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Prof. AJP dr hab. Krzysztof Czyrka
Dziedzina naukowa: nauki społeczne
Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
Wydział Ekonomiczny
RECENZJA
pracy doktorskiej mgr Sebastiana Scholz pt. ,,Badanie skuteczności funkcjonowania
systemu gospodarki odpadami przemysłowymi na przykładzie wybranych instalacji
krańcowych", napisanej pod kierunkiem promotora prof. dr. hab. inż. Józef Frąsia i
promotora pomocniczego dr inż. Marka Matulewskiego
(Podstawa opracowania: pismo Dziekana Wydziału Inżynierii i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
prof. PP dr hab. inż. Magdaleny Wyrwickiej z dnia 22.07.2020r.)

Przekazana mi do recenzji dysertacja zawiera 153 strony, z czego 140 stron stanowi
tekst podstawowy, strony od 141-150 zawierają spis literatury, natomiast strony od 151-153
zawierają spis rysunków, spis tabel i spis równań.
W pracy podjęto istotny a zarazem aktualny w skali globalnej, problem
gospodarowania odpadami przemysłowymi. Wysoką rangę podjętego tematu potwierdza
włączenie do Strategii Europa 2020 zapisu o potrzebie: wzrostu zrównoważonego (ang.
sustainable growth), czyli transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i
efektywnie korzystającej z zasobów. Uzupełnia on pozostałe dwa hasła programowe, które
postulują: wzrost inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy i
innowacjach oraz wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth), czyli
wspieranie gospodarki z wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność
gospodarczą, społeczną i terytorialną. W treści recenzowanej dysertacji można znaleźć szereg
dodatkowych bardzo racjonalnych argumentów przemawiających za potrzebą wypracowania
skuteczniejszych rozwiązań w polityce gospodarowania odpadami przemysłowymi w Polsce.
Doktorant z uzasadnieniem wskazuje na obiektywne przyczyny, które w całości
potwierdzają aktualność i wysoką wagę podjętego problemu. Dla przykładu na stronie 8
Autor pisze: ,,W Polsce wytwarza się około 140 mln Mg (ton) odpadów rocznie, a odpady
przemysłowe stanowią około 90% wszystkich odpadów. Tylko około 21 % odpadów
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przemysłowych generowanych w kraju, zostaje poddanych procesowi odzysku w
specjalistycznych instalacjach krańcowych. Pozostała ilość odpadów zostaje zdeponowana na
składowiskach odpadów bez przetworzenia. Jako jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy
można wskazać zachowanie wytwórców odpadów, którzy nie chcą ponosić dodatkowych
kosztów gospodarki odpadami, poza ustawowym spełnieniem takiego obowiązku". Kolejno
na stronie 11 powołuje się na dane Eurostatu, z których wynika, że na przestrzeni ostatnich 10
lat ilość odpadów tylko w postaci zużytych opakowań wzrosła aż o 3,632 miliona ton. Autor
zauważa także, że problem gospodarki odpadami przemysłowymi w Polsce pozostaje w
cieniu polityki gospodarowania odpadami komunalnymi powołując się na zapisy w
opracowaniach Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2030. Te jak i inne zawarte w pracy
argumenty przesądzają o pełnym uznaniu istotności i celowości podjętego tematu, którym jest
polityka gospodarowania odpadami przemysłowymi w Polsce.
Dla realizacji głównego celu badań, którym jest: przedstawienie w ujęciu teoretycznym,
poznawczym i aplikacyjnym uwarunkowań funkcjonowania systemu zarządzania
odpadami przemysłowymi w aspekcie uregulowań prawnych Unii Europejskiej,
przepisów krajowych oraz produktu finalnego wysokiej jakości w oparciu o badania
przetwarzanych odpadów w instalacjach krańcowych, Doktorant przyjął cele szczegółowe
(teoretyczne, empiryczne i aplikacyjne). Uważam, że są one bardzo profesjonalnie dobrane i
precyzyjne sformułowane a także ambitne, co zaświadcza o wysokiej znajomości przyjętego
tematu. Autor wychodząc od dwóch wstępnych założeń wskazuje, iż:
•

skuteczny system zarządzania gospodarką odpadami przemysłowymi pozwala osiągać
wysokiej jakości produkty finalne, otrzymywane z przetworzonych odpadów
poprodukcyjnych za pomocą instalacji krańcowych oraz pozwala przedsiębiorstwom
funkcjonować w gospodarce o obiegu zamkniętego;

•

prawidłowe realizowanie gospodarki odpadami przemysłowymi wydatnie przyczyni
się do ograniczenia kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów, zwiększy
poziom ochrony środowiska oraz pozwoli realizować działania w ramach Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu (SOB).

Na podstawnie powyższego przyjmuje główną hipotezę: skuteczne zarządzanie odpadami
przemysłowymi w kontekście uzyskania odpowiedniej jakości produktu finalnego oraz
skutecznego działania systemu gospodarki odpadami jest złożonym i wieloaspektowym
procesem. Proces ten implikuje określone, wymierne i niewymierne korzyści, osiągane
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przez przedsiębiorstwo dzięki optymalizacji kosztów zagospodarowania odpadów i
ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne w wymiarze lokalnym i
globalnym. Uważam, iż powyższa hipoteza jest racjonalna i zasadnie przyjęta, choć została

sformułowana dość zawile, dlatego sugerowałbym jej uproszczenie lub też ograniczenie do
dwóch powyżej wskazanych założeń pracy, które są bardzo czytelne a ujmują wszystko, co
zawiera tak przyjęta hipoteza główna. Celem wyczerpującego wyjaśnienia problemów
podjętego tematu, Autora wspomaga przejrzysty plan badań, w którym precyzyjnie opisuje
kroki kolejnych działań.
Konstrukcję pracy oparto o siedem rozdziałów merytorycznych:
1. Wprowadzenie
2. Odpady przemysłowe w świetle literatury przedmiotu
3. Gospodarka odpadami przemysłowymi
4. Metodologia badań gospodarki odpadami
5.

Badanie skuteczności gospodarki odpadami przemysłowymi

6. Model gospodarki odpadami przemysłowymi
7. Zakończenie i kierunki dalszych badań
Do układu treści nie mam zastrzeżeń. Konstrukcja dysertacji jest przejrzysta i logiczna. Mam
tylko jedną sugestię. W mojej opinii warto byłoby dołączyć do rozdziału trzeciego
podrozdział, który opisywałby dobre praktyki gospodarowania odpadami przemysłowymi w
wybranych krajach UE. Pozytywnie oceniam język pracy i staranność redakcji końcowej
tekstu, mimo drobnych błędów, przejęzyczeń, niezręczności stylistycznych i mało istotnych
błędów przy tabelach czy rysunkach. Wymieniam strony dysertacji, na których odnotowałem
te usterki w celu ich usunięcia przed ewentualną chęcią wydania książkowego: rysunki 4, 16,
23, 25, 27, 28-brak odwołania w tekście/ rysunek 4- opracowanie własne na podstawie jakich
źródeł.
W sumie, całość dyse1tacji oceniam pozytywnie a jej walory uwypuklę przy opisaniu
wartości merytorycznych poszczególnych rozdziałów.
W rozdziale pierwszym przeprowadzono dyskusję

zaprezentowano argumenty

uzasadniające podjęcie tematu. Tu Autor wykazuje samodzielność myślenia i formułowania
trafnych spostrzeżeń ostatecznie stwierdzając, iż „identyfikacja instrumentów pozwalających
na zbudowanie wzorcowego modelu gospodarki odpadami oraz implementacja rozwiązań do
funkcjonujących obecnie modeli, pozwoli na:
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•

obniżenie kosztów gospodarki odpadami w zakładach wytwórczych;

•

obniżenie kosztów procesów przetwórczych w instalacjach krańcowych;

•

uzyskanie, utrzymanie i powtarzalność wysokiej jakości przetwarzanych
odpadów.

W pozostałej części rozdziału Autor prezentuje cel główny pracy, cele szczegółowe a
także załażenia pracy wraz z hipotezą główną i koncepcją rozwiązania problemu badawczego,
których to walory i mankamenty opisałem wcześniej.
Rozdział drugi zawiera przegląd literatury pozwalający na identyfikację głównych
problemów związanych z odpadami przemysłowymi. Rozpatrując wybrane aspekty
gospodarowania odpadami przemysłowymi Autor najpierw podejmuje ogólne problemy
funkcjonowania rynku odpadów odwołując się do wytycznych UE i polskich przepisów,
kończąc na szczegółowych zagadnieniach -szczegółowej klasyfikacji odpadów i systemach
ich zbiórki. Godna uwagi jest zawarta w tym rozdziale krytyczna analiza 1 iteratury, która
potwierdza u Autora szeroką znajomość źródeł i wartościowych opracowań dotyczących
gospodarki odpadami w Polsce i UE. Ponadto na str. 54 opracowania bardzo przemyślanie
zostały spisane całościowe wnioski z przeglądu literatury, aktualnyc_h przepisów czy definicji
dokonując syntezy a jednocześnie wykazując walory i deficyty dzisiejszej polityki
gospodarowania odpadami w Polsce.
Rozdział trzeci stanowi konsekwencję poprzedniego rozdziału, w którym Autor
porusza problematykę zrównoważonego rozwoju w aspekcie odpadów przemysłowych. Z
dociekliwością próbuje zidentyfikować determinanty procesu gospodarki odpadami mając na
uwadze obszar społeczny i ekonomiczny badanego zagadnienia. Ten rozdział kończy w
zamiarze Autorka część teoretyczną pracy, ponieważ w kolejnym przechodzi do prezentacji
metoo badawczych.
W części pierwszej rozdziału metodologicznego (rozdział 4) przedstawiono metody
ilościowe i jakościowe z zamysłem ich zastosowania w programie badawczym, co potwierdza
dalsza część pracy. Na potrzeby badań Autor zdecydował o celowym doborze próby
badawczej argumentując, iż: ,,celowy dobór próby badawczej i jej wielkość pozwoliły na
wyeliminowanie z badania instalacji oraz kodów odpadów, które mogły zniekształcić wynik
badania czyniąc je tym samym nieprzydatnymi do dalszych prac". Potwierdza to staranność i
rzetelność w podejściu do prowadzanych badań. Następnie Doktorant zaprezentował
narzędzia badawcze i opisał proces doboru próby badawczej. Przedstawił metody obliczeń
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ilościowych dla doboru próby badawczej, współczynnika ufności oraz maksymalnego błędu
próby badawczej. Warto podkreślić, że według obliczeń na niezbędną liczebność próby
otrzymano maksymalny błąd estymacji dla badanej liczebności na poziomie 5%.
Zasadniczy udział w realizacji celów pracy i pozytywnej weryfikacji hipotezy ma
rozdział piąty, w którym zaprezentowano wyniki badań własnych oraz przeprowadzono
wszechstronną i wielowątkową analizę danych zawartych w odpowiedziach respondentów.
Szczególnie cenna jest dociekliwość badawcza w formułowaniu konkluzji wynikających z
otrzymanych wyników. Po zapoznaniu się z treścią tej części pracy muszę stwierdzić, iż jest
to wartościowy materiał badawczy, który można wykorzystać do przemyśleń nad
możliwością usprawnienia gospodarki odpadami przemysłowymi.
Rozdział szósty został poświęcony założeniom budowy modelu gospodarki odpadami
przemysłowymi oraz opracowaniu modelu zakładającego istnienie korelacji, pomiędzy
jakością odpadów, a jakością produktu finalnego. Proces obliczeniowy przeprowadzono w
oparciu o testy istotności współczynnika korelacji. Przygotowano model, który może
stanowić narzędzie wspomagające dalsze badania nad poruszaną problematyką.
Rozdział siódmy zawiera podsumowanie niniejszej rozprawy oraz wskazuje kierunki
potencjalnych badań, umożliwiających budowę strukturalną systemu gospodarki odpadami
przemysłowymi. Postulowane kierunki oparto o wyniki badań własnych z uwzględnieniem
wniosków wynikających z przeglądu literatury. Takie ujęcie pozwoliło Autorowi stworzyć nie
tylko teoretyczny, ale realny obraz propozycji w celu usprawnienia systemu gospodarki
odpadami przemysłowymi w Polsce.
Niemniej, poza powyższą oceną merytoryczną pracy, mam kilka uwag o charakterze
formalnym a także pytania do Doktoranta:
•

w pracy znajduję wiele powtórzeń str. 137- akapit drugi i trzeci, str.138 wers 11, str.
16 akapit trzeci, str. 15 akapit trzeci, dalej str. 42, 46, 64- wprawdzie nie zawsze
dosłownych, ale opisujących ten sam wątek;

•

w pracy znalazłem uchybienia dotyczące redakcji końcowej- rysunki 4, 16, 23, 25, 27,
28-brak odwołania w tekście

•

w głównym tekście pracy nie znajduję definicji instalacji krańcowej (określenia
użytego w tytule pracy), znalazłem tyko krótką adnotację w przypisie, wobec tego
proszę o szersze wyjaśnienie, czym są instalacje krańcowe;
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Doktorant we wnioskach wskazuje, iż „działania na rzecz podniesienia jakości

odpadów przemysłowych mają kluczową rolę w budowaniu nowego modelu

zagospodarowania odpadów" wobec tego proszę o odpowiedź, jakie Doktorant

rekomendowałby rozwiązania w celu podniesienia jakości odpadów powstających u
•

wytwórców;

czy proponowane przez Doktoranta rozwiązania dotyczące podniesienia skuteczności

gospodarki odpadami przemysłowymi funkcjonują w innych krajach UE i z jakim

efektem?

Przedstawione uwagi me podważają w żadnym stopniu znaczema wykonanej przez

Autora pracy. Analiza treści recenzowanej rozprawy doktorskiej pozwala na stwierdzenie, że

stanowi ona wartościowe studium teoretyczne jak i praktyczne na temat skuteczności
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami przemysłowymi na przykładzie wybranych

instalacji krańcowych.

Wniosek końcowy

Mając na uwadze powyższe, stwierdzam, że przedłożona mi do recenzJI rozprawa

doktorska magistra Sebastiana Scholza pt.: ,,Badanie skuteczności funkcjonowania
systemu gospodarki odpadami przemysłowymi na przykładzie wybranych instalacji
krańcowych", napisana pod kierunkiem

prof. dr hab. inż. Józef Frąsia i promotora

pomocniczego dr inż. Marka Matulewskiego

spełnia wymogi określone w artykule 13

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

zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65 poz.595) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i

warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r.,

W związku z powyższym stawiam wniosek do Rady Dysc liny Wydziału
,
Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej o przyjęcie recenlo"";anej rozprawy
poz.261).

I

doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony.

Prof AJPh
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