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pt. Wpfyw ekoinnowacji na zr6wnowaiony rozw6j regionu lubuskiego

Podstawa opracowania recenzji

Przedmiotem opracowania jest recenzja dodatkowa poprawionej rozprawy doktorskiej mgr ini.
Lecha Kazmierczaka-Piwko zatytufowana Wplyw ekoinnowacji na zr6wnowaiony rozw6j regionu

lubuskiego. Promotorem pracy jest prof. dr hab. ini. Magdalena Graczyk.

Recenzjaopracowana zostafa na zlecenie DziekanaWydziafu Ekonomii, ZarzCldzaniai Turystyki,
prof. dr hab. Marka Walesiaka, pismem z dnia 7 czerwca 2013 r., na podstawie przedfoionego tekstu
poprawionej rozprawy.

Recenzja dotyczy post~powania 0 nadanie mgr ini. Lechowi Kazmierczak-Piwko stopnia
naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Charakterystyka ogolna rozprawy

Jak jui wczesniej wskazano, Autor podjClfw swojej rozprawie bardzo aktualny i wainy problem
dotyczClCYrozwoju regionalnego opartego na ekoinnowacjach. W szczegolnosci, przedmiotem
zainteresowania Autora jest zwiClzekpomi~dzy wdraianiem dobrowolnych systemow zarzCldzania
srodowiskiem (System EMAS, ISO14001, Strategia CzystszejProdukcji, SpofecznaOdpowiedzialnose
Biznesu) a rozwojem regionu lubuskiego, w kontekscie trzech wymiarow zrownowaionego rozwoju:
wymiar srodowiskowy,wymiar spofecznyorazwymiar ekonomiczny.Podj~ta przezAutora tematyka jest
rowniei aktualna w swietle Strategii Europa 2020, w ktorej wskazuje si~ na kluczowClrol~ regionow
i ich konkurencyjnosci w rozwoju spofeczno-gospodarczym. Autor podjClf prob~ operacjonalizacji
koncepcji zrownowaionego rozwoju na poziomie regionalnym i mikroekonomicznym - poziomie
przedsi~biorstwa. Docelowo, wnioski z rozprawy doktorskiej mialy wskazaesamorzCldomna poziomie
regionu, jaki jest poiCldany zestaw instrumentow wspierajqcy dziafalnose przedsi~biorstw
maksymalizujClCClzrownowaione efekty (spofeczne,gospodarcze i ekonomiczne).

Podj~ty przezAutora temat naleiy uznaeza wainy, przy zatoieniu, ie to wtasnie ekoinnowacje
mogq byeczynnikiem poprawy konkurencyjnosci.

Obecnie praca sktada si~ z 265 stron tekstu zasadniczego i aneksu, w ktorym zamieszczony
zostaf kwestionariusz badawczy. Struktura pracy nie zostata zmieniona w stosunku do wersji
pierwotnej i obejmuje cztery gfowne rozdziaty zatytutowane kolejno: 1. Paradygmat rozwoju
zrownowaionego w naukach ekonomicznych w kontekscie zrownowaionego rozwoju regionu;
2. Innowacje w przedsi~biorstwach jako stymulanty rozwoju regionalnego; 3. Operacjonalizacja celow
zrownowaionego rozwoju na poziomie mikroekonomicznym; 4. Ekoinnowacje determinowane
proekologicznymi systemami dobrowolnych zobowiClzanjako stymulanty zrownowaionego rozwoju
regionu lubuskiego - zalecenia dla ksztaftowania zrownowaionej polityki regionu, a takie
podsumowanie i wnioski korkowe, bibliografi~, spis tabel, spis rysunkow. Przyj~ta przez Autora
struktura pracy ma charakter logiczny i wynikowy. Kaidy kolejny rozdziat stanowi uszczegotowienie
wczesniej omawianych zagadnien, co naleiy uznaezaprawidtowe podejscie.
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Problem badawczy, cele ihipotezy badawcze oraz ich oryginalnosc

W stosunku do pierwotnej wersji rozprawy metodyk~ procesu badawczego, uwzgl~dniajqcq
zdefiniowanie problemu naukowego, celu naukowego, hipotez badawczych, metod i narz~dzi
badawczych - Autor prawidtowo zamiescit we Wprowadzeniu do rozprawy. We Wprowadzeniu
przedstawiono r6wniei metody i techniki badawcze, zastosowane w badaniach empirycznych, kt6re
wykorzystano do zweryfikowania przyj~tych hipotez badawczych. Wprowadzone zmiany oceniam
pozytywnie.

Problem badawczyAutor sformutowat w formie stwierdzenia:

Ekoinnowacje w przedsi~biorstwach determinowane proekologicznymi systemami

dobrowolnych zobowiqzan (PSDZ), b~dqce naturalnq konsekwencjq doskonalenia tych system6w,

generujq triad~ korzysci - ekonomicznych, spolecznych i srodowiskowych. lednakie ich ekstrapolacja

na zr6wnowaiony rozw6j regionu nie zostala jeszcze szczeg6fowo poznana. Do tej pory na terenie

wOjew6dztwa lubuskiego oraz w innych regionach kraju nie prowadzono badan scisle

ukierunkowanych na t~ tematyk~. A wi~c obiektywnie istnieje pewien obszar niewiedzy w tym zakresie

(Iuka badawcza), stanowiqcy bezposredniq przeslank~ do podj~cia badan nad tym zagadnieniem.

Celem naukowym rozprawy przyj~tym przez Autora byto, poznanie rzeczywistego wplywu

ekoinnowacje determinowanych PSDZna zr6wnowaiony rozw6j regionu lubuskiego.

Do zrealizowania celu podstawowego Autor wyznaczyt nast~pujqce cele szczeg6towe,
uzupetnione w szczeg61nosci0 nowy cel 1:

1. Analiza uwarunkowan zr6wnowaionego rozwoju regionu lubuskiego jako "Ho" odniesienia
do zewn~trznych warunk6w w kt6rych funkcjonujq badane przedsi~biorstwa.

2. Analiza moiliwosci wsparcia finansowego wdroien, utrzymania i ciqgtego doskonalenia PSDZ
w przedsi~biorstwach wojew6dztwa lubuskiego oraz jakosciowa ilosciowa ocena
ich wykorzystania w badanym okresie.

3. Przeprowadzenie charakterystyki rodzajowej innowacji oraz identyfikacja gt6wnych obszar6w ich
pojawiania si~ w przedsi~biorstwach. Identyfikacja i charakterystyka triady korzysci
(ekonomicznych, srodowiskowych i spotecznych) wynikajqcych z innowacji stymulowanych
proekologicznymi systemami dobrowolnych zobowiqzan oraz ich wptywu na zr6wnowaiony
rozw6j regionu lubuskiego.

4. Zbadanie wptywu proekologicznych system6w dobrowolnych zobowiqzan na dynamik~ tworzenia
ekoinnowacji w przedsi~biorstwach.

5. Zidentyfikowanie i charakterystyka "pozagospodarczych" powiqzan sieciowych badanych
przedsi~biorstw ukierunkowanych szczeg61nie na proces dzielenia si~ wiedzq w
celu doskonalenia funkcjonujqcych w nich systemachdobrowolnych.

6. Opisanie oddziatywania impuls6w popytowych ich przeptyw6w mi~dzy badanymi
przedsi~biorstwami (wewnqtrz i pozaregionalnych) zwiqzanych wytqcznie z wdraianiem
ekoinnowacji determinowanych PSDZ.

7. Identyfikacja dziatan i instrument6w wsparcia, kt6re zwi~kszytyby proces wdraiania w lubuskich
przedsi~biorstwach proekologicznych system6w dobrowolnych zobowiqzan - opracowanie
zalecen dla ksztattowania polityki regionalnej w wojew6dztwie lubuskim.
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Dodatkowo Autor sformutowat cel 0 charakterze utylitarny, wskazuj~c, ie celem tym jest
predykcja zrownowaionego rozwoju regionu lubuskiego w oparciu 0 wzrost ekoinnowacyjnosci i takie
wytyczenie kierunkow polityki regionalnej, aby otoczenie instytucjonalne i instrumenty finansowego
wsparcia sprzyjaly aktywnosci przedsi~biorstw wprowadzajqcych proekologiczne systemu

dobrowolnych zobowiqzati.

W stosunku do pierwotnej wersji rozprawy przyj~te przez Autora hipotezy badawcze (gt6wna

i 2 szczegotowe nie ulegty zmianie). Jako tez~ gtown~ Autor przyj~t nast~puj~ce stwierdzenie:

Ekoinnowacje, determinowane proekologicznymi systemami dobrowolnych zobowiqzan
w przedsi~biorstwach wojewodztwa lubuskiego, stanowiq istotny czynnik zrownowaionego rozwoju
tego regionu.

Autor ponadto sformutowat dwie hipotezy szczegotowe:

• Gt6wnymi czynnikami determinuj~cymi kreacj~ ekoinnowacji, w przedsi~biorstwach

wojewodztwa lubuskiego z wdroionymi PSDZ, s~ potrzeba ci~gtego doskonalenia systemu

dobrowolnego zobowi~zania oraz d~ienie do minimalizacji koszt6w funkcjonowania firmy.

• Korzysci wynikaj~ce z ekoinnowacji zalei~ od ich rodzaju i obszaru funkcjonowania

przedsi~biorstwa, w ktorym ekoinnowacje si~ pojawiaj~.

Obecnie przyj~ta przez Autora metodyka pracy naukowej jest poprawna i wynika z przyj~tego

ci~gu logicznego: problem badawczy - cele naukowe - hipotezy badawcze.

Uwzgl~dniaj~c szereg uwag odnosz~cych si~ do stopnia realizacji przyj~tych przez Autora

wybranych cel6w pracy, wskazanych w pierwszej recenzji, obecnie odniesiono si~ do wprowadzonych

przez Autora zmian i uzupetnien.

Cel 1 zostat osi~gni~ty, poprzez przeprowadzon~ przez Autora kompleksow~ diagnoz~ stanu

regionu lubuskiego, kt6ra obj~ta swym zakresem wszystkie waine obszary jego

samopodtrzymuj~cego si~ i zr6wnowaionego rozwoju. W szczegolnosci Autor skupit si~ na tych

obszarach, ktore s~ istotne dla jakosci iycia mieszkancow regionu i dla kt6rych istniej~ w dost~pnej

statystyce publicznej wskazniki regionalne. Dodatkowo Autor uwzgl~dnit takie te czynniki, kt6re nie

s~ bezposrednio zwi~zane z przedsi~biorstwami ekoinnowacyjnymi, ale daj~ petny obraz

zewn~trznych uwarunkowan w ktorych te firmy funkcjonuj~. U podstaw decyzji 0 poszerzeniu analizy

"Ieiato" przyj~te poprawnie przez Autora zatoienie, ii zdolnosc podmiot6w gospodarczych do

wdraiania ekoinnowacji zaleiy rowniei posrednio od uwarunkowan zewn~trznych (regionalnych).

Proby realizacji celu 4 dotycz~cego dynamiki wprowadzania innowacji determinowanych PSDZ

Autor podj~t si~ analizuj~c liczb~ deklarowanych wdroionych ekoinnowacji b~d~cych efektem PSDZ.

Najwi~ksze w~tpliwosci budzi sarno zatoienie, ie respondenci, ktorzy byli najprawdopodobniej

petnomocnikami do spraw dobrowolnych systemow zarz~dzania, mieli wystarczaj~c~ wiedz~ na temat
innowacji, ich klasyfikacji i samej wiedzy ~o zakresie innowacji wdraianych w badanej organizacji.

Zgromadzony materiat wynikowy z uwagi na jego charakter ilosciowy uniemoiliwia porownywanie

innowacji pod wzgl~dem jakosciowym mi~dzy sob~ w analizowanym okresie 2006-2010.

Realizacja Celu 5 - dotycz~cego analizy powi~zan sieciowych pomi~dzy badanymi

przedsi~biorstwami, pozwolita na zdiagnozowanie poziomu wspotpracy mi~dzy przedsi~biorstwami

posiadaj~cymi analizowane dobrowolne systemy PSDZ. Podj~ty przez Autora w~tek sieciowosci

wynikat z istotnego znaczenia sieci w procesie "dzielenie si~ wiedz~" dotycz~c~ na przyktad
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rozwiClzania problemow zwiClzanych z wprowadzaniem i funkcjonowaniem PSDZ, a nawet uczenie si~

nowej wiedzy w ptaszczyznie spotecznych interakcji. Uzyskane wnioski dotyczClce analizy powiClzan

sieciowych, a raczej ich braku w grupie badanych przedsi~biorstw, byty dla Autora podstawCl

wskazania rekomendacji w tym zakresie.

Cel 6 dotyczyt analizy impulsow popytowych zwiClzanych z wprowadzaniem innowacji. Cel,

moim zdaniem, zostat cz~sciowo osiClgni~ty bo wymagatby bardziej szczegotowej analizy rodzaju

wdraianych innowacji i analizy czynnikow popytowych.

Cel 7 zostat osiClgni~ty poprzez opracowanie zalecen dla ksztattowania polityki regionalnej

w wojewodztwie lubuskim.

W celu weryfikacja hipotezy gtownej pracy Autor dokonat analizy wybranych regionalnych

wskaznikow przyporzCldkowanych do poszczegolnych wymiarow rozwoju zrownowaionego.

a) wymiar srodowiskowy:

• Autor uzupetnit dotychczasowe rozwaiania 0 analizy wykorzystujClc wskazniki przyrostow

wzgl~dnych w poszczegolnych latach w odniesieniu do kluczowych wskaznikow ekologicznych,

takich jak: ilosc odpadow niebezpiecznych i masy odpadow innych nii niebezpieczne,

emlsJI zanieczyszczen do atmosfery, zuzycla wody, wytwarzania sciekow,

(z uwzgl~dnieniem tadunkow zanieczyszczen). Zaprezentowane zestawienia w formie

rysunkow 61-67 w odniesieniu do wi~kszosci wskaznikow wskazujCl jednoznacznie

na pozytywne oddziatywanie analizowanych firm na srodowisko przyrodnicze regionu;

b) wymiar ekonomiczny:

• przeprowadzona przez Autora analiza naktad6w na dziatalnosc innowacyjnCl w badanych

przedsi~biorstwach, w relacji do regionalnych naktad6w na innowacje, mimo istotnych

wahni~c (tabela 46) w kaidym analizowanym roku wskazata na ich duiy udziat we wskazniku

regionalnym (od 21,2 % do blisko 86%). Stosunek ten pokazuje z jednej strony, 0 jaki procent

naktadow na innowacje zwi~kszyt si~ wskaznik regionalny w wyniku dziatalnosci innowacyjnej

badanych firmy, z drugiej zas strony - jego wahania potwierdzajCl"ptytkosc" lubuskiego "rynku

innowacji" i jego "wrailiwosc" na decyzje pojedynczych inwestor6w)

W opinii recenzenta w celu weryfikacji hipotezy szczegotowej nr 1 bardziej zasadne bytoby

zastosowanie w kwestionariuszu badawczym pytania otwartego, a nie zamkni~tego. Umoiliwitoby to

poznanie moie innych (nii te wskazane przez Autora) czynnikow, kt6re przyczynity si~ w najwi~kszym

stopniu do wprowadzania ekoinnowacje. Uzasadnieniem tak dobranej przez Autora ograniczonej

liczby aspektow byty wyniki przeprowadzonego przeglCldu literatury oraz wyniki wczesniejszych badan

przeprowadzonych w Katedrze ZarzCldzania Srodowiskiem i GospodarkCl PublicznCl UZ.

Wskazane w pierwszej recenzji wCltpliwosci dotyczClce samego momentu kreowania

ekoinnowacje zostaty przez Autora wyjasnione ze wskazaniem, ie jui sam moment wdroienia PSDZ

moie stanowic innowacj~ organizacyjnCl, kt6re generujCl kolejne innowacje 0 r6inym charakterze

(s.77).

Gt6wne zastrzeienie dotyczqce zastosowania przez Autora tylko badan 0 charakterze

ilosciowym, wynikato z braku wyeksponowania w pierwotnej wersji pracy faktu przeprowadzenia

przez Autora badan 0 charakterze jakosciowym w formie wywiad6w bezposrednich (w 19

organizacjach). W prezentowanej wersji pracy autor uzupetnit wnioskowanie wynikami uzyskanymi w
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wyniku badan jakosciowych.

W dalszym ciC}guuwaiam, ie na potrzeby przysztych badan pogt~biajqcych podj~tq przez
Autora problematyk~ badawczC}wskazanebytoby zastosowanie studi6w przypadk6w. Zdobyta wiedza
bytaby bardziej szczeg6towa i wiarygodna. Autor m6gtby pokusic si~ 0 szczeg6towq analiz~
ekoinnowacji, ich zakresu, rodzaju i oddziatywania na przedsi~biorstwo i region.

Wskazanew recenzji uwagi nie podwaiajq og61niepozytywnej oceny poprawionej wersji pracy.

Ocena rozprawy pod wzgl~dem techniczno-redakcyjnym

Przy ostatecznej redakcji i poprawie pracy Autor wyeliminowat wszystkie wskazane wczesniej
bt~dy 0 charakterze redakcyjnym.

Wniosek korkowy

Przedstawione osiC}gni~cianaukowe kwalifikujC} - moim zdaniem - opiniowanq prac~ jako
rozpraw~ doktorskq. Autor wykazat si~ odpowiedniq wiedzq og61nqi szczeg6towqw zakresie obj~tym
problematykC} pracy. Catosc rozwaian ostatecznie przeprowadzona zostata na dobrym poziomie
naukowym.

Ponowna lektura recenzowanej pracy sktania do sformutowania kilku pytan dyskusyjnych,
do kt6rych prositabym 0 odniesienie si~ podczaspublicznej obrony rozprawy:

1. Wniosek sformutowany przez Autora na s. 214 Ekoinnowacje, determinowane PSDZ sprzyjajq

transferowi wiedzy i techn%gii do regionu /ubuskiego, wzbogacajqc jego potencjal innowacyjny,

jest stabo uzasadniony w swietle przeprowadzonych badan naukowych. Prosz~ 0 bardziej
szczeg6toweodniesienie si~ do takiego sformutowania.

2. Skoro wskazane przez Autora i poddane analizie instytucje otoczenia biznesu i katalog
instrument6w oddziatywania nie spetniajC}swojej roli, co w opinii Autora naleiatoby zrobic by
instrumenty te wywieraty wi~kszywptyw na podmioty obj~te ich oddziatywaniem?

Autor przedstawit w rozprawie wystarczajqco oryginalne rozwiqzanie zadania naukowego, a
sformutowane przez niego wnioski stanowiC} efekt merytorycznej interpretacji wynik6w badan i
znajdujC}odzwierciedlenie w materiale badawczym. Opiniowana rozprawa doktorska Pana mgr ini.
Lecha Kazmierczaka-Piwko po dokonanej poprawie spefnia wymagania stawiane rozprawom
doktorskim okreslone wart. 13, ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 0 stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Oz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 z pozn.
zm.) i moze bye dopuszczona do kolejnych etapow post~powania 0 nadanie stopnia doktora nauk
ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Wnosz~ 0 przyj~cie pracy i dopuszczenie Panamgr inz. LechaKazmierczaka-Piwkodo publicznej
obrony rozprawy.
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