprawy na\ehy zauwazycjej duZe

walory poznawcze na polu badania efektywnoSci pracy w gospodarstwach rol-
nych w Polsce, kt6rej uwarunkowahnaleiry poszukiw&6,,...w: strukturze agrar-



nej, wielkoSci i strukturze zatrudnienia, zasobach i jakosci ziemi,poziomie i ja-
kosci nawozenia,poziomie wyposazenia w sprzgtmechanizacyjny,intensyfikacji

produkcji i stosowanych technologiach, warunkach klimatycznych i zasobach

wody, innych czynnikach bezpoSrednio nie zdefiniowanych , azwiqzanychzbli;-
szym, rynkowym i dalszym, prawno - ekonomicznym otoczeniem gospodarstwa

rolnego".

Zapr op on owanie takiej ko n ceptu alizacj i ba da r[ p rzep row adzony ch za-
r6wno na niwie teoretycznej, jak i empirycznej umozliwilo przeprow adzenie

wyj4tkowo szczegllowej diagnozy polegajqcej na zbadaniu w gospodarstwach

rolnyeh woj ew6d ztw a dolno6l4skiego mozliwo6ci wypracowania i zdyskontowa-

nia efektu przewagi konkurencyjnej, wynikaj4cej zoptymalnego wykorzysrania
paiiw i sprzgtu mechanizacyjnego.

Wobec povtry Zszego j ednozn acznie mohna stwierdzi 6, 2e zar 6wno czg66 teo-

retyczna,jak i empirycznawyruhnie sytuuje reaenzowanqdysertacjg w obszarze

nauk ekonomicznych.

Przy pisaniu opracowania wykorzystano dane pochodzqce z gospodarstw

rolnych, atak2e dane z Gl6wnego Urzgdu Statystycznego, kt6re wsparly podjgcie

przez Autora pr6by szacowania zu?yciapaliw przy uwzglgdnieniu mocy znamio-

nowych silnik6w ci4gnik6w rolniczych, atakae badaniu doboru Srodk6w mecha-

nizacyjnych w gospodarstwach wzglgdem ich wydajnoSci i zapoftzebowania na

pracg orazw odniesieniu do norm eksploatacyjnych dla nich przypisanych.

Uklad itezy pracy

Praca liczy 375 stron samego tekstu, w tym jedynie trzy strony zajmuje spis

tresci. Ponadto zawiera bardzo obszernq bibliografig * podziale na publikacje

zwarte i czasopisma, 2r6dla informacji pochodzqce z Intemetu, 2r6dla staty-

styczne, opracowania inne i Lrodla prawa. tr-qcznie Autor powotuje sig na 105



pozycii literaturowych, 38 2rodel statystycznych, 22 akty prawne, 31 hrodet in-

temetowych i 10 opracowafi innych. Spofr6d cytowanych prac ponad 13 (nie-

spetna 12 % powotrywanych prac) to literatura zagraniczna - gt6wnie angielska

i amerykariska, ale niestety i;wiadcz1caobardzo skromnej kwerendzieLrodlowej.

Wstgp pracy, wigkszoS6 tekstu zawartego w szesciu rozdzialach pracy i podsu-

mowanie majq zdecydowanie charakter merytoryazny, a ich tre6ci prawidlowo

odno sz4 si g do zapowied ziany ch tytul6w.

Ponadto w pracy zamieszczono spis tabel, spis rysunkdrw, spis zalqeznik6w

i streszczenie pracy doktorskiej w jgzyku polskim i angielskim.

We wstgpie sformulowane zostaly cele pracy w postaci celu gl6wnego

i cel6w szczegfilowych. Cel gl6wny pracy zostaL dobrze osadzony jako przed-

miot rozwahahw rozprawie, dotycz5l okreSlenia wplywu racjonalnego wykorzy-

stania sprzgtu technicznego i paliw ptynnych na konkurencyjnos6 gospodarstw

rolnych w wojewodztwie dolnoSl4skim. Autor wspart cel gt6wny az siedmioma

celami szczegillowymi, kt6re de facto mohnabyto zamknqi w trzech,jako doty-

czqce stosowanej technologii w gospodarstwach rolnych, wykorzystania paliw
plynnych i ich uwarunkowan oraz okreslenia mozliwoSci c,siEgnigcia przewagi

konkurencyj nej wynikaj 4 cej z racjonalnego wykorzys taniasprzgtu mechanizacyj -

nego i zu\cia paliw plynnych w badanych gospodarstwach. OczywiScie wyb6r
Autora uznajg za ptawidtroorry maj1c na uwadze, Le w trakcie realizacji zapowie-

dzianychbadah Autor w spos6b pedantyczfly, w kaLdym zrozdzial6w opisal re-

alizacj g z ap o wi e d ziany ch c e I 6 w szcze g6lovvy ch.

Prczentacja cel6w praay ma miejsce bezpoSrednio przed przedstawieniem

gl6wnej hipotezy badawczej i sze5ciu hipotez szczeg6lowych. Sformulowan?

gl6wn4 hipotezg badawcz1 naleby uznal za trafnq, gdyz postanowiono w niej

testowai zjawisko polegaj4ce na tym, Le ,,... zintensyfikowanie dzia1anw gospo_

darstwach rolnych na rzeaz racjonalnego wykorzystania sprzgtu technicznego

i paliw plynnych do produkcji rolniczej istotnie zwiEkszamozliwo$ci konkuren-

cyjne gospodarstw". Przedstawiona hipoteza badawcza jest prost4 ale zarazem



logiczna i wystarczzqqca do realizacji zatozonych cel6w badawczych w przedsta-

wionej pracy. Hipoteza gl6wna zostaLa uzupelniona o hipotezy szczeg6lowe,
w kt6rych testowano migdzy innymi racjonalne wykorzystanie sprzgtu mechani-
zacyjnego podczas prac pololvych i wykorzystanie potencjalu technicznego jako
wspieraj4ce i maj4ce wplywpoprawg konkurencyjnoSci gospodarstwrolnych. po-

dobnie jak cele szczeg6lowe, tak hipotezy szczeg6lowe zobowi4zaly Autora do
szczeg6lowosci w rperacj onalizacji wykonywanych i opi sywanych badari.

Struktura, metody i merytoryczn ocena tresci pracy

Prezentowana praca doktorska rozpoczyna sig od teorety cznego i meto-
dycznego przedstawienia koncepcji opracowania, w kt6rym standardowo opi-
sano podstawowe pojgcia i definicje wymagane w tego rodzaju opracowaniach,
jak r6wniez odniesiono sig do metodycznych i merytory cznychpodstaw badan,

doboru metod badawczych i pr6by reprezentatywnej badan, a takhe om6wiono

kwe stionariusz anki e ty oruz sp o s6b p ozyskiwani a danych informacyj nych.

Ptzyjgte przez Autora metody badawcze do wykonania obliczehuwtzam
za pr aw rdlowe i wyritarcz E q"" dl a te go r o dzaju oprac owani a. W pr zyp adkuo c eny

racjonalnego doboru sprzgtu mechanizacyjnego posluzono sig trzemapodstawo-

vvymi grupami metod, takimi jak; wskaZnikowe (wyra?ajqcych stopieri wyko-
rzystania maszyn w stosunku do powierzchni u2ytk6w rolnych), czynnikowe

(oceniaj4ce czynnoiici i ich krotnoS6 w stosunku do struktury upraw) i technolo-

giczne (wykorzystuj4ce kutty technologiczne i wykresy sieciowe czynnoSci).

O c e n iaj 4 c s tro n g m eto d o Io giczn4 dys ertacj i naleby zauw aTy 6, 2e Autor juL

we wstgpnej czgSci pracy wymienia i opisuje wiele metod badawczych, kt6re wy-

korzystat w swoich badaniach. W operacjonaLizacji prowadzonych badahwyko-

rzystano wiele przydatnych metod o charakterze statystycznym, w kt6rych domi-

nowaly szeregi czasowe. Niestety w zaprezentowanej pracy nie odnal azlemklu-

cza do doboru zmiennych wyjdciowych, czyli zostaly one wybr ane przezAutora



dowolnie, & w badaniach iloSciowych dob6r analizowanych charakterystyk ma

znaczenie zasadnicze.

Jako prawi dlow4 o c eni am r6wni ez przeprow adzon1 przez Autora kwe re n d g

literatury, a przede wszystkim jej krytyczn4 analizg dotyczqcE teorii czynni-

k6w produkcji w rolnictwie, konkurencyjnoSci, jak r6wnie| teorii efektywnoSci

ekonomicznej gospodarstw rolnych.

W spos6b nale?yty dokonano weryfikacji wymaganych danych staty-

stycznych, jak r6wniez prawidlowo zestawiono pytania ankietowe w przygoto-

wanym kwestionariuszu. Informacj e zostaly uzyskane podclzas wywiad6w stan-

daryzowanychprzeprowadzonychzwLaficicielami reprezentacyjnej grupy gospo-

darstw.

Jako prawidlowe oeeniam takhe metody u2yte podczas przetworzenia i pre-

zenlacji danych.

Badania zostaty wsparte okreSleniem pr6by badawczeji wymaganej do pro-

wadzeniabadah za pomoc4 metody doboru celowego, warsl.wowego wielostop-

niowego i proporcjonalnego, kt6re umozliwilo v'ryliczenie wlaSciwej pr6by dla

wszystkich badanych cech w odniesieniu do zbiorowoSci generalnej.

Ostatni z podrozdzial6w w tej czgsci zostal poSwigcony metodzie szacowa-

nia i oceny zu2ycia oleju napgdowego do produkcji rolnej, gdzie w jego tredci

odnajdujemy por6wnanie naktad6w pracy, zuhycie oleju napgdowego zmocami

eksploatacyjnymi silnik6w ci4gnik6w i samobiehnych masizyn rolniczych oraz

oszacowanie zu\cia oleju napgdowego w Polsce i wojew6 dnwie dolnoSl4skim.

Bior4c pod uwagg treSci zawarte w tym podrozdziale (1 .7) uwaLamrizejego usy-

tuowanie powinno zosta(. przesunigte do czgsci analitycyno-empirycznejo

gdy? trudno go zaliczyd do teorefycznych, a takLe metodycznych podstaw

opracowania.

Pozostale z rozdzial6w nosz4 cechy zar6wno tresci tearetycznych, a takLe

anality czno - emp iry czny ch. W r ozdzi al e d ru gi m p o dj gto prob lematykg zuLy cia

energii w sektorze rolnym Unii Europejskiej, Polski i Unii Europejskiej przez



pryzmat finalnego zutycia energii og6lem i do produkcji rolniczej. Scharaktery-
zowano noSniki energii wykorzystywane w gospodarstwach rolnych, ich strukturg
i poziomy zu|ycia. oraz oI<reSlono zaopatrzenie gospodarstw rolnych w paliwa
plynne w Polsce i wojew6 dztwie dolnoSl4skim. Prow adzona analizaniestety mie-
Sci sig w r62nych interwalach czasowych rp. wykorzystanie energii finalnej
w sektorach tlnii Europejskiej i Polski w latach lgg5-2013; zuhyciebezpoSrednie

noSnik6w energii w Polsce w latach 2004-2014; zuhycie energii w sektorze rol-
nym gospodarki polskiej wedtrug noSnik6w w latach lgg}-2015, azkolei skumu-
lowane zuLycie no$nik6w energii w rolnictwie Polski w latach 2003-2014. W pro-
wadzonych tego rodzaju analizachpor6wnaw czychwymagana jest bardziej zaa-
wansowanapedantycznofil.Zauwa2alne jest totak2ew dalszej czE{cipracy, gdzie
wystgpuj4 dowolne interwaly czasowe np. w tabeli 2g, rys. 17, trg, 20, 23 itd.
Jeszcze inn4 formutg podzi ahu zaprezentowano na rysunku 27 , gdzieAutor posta-

nowil okreSli6 struk'turg zutycia energii w sektorze rolnym polski w rozbiciu na
podstawowe noSniki w latach 1998-2015, dzielqcje na okresy o dowolnej dtugo-
6ci lat (4,6,5,1). Na szczgscie w wigkszoSci tego rodzaju prezentacja danych nie
wplywa na interpretacjg zachodzqcych zjawisk, gdyz Autor z reguly ocenia

w swych badaniach interwal czasowy w postaci pierwszej dekady do wst4pieniu

Polski do Unii Europejskiej. Pomimo wskazanychprzezemnie uchybieri i drob-
nych uwag rozdziak zostal dobrze przygotowany koncepcyjnie, zawiera wyma-
gane tre6ci merytoryczne) a czgst analityczna jest prawidlowo nakreslona.

W rozdziale trzecim scharakteryzowano produkcjg rolniczqw wojew6dz-

twie dolno5l4skim w aspekcie istniej4cej koniunktury gospodarczej iuwarunko-

w ah przyr o dniczy ch. Podano wymag any p o dzial administracyj ny, statysty azny

i funkcjonalny wojew6dztwa, scharakteryzowano jego uksztaltowanie, gleby

i warunki klimatyci.ne. Interesuj4cym podrozdziaLem w zakresie otrzymanych

wynik6w okazal sig omawiajqcy waloryzacjg rolniczej przestrzeniprodukcyjnej,

w kt6rym Autor zaprezentowal wartoSci wskaZnik6w walory zacjirolniczej prze-

strzeni produkcyjnej wojewodztw w Polsce, wskazuj4c 2e wartoSi omawianego



wskaZnik a dla woj ew6 d ztw a dolno Sl 4ski ego j e st b ar dzo wys oka. W r ozdzial e tym

dokonano tak2e charakterystyki stanu sektora rolnego wojew6dztwa dolnoSl4-

skiego na tle kraju i Unii Europejskiej,przedstawiaj4c uzytko,wanie grunt6w i po-

wierzchnig zasiew6w, stosowane technologie w produkcji roSlinnej, rozldad

i Iiczbg gospodarstw rolnych wedtug grup obszarowych, produkcjg zwierzgc4,

produkcyjnoS6 i dochody gospodarstw oraz aspekty demografi czne izatrudnienie

w rolnictwie. RozdziaLtenjest typowo faktografrczny i moirn zdaniempowinien

zostal zmieniony (przynajmniej w du2ej czgsci) pod wzglgdem nastgpowania

w kolejno$ci z rozdziaLem poprzednim w strukturze pracy. Pomimo tego jego ja-

koS6 konceptualn4, merytorycznE, poprawnos6 prezentowanych tre6ci i opisane

badania analityczne wynikaj qae z przeprowadzonychbaduh oceniam bardzo wy-

soko.

Rozdzial cnvarty pracy prezentuje wyposahenie badlanych gospodarstw

w Srodki mechanizacyjne i ich wykorzystanie do produkcji rolniczej w Unii Eu-

ropejskiej, Polsce i wojew6dztwie dolnoSl4skim. Autor przeclstawia w nim rynek

maszyn rolniczych, wyposahenie gospodarstw w silg poci4gow4 i opisuje sprzgt

mechanizacyjny posiadany ptzezgospodarstwa. Ponadto analin4ewykorzystanie

sprzgtu mechanizacyjnego (ci4gnik6w rolniczych, kombajn6.w zboaowych,przy-

czep rolniczych, siewnik6w polowych, ci4gnikolvych opryskiwaczy polowych,

agregat6w uprawowych, samochod6w cigzarowych i osobowych, podstawowego

i pozostalego sprzgtu mechanizacyjnego) wzglgdem jego normatywnych mozli-

wo Sci eksploatacyj nych, Rozw alania anality czne zostaly podsumowane prawi-

dlowo przeprowadzonym dyskursem na temat perspektyw (w okresie najbli1-

szych 5 lat) dotyczqcych zamierzef inwestycyjnych wla(ciroieli w $rodki tech-

niczneprodukcji badanych gospodarstw rolnych. Rozdzial or;eniam pozytywnie,

prezentowane treSci sq wsparte prawidlowo przeprowadzonq lkwerend qLrodlowq,

a przedstawiona perspektywa zamierzeh inwestycyjnych r4ynika z informacji

uzyskany ch p o dczas badari terenowych.



Kolejny piaty rozdzial pracy to analiza zaopatrzenia i zuirycia paliw ptyn-

nych w badanych gospodarstwach, w kt6rym Autor badadystrybucjg paliw plyn-

nych na rzecz badanych gospodarstw, ich wyposazenie w urzqdzenia techniczne

do magazynowania paliw, kryeria i czynniki decyduj?ce o wyborze dostawcy

paliw. W rozdziale przeprowadzono takhe analizg cen paliw plynnych zuLywa-

nych w sektorze rolnym oraz zrelatywizowano cykl produkcyjny w rolnictwie
w aspekcie poziomu zutycia wybranych paliw plynnych. Zaproponowane bada-

nia i przeprowadzone analizy w rozdziale zostaLv wykonan e z du4q starannoSci4

ptzezAutora, co w tymprzypadku nalely podkreSli6 jako aspekt pozytywny. Nie-

kt6re z nich mo 2na uznad j e dnak za aL nazbyt szcze g6lowe.

W ostatnim, sz6stym rozdziale pracy odniesiono sig do wplywu racjonal-

nego wykorzystania sprzgtu mechanizacyjnego i paliw plynnych na konkurencyj-

noS6 gospodarstw wojew6dztwamatropolskiego. Podobnie jakpoprzednirozdziat

zostal on zestawiony w formule opisywanych wynik6w badari empirycznych, ob-

razuj4cych tym razem czynniki decyduj4ce o poziomie konkurencyjnosci gospo-

darstw rolnych, zagadnienia bezpoSrednio odnosz4ce sig do konkurencyjnoSci go-

spodarstw rolnych wojew6dztwa dolnoSl4skiego w stosunku do pozostatrych wo-
jew6dztw i jej pozi<tmu. Zobrazowano w nim, jak wykorzystanie sprzgtu mecha-

nrzacyjnego i paliw plynnych mo2e wspiera6 konkurencyjnoS6 gospodarstw rol-

nych, a takhe dokonano oceny mozliwoSci osi4gni gcia przewagi konkurencyjnej

w wyniku intensyfikacji racjonalnych dziatah. Tak2e tenrozdzial zosta|napisany

przez Autora starannie i szczeg6lowo, co prawdopodobni e mohnauznaljako re-

zultat nabywanego doSwiadczenia i terminowania Autora podczas pisania opra-

cowania. Nalezy teir podkresli6 wladciw4 jakoS6 dobieranych zmiennych badaw-

czych, prawidlowe podejScie koncepcyjne i poprawne oceny wynik6w przepro-

wadzonych badari.

Praca jest zakoriczonazwigzLym podsumowaniem, w kt6rym autor odni6sl

sig do gl6wnych zunierzehbadawczych pracy, osi4gnigcia celu gtr6wnego i rea-



Iizacji poszczeg6lnych cel6w cz4stkowych oraz sformulowaLnych we wstgpie hi-

potez. Faktycznie jest to ocena wykonania realizacji cel6w pracy i weryfikacja

hip otez b adaw czych, j ak r6wni ez s formulowani e o g6lnych wni o sk6w.

Oceniaj4c cato56 opracowania w obszarze jego struktury stwierdzam, 2e

zaprezentowana praaa doktorska jest wielokrotnie zlohonym hierarchicznie

opracowaniem, niemniej jednak jej uklad jest czytelny i logir;zny. Zarowno czgS6

wstgpna opracowania, przedstawione w niej cele i hipotezy ba:dawcze, iuk
r6wniez proponowane do przeprowadzenia badari empirycznych metody

badawcze posiadaj4 jasn4 i prawidlow4 form g. przygIilcIajEc sig zapropono-

wanym treSciom w kolejno uporz4dkowanych rozdzialach uwaaam, ?e ul<\adaj4

sig one w dobrze skonstruowanq i uargumentowanq merytorycznie caloS6

(pomimo wczeSniejszych uwag), w kt6rej rozwinigto badarne zagadnienia, zar-

6wno teoretycznie, jak i empirycznie, co umozliwilo odniesienie sie do nich

w koficowej czg$ci pracy.

Zapt oponowany wyw6d teor ety czny, j ak wynika z tr esci gtgboko przemy -

Slany, azego dowodzq zaprojektowane przez Autora badania, uwaaam za prawi-

dtowy i wystarczaJqay.Autor zestawil w pracy wiele konkluzji podsumovyuj4-

cych poszczeg6lne czgsci pracy, kt6re byty wsparte ocenq badanych zjawisk

i byly fundamen talnq p o dstaw4 formulow ania znakomitej w i gkszo Sc i wn i o sk6w

og6lnych. :

Nalezy podkreSlil, 2e wigkszoS6 wniosk6w, a szczeg6Inie te wynikajqce

z cigi;ci analitycznej dysertacji s4 rezultatem osi4gnigcia cel6w naukowych, jak

r6wnie2 zostaly sformulowane na podstawie weryfikacji hitrrotez badawc zych.

PodsumowujQc dokonania Autora na polu dyskusji naukowej w obszarze

racjonalnoSci wykorzystania sprzgtu technicznego i paliw pl.ynnych w gospodar-

stwach rolnych wojew6dztwa dolnoSl4skiego, ich koncepcjE i spos6b prowadze-

nia procedury badari zar6wno teoretycznych, jak i empiryezLrych - pozakilkoma

przedstawionymi wyhei zastrzeheniami - stwierdzam wysoki poziom meryto-
ryczny calej dysertacji.

t0



Ocena' formalnej strony pracy

Przeglqdaj4c strong formaln4 recenzowanej pracy, stwierd zam) Le nie za-

wiera ona powahnieiszych blgd6w i brak6w. W tekscie mohnajednak znale^c

kilka niedoci4gnigd redakcyjnych i stylistycznych, ale ich niewielka liczbabLe-
d6w korektorskich nie wplywa znaczqao na oceng calo$ci opracowania. Og6lnie
stwierdzam,2epra<>adoktorska magistra Ryszarda Pawtrowskiego prezentuje wla-
Sciwy poziom fornnalny i jako tekst naukowy nie budzi powazniejszych zastrze-

ZEIT.

Wniosek koricowv

Reasumuj 4c powyhsze rozwa?ania uwaLam. 2e praca doktorska magistra

Ryszarda Pawtowsl<iego pod tytutrem:

,,Racjonalno56 wykorzystania sprzgtu technicznego i paliw plynnych

w gospoclarstwach rolnych wojew6d ztwa dolnosl4skiego"

spelnia wymogi stawiane tego rodzaju r ozprawom na-
u k o w y m i mo2e by6 pods tawq do prowa dzenia przez Radg NaukowQ wy-
dziahu Ekonomi i Uniwersytetu Ekonomi c zne go we Wro clawiu dal szych czyn n o-

Scirwi4zanych z uzyskaniem przez Autora stopnia doktora nauk ekonomicz-

nych.
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