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Podstawą oceny rozprawy doktorskiej mgr inż. Ilony Olsztyńskiej pt. ,,Badanie
zarządzania biomasą w gospodarce odpadowej i energetycznej polski" jest pismo prof. dr
hab. Magdaleny Wyrwickiej Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki
Poznańskiej z dnia 22.07.2020 r., informujące, że zgodnie z Uchwałą nr 41/2019-2020 Rady
Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości z dnia 13.07.2020 r. wyznaczono mnie na recenzenta
tej rozprawy.
Za punkt odniesienia oceny dorobku naukowego przyjęto art. 187 ustawy z dnia 28 lipca
2018 r., prawo o szkolnictwie wyższym i nauce[ ...], który zakłada, że przedmiotem rozprawy
doktorskiej jest „oryginalne rozwiązanie problemu naukowego [ ... ], rozprawa powinna
prezentować ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie naukowej [ ... ] oraz
umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej".
Biorąc pod uwagę ustawowe kryteria i wymogi stawiane rozprawom doktorskim, w
kolejnych punktach dokonano oceny zasadniczych jej aspektów, a mianowicie:
1. Wyboru problematyki badawczej i uzasadnienia wyboru tematu.
2. Podstawowej hipotezy i celu badawczego.
3. Zakresu rozprawy, źródeł informacji i metod badawczych.
4. Struktury i zawartości merytorycznej dysertacji.
5. Rezultatów rozprawy.
6. Sformułowania konkluzji kwalifikacyjnej całej dysertacji.

1. Problematyka badawcza i uzasadnienie wyboru tematu rozprawy doktorskiej
Wzrost aktywności gospodarczej przedsiębiorstw, niezależnie w jakim sektorze
funkcjonują, istotnie wpływa, zarówno na ich efektywność funkcjonowania, jak i poprzez
swoje produkty na środowisko naturalne. Wywołuje to szereg głębokich i szybkich przemian
w otoczeniu gospodarczym, czego jednym z efektów jest wzrastający konsumpcjonizm, który
dodatkowo wzmacnia popyt na nowe towary, co w konsekwencji powoduje wzrost ilości
odpadów. O ile wzrost zapotrzebowania na energię pozytywnie wpływa na rozwój gospodarczy
kraju, to wzrost ilości odpadów staje się dużym problemem ekologicznym.
W dużym stopniu nośnikami energii są paliwa kopalniane a ich wykorzystanie
powoduje, że do atmosfery trafiają znaczne ilości zanieczyszczeń gazowych, a do środowiska
- odpady stałe, co w końcu wpływa na jego degradację. Dlatego tak ważne jest szukanie
odnawialnych surowców energetycznych mniej szkodliwych dla środowiska.
W drugiej połowie XX wieku, a szczególnie po kryzysie paliwowym w latach
siedemdziesiątych zaczęto szukać surowców alternatywnych wobec surowców kopalnianych.
Znalazło to swój wyraz w regulacjach prawnych, szczególnie na poziomie Unii Europejskiej.
W tym zakresie zwrócono uwagę na rolę zasobów naturalnych poszczególnych krajów, w tym
biomasy. Biomasa to najstarsze i najczęściej wykorzystywane źródło energii odnawialnej. Jest
ona na Ziemi materią nieorganiczną, a wszystkie jej stałe lub ciekłe substancje pochodzenia
roślinnego i zwierzęcego ulegające biodegradacji. Wykorzystanie biomasy pozwala
spożytkować odpady oraz zagospodarować nieużytki. Jak słusznie pisze Autorka „zarządzanie
procesami przetwarzania biomasy i bioodpadów w kontekście regulacji prawnych i jakości
produktu finalnego jest złożonym i wieloaspektowym procesem. Skuteczność zarządzania tymi
procesami determinuje wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa, które są osiągane dzięki
optymalizacji kosztów, skuteczności procesów, optymalnego doboru substratów i parametrów
jakościowych biomasowych".
Wychodząc z przedstawionych uwarunkowań chciałbym podkreślić słuszność i trafność
wyboru tematu w kontekście intencji, celowości i wymagań stawianych rozprawom
doktorskim. Wybór problemu badawczego znajduje uzasadnienie, zarówno w warstwie
praktycznej, jak i naukowej.
Należy również dodać, że pomimo bogatej literatury naukowej poświęconej tematyce
zarządzania biomasą w gospodarce odpadowej i energetycznej Polski, nie przeprowadzono
dotychczas kompleksowych i obszernych badań nad sposobem biznesowego wykorzystania
surowców niekopalnianych w pozyskiwaniu energii elektrycznej.

Mamy, więc do czynienia z rozprawą naukową nie tylko istotnie wzbogacającą zasoby
dotychczasowej wiedzy o przedmiocie badań, lecz również o dużym znaczeniu dla dalszego
rozwoju badań naukowych w rozpatrywanej dziedzinie, a także o wysokiej użyteczności dla
praktyki gospodarczej.
2. Cel i hipoteza badawcza rozprawy doktorskie

Recenzowana rozprawa mgr inż. Ilony Olsztyńskiej wyróżnia się logicznym i rzetelnym
sformułowaniem założeń merytorycznych, metodologicznych i redakcyjnych, a także
prawidłowym wyborem i uzasadnieniem przedmiotu badań.
Studia literaturowe oraz doświadczenia Autorki skłoniły Ją do zaprezentowania
głównego celu rozprawy, który przyjmuje brzmienie: ,,analiza funkcjonowania krajowego
rynku biomasy, w tym zarządzanie biomasą w gospodarce odpadowej i energetycznej, w
warunkach krajowych i unijnych regulacji prawnych, na przykładzie polskich instalacji
końcowych"(s. 16). I tutaj recenzent ma problem, gdyż na stronie 17 Autorka pisze „celem
głównym pracy jest analiza funkcjonowania krajowego rynku biomasy, w tym wskazanie
kryteriów determinujących kształtowanie systemu zarządzania biomasą w krajowej instalacji,
a także opracowanie modelu zarządzania biomasą dla procesów konwersji", a więc, który z
celów głównych jest główny. Jeśli wypada coś zasugerować, to bardziej zakresowi rozprawy

bliższy jest ten drugi cel.
Analiza głównego, zasugerowanego przez recenzenta celu rozprawy wskazuje na badanie
trójczłonowe prowadzone przez Doktorantkę. W pierwszej części pod nazwą celu poznawczego
Doktorantka poddaje krytycznej analizie funkcjonowanie krajowego rynku biomasy, jakie
stosuje się w praktyce przedsiębiorstw. W drugiej części pod nazwą „kryteriów
determinujących zarządzanie biomasą w gospodarce odpadowej i energetycznej", Doktorantka
weryfikuje przydatności zastosowania obecnych uwarunkowań prawnych, wspomagających
stosowanie alternatywnych źródeł energetycznych. Z kolei, trzecia część, to cel utylitarny, w
którym Autorka rekomenduje opracowanie modelu zarządzania biomasą, który pomoże
zwiększać efektywność zastosowania biomasy w podstawowych (innowacyjnych) instalacjach
końcowych.
Podejście takie umożliwia przeprowadzenie prawidłowej i rzetelnej analizy
porównawczej oraz zapewnia transparentność uzyskanych rezultatów, a także pozwala Autorce
na zidentyfikowanie problemu badawczego w postaci 9 pytań badawczych i 7 celów cząstkowych.
Dla sprawdzenia prawidłowo postawionych celów cząstkowych Autorka sformułowała
cztery hipotezy, a mianowicie:

1. Analiza dostępności biomasy, w tym biodegradowalnych odpadów, z krajowych
zasobów na cele energetyczne wskazuje na wysoką zależność jej podaży od krajowych
regulacji prawnych, a także aspektów ekonomicznych i społecznych.
2. Kompleksowe zarządzanie biomasą jest sumaryczną wypadkową decyzji w zakresie
doboru technologii konwersji, rodzaju biomasy, procesów logistycznych, parametrów
jakościowych biomasy, a także wpływu procesów na środowisko.
3.

Parametry jakościowe biomasy determinują stosowanie określonych technologii
konwersji, decydują także o jakości produktu finalnego, skuteczności i efektywności
procesów.

4. Analiza skuteczności i efektywności procesów przekształcania biomasy jest
wypadkową skuteczności i efektywności poszczególnych procesów.
Prezentowane cele badawcze, hipotezy szczegółowe w moim przekonaniu są trafnie
sformułowane i dobrze porządkują dalszy tok postępowania badawczego. Takie precyzyjne
przedstawienie hipotez szczegółowych i pomocniczych zadań badawczych umożliwia Autorce
rozplanowanie badań, sprzyja lepszemu opracowaniu narzędzi badawczych, a także chroni Ją
przed pominięciem ważnych aspektów badanego problemu.
Sumując, cel rozprawy (ten drugi), pytania badawcze oraz hipotezy, są prawidłowo i
właściwie sformułowane, a także adekwatne do problemu badawczego. Ujęte całościowo
stanowią dla Autorki bardzo ambitne przedsięwzięcie badawcze.
3. Zakres rozprawy, źródła informacji i metody badawcze
Autorka w oparciu o przeprowadzone szczegółowe analizy stanu wiedzy i dorobku
naukowego w obszarze objętego zakresem badań, zidentyfikowała lukę badawcza, dotyczącą
braku kompleksowego ujęcia kwestii zarządzania biomasą w ujęciu gospodarki energetycznej
oraz gospodarki odpadowej Polski. W związku z tym zakresem badań zostały objęte instalacje
sklasyfikowane pod jednym z kodów PKD;

to jest wytwarzanie energii elektrycznej w

elektrowniach, elektrociepłowniach ( ... ) ze źródeł odnawialnych; odprowadzanie i
oczyszczanie ścieków; obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne oraz odzysk
surowców z materiałów segregowanych.
Wybrane do badań instalacje końcowe zlokalizowane były na terenie całej Polski,
przetwarzały biomasę w różnych procesach konwersji i o różnej mocy wytwórczej energii
elektrycznej.
Zakres czasowy badania, w zależności od tego jaki problem badawczy jest analizowany,
odwołuje się do lat 1990-201 7. Badanie ankietowe przeprowadzono w Jatach 20
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Z zadowoleniem i z uznaniem stwierdzam, że Autorka zawarła szczegółowo opis metod
wykorzystanych w postępowaniu badawczym. Zgodnie z tym opisem najważniejsze atrybuty
recenzowanej rozprawy doktorskiej od strony metodologii i metodyki są następujące:
1. Rozprawa ma charakter teoretyczno-empiryczny.
2. Rozprawa ma charakter dedukcyjne-indukcyjny.
3. Krytyczna analiza literatury przedmiotu.
4. Metody jakościowe - metody myślenia kreatywnego, metody obserwacyjne.
5. Metody ankietowe.
6. Metody statystyczne,
Należy podkreślić, że przyjęta procedura metod i technik badania jest właściwa dla
prowadzenia obserwacji o charakterze ilościowym i jakościowym, umożliwia przeprowadzenie
gruntownej weryfikacji postawionych hipotez badawczych, jak również formułowanie
wniosków i opinii o większym stopniu ogólności.
Dokonując oceny zastosowanych w rozprawie metod badawczych uważam, iż
stworzyły one Autorce możliwość weryfikacji wszystkich hipotez badawczych, jak również
zrealizowania głównego celu rozprawy.
Należy również podkreślić, że realizacja takiej rozprawy wymagała od Autorki
obszernych i gruntownych studiów literaturowych, obejmujących zarówno literaturę dotyczącą
nauk o zarządzaniu, jak i ekonomii. Źródła literaturowe rozprawy obejmują 277 opracowań
zwartych.
Dobór, analiza oraz opracowanie obszernego materiału naukowego i empirycznego są
przeprowadzone rzetelnie, prawidłowo i starannie. Autorka umiejętnie przetwarza zawarte w
nim informacje, weryfikuje je i formułuje krytyczne wnioski.
Sumując chciałbym podkreślić, że literatura referencyjna zamieszczona w bibliografii z
dużą nadwyżką spełnia standardy europejskie, jeśli chodzi o liczebność i sposób doboru.
4. Struktura i zawartość merytoryczna dysertacji
Rozprawa doktorska mgr inż. Ilony Olsztyńskiej składa się ze streszczenia,
wprowadzenia (nie słusznie nazwanym rozdziałem), pięciu logicznie ze sobą powiązanych
rozdziałów, zakończenia, bibliografii, spisu rysunków i tabel. Całość pracy obejmuje 249 stron
druku komputerowego, z czego 245 stron stanowi zasadniczą część tej rozprawy. W tekście
rozprawy zamieszczono 59 prawidłowo skonstruowanych tabel oraz zaprezentowano 103
logicznie wkomponowanych rysunków. Wszystkie części rozprawy stanowią logiczną
merytorycznie zwartą całość, podporządkowaną realizacji celu głównego.

podkreślić, że recenzowana rozprawa jest prawidłowa pod względem objętości, mieści się
bowiem ona w zwyczajowo przyjętych ramach rozpraw doktorskich, związanych z dyscypliną
nauk o zarządzaniu i jakości. W tej kwestii moja ocena jest więc pozytywna.
Przyjęta konstrukcja rozprawy jest przejrzysta i celowa. Powoduje, że Doktorantka
konsekwentnie i bez zakłóceń realizuje swoje zamierzenia, a tym samym wyjaśnia w rozprawie
wiele istotnych teoretyczno-praktycznych kwestii identyfikujących, diagnozujących i
projektujących podjęty problem. Poszczególne rozdziały i podrozdziały w logiczny sposób
przedstawiają tytułową tematykę, poczynając od zagadnień ogólnych (odnawialnych źródeł
energii) poprzez problematykę zarządzania biomasą we współczesnym przedsiębiorstwie, a
kończąc na zaprezentowaniu modelu zarządzania biomasą w świetle badań empirycznych.
Jak już wspomniałem, rozprawa składa się z pięciu rozdziałów merytorycznych
(wprowadzenie to nie rozdział), które można syntetycznie ująć w trzy zasadnicze części.
Pierwsza z nich (rozdział pierwszy) zawiera wyjaśnienie problemu odnawialnych źródeł energii
na gruncie teoretycznym. Druga (rozdział drugi, trzeci i czwarty) to podstawowa część
rozprawy, w której Autorka empirycznie weryfikuje sformułowane hipotezy i założenia
badawcze. Trzecia część (ostatni piąty rozdział) to autorska prezentacja modelu zarządzenia
biomasą w aspekcie produktu finalnego.
Rozdział pierwszy, (u Autorki drugi) zatytułowany „Odnawialne źródła energii w ujęciu
literaturowym" można uznać za wprowadzający do problematyki rozprawy. Choć recenzent
zaliczył ten rozdział do części teoretycznej, bo tak sugeruje tytuł tego rozdziału, to jednak po
zapoznaniu się z treścią, rozdział ten należy zaliczyć do części teoretyczno-poznawczej z
przewagą poznawczej. Autorka rozpoczyna bowiem od wyjaśnienia znaczenia i istoty energii
odnawialnej w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Kwestią charakterystyki poszczególnych
rodzajów rozwoju odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej i w Polsce, Autorka
zajmuje się w środkowej części tego rozdziału.
Rozdział ten jest statystyczno-sprawozdawczy, brakuje w mm głębszej analizy
teoretycznej prezentowanej w literaturze z krajów Unii Europejskiej. Właśnie z perspektywy
dorobku nauk o zarządzaniu i jakości, Autorka powinna przedstawić korzyści z zastosowania
biomasy w energetyce.
W ostatnim fragmencie tego rozdziału Autorka pisze, że „zaprezentowała podstawowe
determinanty kształtujące system zarządzania biomasą w europejskiej, jak i krajowej
energetyce". Determinantów czyli bodźców, czynników wpływających na system zarządzania
biomasą, recenzent nie dostrzega, może nieuważnie czyta, dlatego proszę o szersze wyjaśnienie
tej kwestii na obronie.
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W drugim rozdziale (u Autorki 3), zatytułowanym „Biomasa w ujęciu gospodarki
odpadowej i energetycznej", Autorka omówiła istotne źródła pochodzenia krajowej biomasy,
w tym potencjał dostępności biomasy z krajowych zasobów. Cennym z punktu widzenia
wkładu do dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, uważam zaproponowaną przez
Doktorantkę autorską klasyfikację źródeł pochodzenia biomasy na cele energetyczne oraz
możliwości ich wykorzystania w biznesie.
Sumując, treść tych dwóch rozdziałów jest cennym
dalszego

toku

postępowania

badawczego.

Podkreślam

ważnym przyczynkiem dla
dużą

umiejętność

Autorki

wykorzystania wcześniejszych badań innych autorów do badań własnych, w tym między
innymi dostrzegam oryginalne rozwiązanie zagadnienia naukowego. Definiowanie uznaje się
za jedno z najtrudniejszych zadań postępowania badawczego. Należy zatem w tym miejscu
pochwalić Autorkę za próbę zdefiniowania pojęcia „biomasy" oraz wzbogacenie o nowe
akcenty, poprzez doprecyzowanie „terminów powiązanych" z gospodarką energetyczną. Treść
tych rozdziałów stanowi mocny fundament do dalszych rozważań, zwłaszcza zawartych w
rozdziale ostatnim.
Za szczególnie wartościowe w recenzowanej rozprawie doktorskiej z punktu widzenia
twórczego wkładu do dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości, a także przydatności
praktycznej, uznaję rozdziały trzeci i czwarty (u autorki czwarty i piąty). Rozdziały te są udaną
próbą weryfikacji hipotezy głównej i hipotez cząstkowych zawartych we wprowadzeniu a także
realizacji celu rozprawy.
W rozdziale trzecim, pt., ,,Zarządzanie biomasą w gospodarce odpadowej i
energetycznej" Autorka, w pierwszej kolejności przeprowadziła analizę konwersji biomasy
stosowanej w gospodarce odpadowej i energetycznej. Zbadała uwarunkowania logistyki
procesów pozyskania, przetwarzania, transportu i magazynowania biomasy i stosowane
techniki. Cenna, z punktu widzenia oryginalnego rozwiązania problemu naukowego, jest
dogłębna analiza czynników wpływających na ich skuteczność oddziaływania na środowisko
instalacji przekształcających biomasę i bioodpady.
Kluczowe są również badania własne, wskazujące na istotny wpływ regulacji prawnych,
obowiązujących w obszarze energetycznego wykorzystania biomasy, jak i wskazujące
zależność doboru technologii konwersji od rodzaju i parametrów jakościowych biomasy.
Badania dowiodły też, że istotne znaczenie ma zależność jakości produktu finalnego od
parametrów jakościowych biomasy a zarządzanie biomasą jest wypadkową decyzji w zakresie
doboru technologii konwersji, rodzaju biomasy, a także oddziaływania poszczególnych
procesów na środowisko.

Rozdział czwarty (u Autorki piąty) pt., ,,Projakościowe badania biomasy w świetle
jakości produktu finalnego" Autorka rozpoczyna badanie od analizy wybranych definicji
pojęcia ,,jakości". Doktorantka słusznie uważa, że przytoczone definicje są „zbyt ogólne i
nieostre, traktują ,,jakość" ,,w ujęciu socjologicznym, humanistycznym, ekonomicznym,
marketingowym, kryterium cyklu życia, projektowania i wykonania wyrobu, serwisowania,
technicznym, a także standardów i wymagań prawa". W związku z tym, na użytek tej rozprawy,
Autorka dokonała próby kompilacji wybranych definicji i na potrzeby tej pracy przyjęła
definicję jakości w ujęciu technicznym, której wzorcem jest norma, standard, projekt z
modyfikacją rozszerzenia o nabywcę.. Takie podejście pozwala na określenie jakości w
rozumieniu techniczno-ekonomicznym, jako preferowania określonych właściwości, które
należy nadać produktom, aby spełniały oczekiwania użytkowników. Ponadto Autorka
wyodrębniła i zestawiła katalog norm określających wymagania dla paliw biomasowych oraz
określających wymagania dla badań i jakości produktów z paliw biomasowych. Zaliczam to
jako cechę umiejętności Doktorantki do samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.
Rozdział piąty, ostatni, zatytułowany „Model zarządzania biomasą i jego walidacja"
zdecydowanie różni się swoją zawartością i treścią od pozostałych rozdziałów. Autorka
przedstawiła własny model zarządzania biomasą, to jest omówiła założenia teoretyczne dla tego
modelu wraz z opisem narzędzi badawczych.
Cennym z punktu widzenia praktycznego spojrzenia na zarządzanie biomasą w świetle
krajowych uwarunkowań jest ocena modelu przeprowadzona przez ekspertów, praktyków.
„Eksperci podkreślili uniwersalizm modelu i jego użyteczność. Zwrócili także uwagę na
możliwość dalszego rozwoju i doskonalenia tego modelu. Dzięki temu będzie możliwe
zaspokojenie potrzeb i spełnienie wymagań jego użytkowników, a także ekspertów
zajmujących się tą tematyką".
Pozytywnie oceniam ostatni fragment rozprawy doktorskiej, który stanowi zakończenie.
Dokonano w nim oceny problematyki poruszanej w rozprawie oraz sformułowano wnioski i
postulaty. Są one umotywowane oraz ostrożnie i trafnie sformułowane, w których Autorka nie
wykracza (z wyjątkiem problemów metodycznych) poza badany obszar. Tam również Autorka
zawarła propozycje dotyczące obszarów dalszych eksploracji naukowych opisywanego w
dysertacji problemu naukowego.
Choć generalna ocena rozprawy doktorskiej wypada bardzo korzystnie dla Autorki, to
jak każda niemal publikacja naukowa powoduje, ona również, pewne wątpliwości, pobudza do
refleksji i nowych przemyśleń. Z obowiązku recenzenta zgłaszam cztery problemy, pytania
raczej do doprecyzowania, a mianowicie:
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1. Rozprawa doktorska, czyli praca twórcza to są badania (czynności) służące rozwiązaniu
określonego problemu naukowego. Dlatego, uważam, że w tytule zbędny jest wyraz
„badanie". Proponuję tytuł „Zarządzanie biomasą w gospodarce odpadowej i
energetycznej Polski". W zaproponowanym tytule nie podoba mi się zderzenie słów „w
gospodarce odpadowej", czy nasza gospodarka to już odpad? Przecież, jak sama
Autorka w rozprawie pisze, ,,biomasa to ulegająca biodegradacji część produktów,
odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego[ ...]. Proponuję tytuł rozprawy
,,Zarządzanie biomasą w gospodarce energetycznej Polski".
2. Mało miejsca Autorka poświęca na import biomasy do Polski, szczególnie mam tu na
myśli rodzaje i kierunki tego importu. Na pewno zjawisko to występuje, dlatego proszę
o szersze uzasadnienie powodu importowania biomasy przez krajowe instalacje
energetyczne.
3. Dużo uwagi poświęca Autorka na regulacje prawne obowiązują na terenie Unii
Europejskiej, natomiast proszę szerzej omówić kryteria zrównoważonego rozwoju dla
biomasy zużywanej na cele energetyczne, które również wynikają z dyrektyw
prawnych.
4. Trzecie zagadnienie niedostrzeżone w rozprawie to certyfikacja biomasy, jako
potwierdzenie spełnienia kryterium standardu dotyczącego jakości, jak i pochodzenia
(w tym kryteriów zrównoważonego rozwoju). Proszę odnieść się to tego zagadnienia.
5. Rezultaty badawcze rozprawy
W moim przekonaniu całość postępowania badawczego i osiągnięte rezultaty stanowią
podstawę do nadania Doktorantce stopnia doktora nauk ekonomicznych z dyscypliny nauk o
zarządzaniu i jakości.
W szczególności uważam, że osiągnięto postawiony przed rozprawą cel badawczy.
Przeprowadzone przez Autorkę badania literaturowe poparte wkładem własnym doprowadziły
do wypracowania modelowego ujęcia zarządzania biomasą. Przyjęty przez Autorkę zakres
badań empirycznych jest złożony i wieloaspektowy. Chciałbym podkreślić, że prezentowana
rozprawa posiada charakter poważnej, konceptualnie i empirycznie ugruntowanej monografii.
Jest to, moim zdaniem, dysertacja o dużej pracochłonności, przy czym na szczególne
wyeksponowanie zasługują następujące jej cechy:
1. Przedstawia obszerne studium teoretyczno-metodologiczno-empiryczne dotyczące
strategii zarządzania biomasą w gospodarce odpadowej i energetycznej w Polsce.
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2. Wprowadza porządek terminologiczny w dziedzinie będącej przedmiotem dociekań
teoretyczno-metodologicznych i badań analitycznych.
3. Zawiera

autorskie wzbogacenia

i doprecyzowania

istotnych pojęć oraz

podstawowych terminów w badanym obszarze.
4. Wnioski wynikające z przeprowadzonych przez Doktorantkę badań są bardzo
interesujące i pouczające dla praktyków gospodarczych.
5. Doktorantka zawiera w sobie zdolność do kreowania własnych propozycji
koncepcyjnych, metodycznych i empirycznych.
6.

Konkluzja kwalifikacyjna
Całościowa ocena rozprawy jest jednoznacznie pozytywna. Ważnym wyróżnikiem

rozprawy jest podjęcie istotnej, poznawczo-praktycznej oraz ważnej problematyki badawczej
(oryginalność rozwiązania problemu naukowego). Autorka w sposób merytorycznie poprawny
opanowała literaturę przedmiotu (ogólna wiedza teoretyczna) oraz potrafiła ją w bardzo
umiejętny sposób wykorzystać do przeprowadzenia własnych badań empirycznych.
Najsilniejszą stroną rozprawy są własne zrealizowane badanie empiryczne (umiejętność
samodzielnego prowadzenia pracy naukowej).
Sumując pragnę stwierdzić, że rozprawa doktorska mgr inż. Ilony Olsztyńskiej pt.
„Badanie zarządzania biomasą w gospodarce odpadowej i energetycznej polski" napisana pod
kierunkiem pana prof. dr. hab. inż. Józefa Frąsia oraz promotora pomocniczego dr. inż. Adama
Kolińskiego odpowiada wymogom stawianym rozprawom doktorskim w świetle ustawy o
stopniach naukowych i tytule naukowym. Stawiam wniosek o dopuszczenie jej do
publicznej obrony.
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