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Podstawa opracowania recenzji dodatkowej

Zlecenie Dziekana Wydzialu Ekonomii, Zarz'!dzani i Turystyki Uniwersytetu

Ekonomicznego we Wroclawiu prof. dr hab. Marka Walesiaka z dnia 7 czerwca 2013 roku

dotycz'!ce przygotowania recenzji poprawionej i uzupelnionej rozprawy doktorskiej mgr inZ.

Leszka Kaimierczaka-Piwko nt."Wplyw ekoinnowacji na zrownowaZony rozwoj regiony

lubuskiego". Recenzja dotyczy postt(powania 0 nadanie mgr inZ. Leszkowi Kazmierczak-

Piwko stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Promotorem pracy jest prof. dr hab. inZ. Magdalena Graczyk.

Strona formalna recenzowanej pracy

Obecnie praca doktorska liczy 270 stron (w wersji pierwotnej - 262 strony). Tak, jak

wersja pierwotna praca sklada sit( - w czt(sci merytorycznej - ze wstt(pu, czterech rozdzialow

oraz podsumowania i wnioskow koncowych. Ponadto w strukturze pracy miesci sit(

bibliografia, spis tabel (49 pozycji - bez zmian w stosunku do wersji pierwotnej), spis

rysunkow (72 pozycje - bez zmian, jak wyzej) oraz aneks zawieraj,!cy kwestionariusz

ankiety. W bibliografii wymieniono 167 pozycji literaturowych, 0 jedn,! wit(cej w porownaniu

do wersji pierwotnej. Ponadto, identycznie jak w poprzedniej wersji, wyszczegolniono 16

aktow prawnych oraz 18 stron intemetowych.



Zalozenia procesu badawczego, cele, hipoteza i struktura rozprawy

Na wstypie recenzowanej poprawionej rozprawy doktorskiej ponownie chcialbym

podkresli6, ii Autor podj~l si~wainego, aktualnego i ambitnego wyzwania badawczego

podejmuj~c siy ustalenia wplywu ekoinnowacji na zr6wnowaZony rozw6j regionu, w tym

szczeg6lnym przypadku regionu lubuskiego.

W pierwszej recenzji stwierdzilem, ze najwazniejsze parametry okreslaj~ce przyjyte

zalozenia badawcze, zgodnie z logik,! i chronologi,! ukladu tresci powinny zostac

sformulowane i przekazane na pocz'!tku opracowania. Tradycyjnie sluzy temu wstyp do

dysertacji naukowej. W ten spos6b recenzent moze sledzic wywody ich Autora, zgodnie z ich

sekwencyjnym przebiegiem. Na pocz'!tku powinny pojawic siy zalozenia wstypne: problem

badawczy, uzupelniony ewentualnie 0 pytania badawcze, przypuszczenia Autora odnosz'!ce

siy do wyodrybnionej problematyki, nastypnie cele, dziyki kt6rym przyjyte hipotezy zostan'!

potwierdzone lub sfalsyfikowane, a dalej metody i techniki badan, przedstawienie procedury

badawczej w ukladzie metod, termin6w i obiektul6w badan. Jest to kanon prowadzenia badan

naukowych.

Z satysfakcj,! stwierdzam, ze Autor recenzowanej pracy w pelni zastosowal siy do mojej

uwagi, dotycz,!cej niefortunnego usytuowania w strukturze pracy wykladni przyjytych przez

Autora zalozen badawczych, czysciowo we wprowadzeniu, a w zasadniczym zakresie w

rozdziale czwartym. W popraWlOneJ wersji pracy doktorskiej, Autor dokonal

przeredagowania "Wprowadzenia" umieszczaj,!c w nim wszystkie kluczowe elementy

zalozen badawczych: cel naukowy, cel aplikacyjny, cele szczeg610we, hipotezy g16wna i

hipotezy szczeg610we oraz scharakteryzowano metody badan. W rezultacie, najwaZniejsze

parametry okreslaj,!ce przyjyte zalozenia badawcze, zgodnie z logik,! i chronologi,! ukladu

tresci zostaly sformulowane i przekazane na pocz'!tku opracowania, co oceniam bardzo

pozytywnie.

W pierwszej recenzji zauwazylem, odnosz'!c siy do podejscia Autora dysertacji wyrainie

akcentuj,!cego prymat badan empirycznych, ze proces badawczy obejmuje wszystkie etapy

odkrywania problemu, w tym - na r6wnych prawach - kwerendy biblioteczn,!, analizy

literatury, charakterystyky kluczowych pojyc, ustalenie ram teoretycznych prowadzonych

badan, wlasny teorio tw6rczy wklad w postaci nowych ujyc klasyfikacyjnych, opisu

istniej,!cych zjawisk i proces6w w nowym niestosowanym swietle, wypracowaniu nowego



modelu poznawczego itd. Autorskie propozycje termin6w, komentarze istniej~cych podejsc i

ich wynik6w, propozycje innego uporz~dkowania znanych skladnik6w i ich cech, prognozy

rozwoju proces6w itd. s~ istotnym elementem wkladu w rozw6j uprawianego obszaru nauki.

Na gruncie ekonomii, nauki odkrywaj~cej mechanizmy, zaleznosci i trendy za pomoq

teoretycznych koncepcji jest to szczeg6lnie widoczne. Mysly, ze ostatni, uzupelniony akapit

przeredagowanego "Wprowadzenia" (s.14) w poprawionej wersji pracy doktorskiej, w kt6rym

Autor dysertacji podkresla znaczenie syntezy studi6w teoretycznych i badaft empirycznych w

odniesieniu do zaleceft dla predykcji regionalnej polityki rozwoju, dowodzi Jego zdolnosci do

przemyslenia raz jeszcze istoty procesu badawczego i uwzglydnienia uwag recenzenta.

Podtrzymujy zdanie z pierwszej recenzji, iz problem badawczy - przedstawiony przez

Autora na s. 9 - jest autentyczny, bo odzwierciedla luky wiedzy w zakresie badaft 0 wplywie

ekoinnowacji, wynikaj~cych z proekologicznych system6w dobrowolnych zobowi¥aft, na

zr6wnowaZony rozw6j regionu lubuskiego. Slusznie zauwaZa Autor, podkreslaj~c

koniecznosc operacjonalizacji na pozlomle mikroekonomicznym ce16w rozwoJu

zr6wnowaZonego (s.l 09), ze pol~czenie paradygmatu zr6wnowaZonego rozwoju z polityk~

srodowiskow~ przedsiybiorstw jest wyzwaniem koncepcyjnym (s.109). S~d tez skupienie

dociekaft naukowych na skutecznosci instrument6w realizacji zr6wnowaZonego rozwoju

przez przedsiybiorstwa, w tym na proekologicznych systemach opartych na dobrowolnych

zobowi¥aniach (s.112) wydaje siy ze wszech miar godne poparcia.

Podstawowym celem recenzowanej rozprawy, wynikaj~cym z zidentyfikowanego

problemu badawczego jest poznanie rzeczywistego wplywu ekoinnowacji determinowanych

PSDZ (proekologiczne systemy oparte 0 dobrowolne zobowi¥ania) na zr6wnowaZony

rozw6j regionu lubuskiego (s. 9). Do zrealizowania celu podstawowego Autor sformulowal 7

ce16w szczeg6lowych (s.9-10). Hipoteza gl6wna zaklada, ze ekoinnowacje, determinowane

proekologicznymi systemami dobrowolnych zobowi¥aft w przedsiybiorstwach wojew6dztwa

lubuskiego stanowi~ istotny czynnik zr6wnowazonego rozwoju tego regionu (s.ll).

Stwierdzam, ze cztero rozdzialowa struktura recenzowanej pracy jest podporz~dkowana

podstawowym jej zalozeniom. Uklad pracy jest logiczny, merytorycznie uzasadniony,

umozliwia zrozumienie toku rozumowania Autora. Prowadzona przez Autora narracja w

pierwszych trzech rozdzialach jest oparta na bogatej literaturze przedmiotu oraz na celowo

dobranej dokumentacji wybranych instytucji i odpowiednich przepisach prawnych.



Wszystkie wymlemOne w pierwszej recenzji walory recenzowanej pracy S,! dobrze

widoczne w poszczegolnych jej rozdzialach. W pierwszym rozdziale zatytulowanym

"Paradygmat rozwoju zrownowaZonego w naukach ekonomicznych w kontekscie

zrownowaZonego rozwoju regionu" dokladnie zapoznajemy z siy z istot'!, genez'! i ewolucj,!

pojycia zrownowaZony rozwoj oraz czym jest polityka regionalna i rozwoj regionalny w

koncepcji zrownowaZonego rozwoju. Ponadto Autor recenzowanej pracy dose dokladnie

charakteryzuje wskainiki, oceniaj,!ce przyjycie lub nie kierunku rozwoju opartego na

paradygmacie zrownowaZonego rozwoju wraz z problematyk,! wyboru wskainikow do

pomiaru oczekiwanych efektow w wymiarze regionalnym. Drugi rozdzial rozprawy pt.

"Innowacje w przedsiybiorstwach jako stymulanty rozwoju regionalnego" wprowadza w

problematyky innowacji, skupiaj,!c uwagy na innowacjach ekologicznych. Autor w klarowny

sposob prezentuje m.in. korzysci ekologiczne, spoleczne i ekonomiczne generowane przez

ekoinnowacje. Trzeba docenie poszukiwania literaturowe Autora dotycz'!ce odpowiedzi na to

czym S,! ekoinnowacje. W ten kontekst umiejytnie wprowadzone S,! zagadnienia odnosz,!ce

siy do przedsiybiorstwa innowacyjnego, w tym czynnikow stymuluj,!cych poziom

innowacyjnosci. Za takowe w swietle literatury uchodzie mog,! - co identyfikuje Autor

recenzowanej pracy - systemy dobrowolnych zobowi<!Zall,np. ISO 9000, ISO 14000, EMAS,

CSR. Oryginalnym w'!tkiem rozwazall jest problematyka rozpoznama miejsca

przedsiybiorstw innowacyjnych w strukturze regionalnego sytemu innowacji, w tym proba

ujycia tych rozwaZall w koncepcji powi<!Zait sieciowych. Rozdzial trzeci, zatytulowany

"Opercjonalizacja celow zrownowaZonego rozwoju na poziomie mikroekonomicznym"

przedstawia niezwykle trudn,! w praktyce gospodarczej problematyky przelozenia

paradygmatu zrownowazonego rozwoju na polityky srodowiskow,! przedsiybiorstwa z

uwzglydnieniem kryterium efektywnosci. Autor charakteryzuje instrumenty ukierunkowane

na zrownowaZony rozwoj przedsiybiorstwa, w tym europejski system zarz,!dzania

srodowiskowego i audytu EMAS, normy ISO 14001, strategiy czystszej produkcji, spoleczn,!

odpowiedzialnosc biznesu. Interesuj,!ce zestawienie, w UJyClU chronologicznym,

instrumentow zrownowaZonego rozwoju przedsiybiorstw Autor prezentuje w tab. 15,

wieitcz,!cej caly rozdzial. Rozdzial czwarty pt. "Ekoinnowacje determinowane

proekologicznymi systemami dobrowolnych zobowi<!Zalljako stymulanty zrownowaZonego

rozwoju regionu lubuskiego - zalecenia dla ksztaltowania zrownowaZonej polityki regionu"

zawiera zalozenia i rezultaty przeprowadzonych badall empirycznych. W szczegolnosci Autor

precyzuje sposob doboru proby badawczej, ktory mial charakter wielokryterialny z

wykorzystaniem wielu romorodnych zrodel faktograficznych (s.145-147). Na wysok,! oceny



zasluguje przemyslany dobor i analiza wlasciwych dokumentow, w postaci np. baz danych,

rejestrow, ktore pozwolily wytypowac 46 przedsittbiorstw, stosuj,!cych wdrozone systemy

dobrowolnych zobowiC!Zall. Kolejne etapy przeprowadzonego procesu badawczego, w tym

analizy dokumentow i danych strategicznych dotycz'!cych uwarunkowall zrownowaZonego

rozwoju regionu lubuskiego, badania ankietowe i przeprowadzona pod roznym k,!tem analiza

zebranego materialu badawczego budz,! uznanie i S,! mocnym elementem recenzowanej

dysertacji.

Jak juz zaznaczylem w pierwszej recenzji, praca doktorska mgra Leszka Kaimierczak -

Piwko stanowi indywidualny i oryginalny wklad w problematyktt wplywu ekoinnowacji na

zrownowaZony rozwoj na przykladzie regionu lubuskiego. Do niew'!tpliwych walorow

recenzowanej pracy nalezy zaliczyc:

1. Trafny wybor obszaru badawczego, ze wzglttdu na cele poznawcze i aplikacyjne.

Wnikliwy badacz stara sitt dostrzegac problemy istotne tak w wymiarze teoretycznym,

o duzym zasittgu oddzialywania, ale takZe maj,!ce wymiar lokalny, aktualny i

praktyczny. W swietle niskiego poziomu innowacyjnosci lubuskich przedsittbiorstw -

na tIe innych regionow w Polsce - oraz znikomych i systematycznie malej,!cych

nakladow na dzialalnosc innowacyjn,! w tychZe przedsittbiorstwach, znaczenie wyboru

tematyki recenzowanej pracy staje sitt jeszcze bardziej przekonuj,!ce.

2. Zastosowanie i oryginalne pol,!czenie kilku metod, ktore pozwolily dokonac

identyfikacji zaleznosci pomittdzy ekoinnowacjami a zrownowaZonym rozwojem

regionu lubuskiego. Szczegolnie przekonuj,!cy wydaje sitt sposob wytypowania

przedsittbiorstw do proby badawczej, oparty na wszechstronnych zrodlach roznych

instytucji i srodowisk proekologicznych. Doceniam zastosowanie analizy powiC!Zall

sieciowych pomittdzy badanymi przedsittbiorstwami, gdyz tego typu relacje, jak zadne

inne wplywaj,! na tworzenie podstaw do procesow transferu i dzielenia sitt wiedz,!,

bez ktorych efekt dyfuzji ekoinnowacji w badanym regionie jest malo

prawdopodobny.

3. Silne zakorzenienie dysertacji w literaturze przedmiotu. Autor musial zgromadzic,

przeanalizowac uporz,!dkowac wiedztt teoretyczn,!, odnosz'!c'! Sltt do

wielow'!tkowych, acz ze sob,! powiC!Zanych(co umiejtttnie wykazuje Autor) zagadnien

zrownowaZonego rozwoju, regionu, innowacji, przedsittbiorstwa innowacyjnego,

instrumentow ukierunkowanych na zrownowazony rozwoj przedsiybiorstw. Lektura



recenzowanego opracowania budzi zainteresowanie przede wszystkim ze wzglydu na

solidne podstawy teoretyczne, wszechstronn~ analizy koncepcyjn~ i pojyciow~.

Precyzyjnie okreslone kluczowe pojycia dysertacji, daj~ odpowiedni~ wykladniy

sposobu rozumowania Autora.

4. Syntetyzuj~ce i porz~dkuj~ce ujycia tabelaryczne, stanowi~ce opracowania wlasne na

podstawie literatury (np. tab.l, s.22-23; tab. 5, s.48-49; tab.10, s. 73-74; tab. 15, s.143;

tab. 29, s. 198-199). Dobrym tego przykladem jest np. tabela 29., w kt6rej Autor

dokonuje przegl~du trzech kategorii korzysci, identyfikowanych na podstawie

przeprowadzonych badan, opartych na macierzy kontyngencji.

5. Identyfikacja szerokiego i zlozonego kontekstu uwarunkowania zr6wnowaZonego

rozwoju poprzez ekoinnowacje na przykladzie regionu lubuskiego. Autor

przeprowadzil analizy literatury umiejytnie rozpoznaj~c i charakteryzuj~c charakter

wplywu wybranych czynnik6w na zr6wnowaZony rozw6j regionalny. Autor trafnie

zauwaZa, ze " ... powodzenie rozwoju zr6wnowaZonego jako doktryny ekonomii

politycznej w wymiarze makroekonomicznym jest warunkowane jego realizacj~ w

wymiarze mikro i mezo, a to wymaga operacjonalizacji ce16w ZR przede wszystkim

na poziomie przedsiybiorstw (s.92)". Autor dostrzega, co chcialbym podkreslic,

zalemosci miydzy czynnikami, kt6re z pozoru nie maj~ wplywu na zr6wnowazony

rozw6j dziyki procesom innowacyjnym. Na przyklad nie do przecenienia jest wplyw

takich czynnik6w, skladaj~cych siy na wymiar spoleczny, jak: system edukacji,

infrastruktura medyczna czy tez kapital spoleczny, kt6rego egzemplifikacj~ jest

aktywnosc instytucji pozarz~dowych (s.172-179) bez kt6rych innowacyjnosc, r6wniez

proekologiczna, nie rna sHy napydowej w postaci najwyzszej jakosci kapitalu

ludzkiego.

6. Zdolnosc Autora do reinterpretacji znanych koncepcji pod k~tem identyfikowanego

problemu badawczego. Przykladem jest podejscie Autora do koncepcji CRS

(spoleczna odpowiedzialnosc przedsiybiorstwa), kt6r~ definiuje jako wklad

przedsiybiorstw w zr6wnowaZony rozw6j gospodarczy, uwzglydniaj~cy interesariuszy

wewnytrznych i zewnytrznych (s.140).

7. Dobra znajomosc prawodawstwa polskiego i unijnego (UE) w zakresie instrument6w

dobrowolnych zobowi~an (s.114-143) oraz literatury polskiej i zagranicznej

odnosz~cej siy do problematyki wykorzystania tych instrument6w.



W poprawionej wersji recenzowanej pracy doktorskiej Autor wyeliminowal b1ttdy

jttzykowe i stylistyczne. Inne mankamenty pracy, dostrzezone w pierwszej recenzji, mialy

bardziej charakter wskazan otwieraj'l-cych nowe, interesuj'l-ce obszary badan. Dlatego po

lekturze poprawionej wersji pracy doktorskiej, chcialbym uzyskac odpowiedz, w trakcie

publicznej obrony rozprawy, na takie mianowicie pytania:

1. Dlaczego przedsittbiorstwa . .
InnowaCYJne, stanowi'l-ce, jak powiada Autor

recenzowanej pracy doktorskiej (s.74), fundament gospodarki regionalnej, stanowi'l-

tak nikly odsetek ogolnej liczby firm funkcjonuj'l-cych na rynku? Jak powi'}-Zacten

fakt z duZ'l-liczb'l- instytucji wspieraj'l-cych innowacyjnosc w regionie lubuskim?

2. Czy i jakie powi'}-Zania dostrzega Autor recenzowanej dysertacji mittdzy wplywem

ekoinnowacji na zrownowaZony rozwoj a koncepcj'l- regionow przedsittbiorczych,

poszukuj'l-cych szans rozwojowych w wyraZnym profilowaniu intelektualnych

kompetencji dane go obszaru?

Koiicowe uwagi

W moim przekonaniu, recenzowana rozprawa doktorska mgr Leszka Kazmierczak-

Piwko, po dokonanej poprawie i uzupelnieniach, spelnia wymogi okreslone w art. 13 ustawy z

dnia 14 marca 2003 roku 0 stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 0 stopniach i tytule

w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595 z pozniejszymi zmianami), to jest:

• stanowi oryginalne rozwi'}-Zanie przez Autora zagadnienia naukowego jakim jest

niew'l-tpliwie wplyw ekoinnowacji na realizacjtt koncepcji zrownowaZonego rozwoju

w wymiarze regionalnym;

• potwierdza znajomosc przez doktoranta, w stopniu bardzo dobrym, wiedzy

teoretycznej w zakresie ekoinnowacji, i ich wplywu na zrownowaZony rozwoj, a w

szczegolnosci rozwoj regionu lubuskiego;

• sposob prezentowania w rozprawie badanych problemow, wykorzystywane metody i

techniki badan wskazuje na wlasciwy warsztat badawczy Autora oraz Jego zdolnosc i

przygotowanie do samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

Reasumuj'l-c, bior'l-c pod uwagtt walory naukowe pracy doktorskiej mgr Leszka

KaZmierczak-Piwko pt. Wplyw "ekoinnowacji na zrownowaZony rozwoj regionu lubuskiego"



stwierdzam, ze recenzowana praca odpowiada wymaganiom stawianym pracom doktorskim,

st~d wnoszy 0 przyjycie pracy i dopuszczenie Autora do jej publicznej obrony.
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Dr hab. M~slaw Morawski, prof. UE


