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nadzw. Uniwersy a-
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 Dyplom magistra ekonomii (2000 r.) w zakresie organizacji i ekonomiki agrobiznesu, 

- a-

wie. 

 Dyplom Master of Busines i-

-

Scottish Agriculture College, Aberdeen, United Kingdom; University College Cork, Ire-

land; CRDT Wolverhampton University, United Kingdom. 

 yplomowe 

- ospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie. 

 odyplomowych, Studia Podyplomowe w zakresie Admini-

 

 

3.  

 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Organizacji 

i e-

go w Warszawie. 

 

4.  

stawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 



2017, 

w dziedzinie na a-

. Przed-

stawione publikacje z a-

ukowych opublikowanych w latach 2017-2019. 

 

 

e-

 

 

 

  inspiracji dla wyboru tematyki  w cyklu publikacji wyka-

zanych jako  naukowe  pobyt na  zagranicznych w University of Geor-

gia, USA, w 2013 i 2014 r., podczas   licznym seminariom naukowym oraz 

pracy  z wybitnymi naukowcami, jak   z  redakcyj-

nym czasopisma TimberMart-South (The Frank W. Norris Foundation, Athens, GA, USA), 

  z istot  energii odnawialnej,  wykorzystanie ma   na 

  wiejskich na wszystkich szczeblach agregacji, od lokalnego po globalny. 

e-

niem sytuacji w gospod

anych przez instytucje krajowe i  

o-

r-

szawie. 

Podejmowane przeze mnie w latach 2013-2019 zadania badawcze   na 

teoretycznych, metodologicznych, jak i empirycznych aspektach  z r   

wiejskich, gospodarstw rolnych oraz wiejskich gospodarstw domowych w produkcji 

i  energii odnawialnej jako kluczowego elementu rozwoju  

Realizacja  badawczych  na  metodycznie  prac 

naukowych,   przedstawione jako  naukowe.  
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Sciences  SGGW Problems of World Agriculture, 19 (XXIX), (4), 250-258. 

 

4.4.  

a-

 podejmowana przez l  kraju, 

jak i za la (1987)5, szeroko rozumiane rolnictwo, jako surowcowa 

 

e-

Dziku 6 

 

a u-

centa energii odnawialnej. Sektor energii odnawialnej w bardzo znacznym stopniu bazuje na 

roku (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001)7.  

w-

nie obszar gleb o h gospo-

biorcy 

o-

 do powsta-

nia sektora doskonale konkurencyjnego (Mansfield 2002)8. 

Znaczenie gospodarstwa rodzinnego odzwierciedlone we , re-

i-

 o-

5 Manteuffel R. 1987. Filozofia rolnictwa  Warszawa. 
6 na gospodarka energetyczna w rolnictwie i na obszarach wiejskich 

w Polsce  -115. 
7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowa-

nia s
21.12.2018. 

8 Mansfield E. 2002. Podstawy mikroekonomii, Wydawnictwo Placet, Warszawa, 260-268. 



9

a-

 

2014)10, a z drugiej do de  

(Stanny i inni 2018)11  

 G

na obszarach wiejskich. Nierolnicze gospodarstwa wie

w (Piwowar 

i Dziku  2015) z uwagi na samo ich ulokowanie w przestrzeni wiejskiej. Obszary wiejskie 

w 

12

j-

skich z nia technologiczne, w tym mikroin-

, o-

 
13. Takie 

14 

lne, 

gospo-

y-

j  (np. subsy-

instalacji). S  

9 Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 
10 Kowalski A. 2014. Wyzwania dla sektora rolno-

u sektora rolno-
w Synteza). IERiGZ-PIB, Warszawa, 9-17. 

11 
-

Wsi Polskiej. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa. 
12 

sp. z o.o.  Oficyna Wydawnicza AFM,  
13 NOGA 2008. General Classification of Economic Activities. Introduction. Federal Statistical Office, Neuch

tel, 
14  Modele, metafory i teoria ekonomii. Diametros, 41: 13-37. 



o-

wych15  

 

4.5. Cele cyklu publikacji 

 celem cyklu jest rozpoznanie znaczenia, poziomu i struktury oraz uwarunko-

 rozwojowych produkcji energii ze  odnawialnych w  realizacji zasad 

 rozwoju gospodarstw rolnych i wiejskich gospodarstw domowych. 

Tak  celowi      

sz  

1. Rozpoznanie teoretycznej podstawy rozwoju  jako wyznacznika celowo-

 korzystania z energii ze  odnawialnych. 

2. Rozpoznanie  prawnych produkcji energii ze  odnawialnych. 

3. Zaproponowanie metodyki  oraz metod pomiaru  ekonomicznej pro-

dukcji energii ze  odnawialnych. 

4.  energii odnawialnej w Polsce na tle Unii Euro-

pejskiej. 

5.  roli gospodarstw rolnych oraz wiejskich gospodarstw domowych 

w wytwarzaniu i wykorzystaniu energii odnawialnej. 

6. Rozpoznanie  i determinant   energii ze  odna-

wialnych na obszarach wiejskich. 

7. Dokonanie systematyki   i   produkcji 

energii ze  odnawialnych z  obszaru ekonomicznego, o-

wego,  oraz techniczno-technologicznego. 

8. Opracowanie  i rekomendacji dla  w zakresie dynamizacji produkcji 

energii ze  odnawialnych, ze   roli rolnictwa i  

wiejskich.  

Cykl przedstawionych  stanowi  weryfikacji czterech hipotez. 

1. o-

 

2. Produkcja energii ze  odnawialnych sprzyja rozwojowi rolnictwa i  wiej-

skich w zgodzie z zasadami rozwoju  

15 Wiejskie gospodarstwo domowe (WGD) to gospodarstwo prowadzone i utrzymywane przez osoby zamieszku-
https://www.cdr.gov.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/wiejskie-gospodarstwo-

domowe ( .2019). 



3.  odnawialnych  energii w Polsce   pod  mocy 

  instalacje wiatrowe, natomiast   rozwoju  wykorzystu  

  

4. W aktualnych warunkach ekonomicznych produkcja energii ze  odnawialnych wy-

maga wsparcia  finansowymi ze  publicznych.  

 

 

4.6.1.   jako wyznacznik  korzystania z energii ze  

odnawialnych 

w 

 

woju ( ). z-

ze swoim zn i i 

o-

o-

kajani

 

, jaki repre

y-

ry jest dostosowany do ist-

i 



o-

w-

 o-

lnych obywateli, w o-

o-

poziomie globalnym. 

Defi  rozwoju nabiera z biegiem czasu i rozwojem gospodar-

czym szerszego znaczenia . o-

 zachowaniem praw 

-

rozwoju z-

, gospodarka samo-

i-

u-

ralnych w czasie. Taki model ( -gospodarczego konkretnego obsza-

atem szcze-

 z jednej strony uwarunkowania charakterystyczne dla danego obszaru, a 

z drugiej  n-

kach zmi  u-

-gospodarczego. 

 

rozwoju.  

i ko z perspektywy 

 

-gospodarczym.  



poziomu globalnego po lokalny .  

indywidu  

w k-

o-

wiedzia  dobrobyt ko-

  aspektami gospodar-

ta, 

 

 Sustainable 

Energy Development) jest efektywne wyko o-

nomicznych, naturalnych . w-

darczego, nowych form energii i komunikacji 

 a-

wialnych. 

a-

ko l-

 

zasad   a-

t-

e-

 

 

4.6.2. Uwarunkowania prawne produkcji energii ze  odnawialnych z e-

niem zasad  rozwoju 

  -



 

. w-

r-

g-

w planowaniu i wspieraniu rozwoju lokalnego obs amym 

w  nadania jej adekwatnej rangi 

w Raportu Brundtland z 1987 roku, Agendy 21 z 1992 roku 

oraz Deklaracji z Cork z 1996 roku. Zasada rozwoju zr art. 

5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Z

 zawarto w celu 7 

w Agendzie na r  ypospolitej 

Polskiej 14 lutego 2017 roku.  

o-

w brutto do 2020 roku ( y 3, 6, 8). 

 (ar-

). 

r-

o-

 

ych celem 

 transporcie (arty-

d-

Indirect Land Use Change  

 

 biopaliwowych. W konsekwencji 



cji lub w drodze przeznacza-

 

 

oku 

2015/1513/WE. Bi

je na konwencjonalne i zaawansowane (dyrektywa 2015/1513/WE). Do produkcji pierw-

o-

we oraz oleiste, Do wytworzenia biopaliw zaawansowanych 

a-

 w-

ce wykorzystywane 

dyrektywy, biopaliwa te charak-

n-

 

W dniu 19 stycznia 2012 roku Parlament e-

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 

, (2013/C 227 E/05)) (

7).  na celu poddanie 

d-

z-

pieczna energia  

 

2,5 tys. biogazowni zdolnych do generowania ok. 3 tys. MW energii odnawialnej ( ). 

stawy z zakresu energety-

ki, tj. 

( ). Proces r-

definiowanie poj instalacji oraz 

a-

 1997, nr 54, 

 

Z kolei w ustawie o zmianie ustawy Prawo 

o-



instalacji (Dz.U. 2013, poz. 984, art. 3  2013, 

poz. 984, art. 9u-9x). Dopiero w ustawie z 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o odna-

wialnych ch ustaw 

(Dz.U. 2015, poz. 478, art e-

 

W dniu 29 czerwca 2018 roku a-

 ustawa ( ). 

  

ro-

 

 a-
16 ( ). W dniu 14 czerwca 2018 roku Komisja Europejska 

a-

- d-

 farm wiatrowych, 

l-

.

 

 

 

4.6.3.   i metody badawcze 

ysta-

 ych rne.  

 

kwestiona-

16 Dyrektywa 2009/28/WE (Dz.U. UE L 09.140.16.), na mocy 
 20% w 2020 roku  

 



  projekcie o-

neczne Gminy Wschodniego Mazowsza   w ramach 

RPO WM 2007-2013 w 2015 roku y 1 i 3);  

kwestiona-

riusza ankiety, przeprowadzonych 

 

c) niepublik z-

nej, zlokalizowanej , do analizy r-

stwa  

 

a) dane roczne Farm Accountancy Data Network (FADN) za lata 2004/05-2011/12, po-

badany okres. 

o-

  

b) dane z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Wiejskich -2013

 

 -

12.12.2016 roku

mi-

kroinstalacji producenc

 

c) dane The International Renewable Energy Agency  i 2), dane EurObserv ER 

y 2, 3 i 10)  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-

y 1, 2 i 9), dane Krajowego 

dane  y 1-10). 

 prz

w e-

 



W  publikacjach zastosowano  metody badawcze, w tym metody 

wnioskowania dedukcyjnego, metody statystyki opisowej,  oraz  pre-

zen     1-10). Metody te   analizy ekonome-

tryczno-statystycznej (metoda IRR oraz NPV do oceny projektu inwestycyjnego farmy foto-

woltaicznej)  2). W badaniach wykorzystano metody statystyki opisowej  1-

10), w tym   i odchylenia standardowego y 3, 6 i 8). Do identyfikacji 

 wp  na wybory oraz decyzje indywidualnych gospodarstw domowych 

na wsi i skwantyfikowania zmiany w   takiej decyzji lub doko-

nania wyboru zastosowano wielowymiarowy  model logitowy (gdy zmienna 

  p   ze  i w praktyce niewielkiej liczby  

w ej  2,   logicznie  

W badaniach  model 

Tobita w estymacji czterech   cechy konsumenta i gospodarstwa domowego 

wraz z  marnowanego typu  oddzielnie  binarne  zmien-

nej  w modelowaniu decyzji  zgody na oddzielenie  na potrzeby 

lokalne do produkcji biogazu. Charakter decyzji tak/nie   techniki probitowej, 

aby  czynniki,   lub  taki   7). W bada-

niach wykorzystano Stochastic Frontier Analysis (SFA),  modelowania ekonomiczne-

go,  ma  punkt  w stochastycznych modelach granicznych produkcji; na pod-

stawie danych FADN dokonano oceny  gospodarstw pod  produkcji  

oleistych, w tym uprawy rzepaku z przeznaczeniem na  biodiesla  6) oraz w 

przypadku analizy gospodarstw rolnych  w swym areale grunty   

8). W badaniach    regresji najmniejszych  w obliczeniach 

nic w   produkcji rzepaku do wytwarzania biodiesla (ar  6); zastoso-

wana technika regresji liniowej  wyniki    

 

  

 

4.6.4. Identyfikacja  rozwoju produkcji energii odnawialnej w Polsce na tle 

Unii Europejskiej 

u 

 



w UE w pozyskaniu energii pierwotnej17 (ar

10). W strukturze pozyskani lsce) 

6,5% (10,2%), energia o-

z kolei 
18 

wskazuje na blisko dwukrotny wzrost w latach 2004-2016). W 2016 r. w UE w 

k-

 29,

odnawialnej w transporcie  7,1% (w Polsce 3,9%), w udziale energii odnawialnej w ogrze-

 19,1% (w Polsce 14,7%). 

h przez wiejskie gospodarstwa do-

 

ego, 

ania 

k-

cji rolniczej), plony z plantacji pelety (paliwa uszlachet-

nione). n-

17 Energia pierwotna  

a-

o-
rzystywane do y-
wana do produkcji energii elektrycznej, energia wiatru wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej, 

o-

o-
 

18  o-
cemu 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. 
 Art. 2. punkt 16). 

 



 r.), natomiast produk-

n-

 USA, Kanady oraz 

sze wykorzystanie energii pierwotnej z 

na tle UE oszacowano w Niemczech  k-

cji), we Francji  11,1 Mtoe (11,7%) oraz w Szwecji  9,4 Mtoe (9,9%). Polska, jak wykaza-

 

oraz wykor oe.  

w-

zenie  

zystanie do produkcji energii z  

arzane 

z 

o-

miast bioetanol 19,1% (2,7 ktoe) i wzg

 3,1 ktoe (21,8%), w Niem-

czech  2,6 ktoe (18,3%) i Szwecji  1,5 ktoe (10,6%). Polska  

0,5 ktoe (3,5%). Krajowe 

s-

ktrycznej i 

Stosowanie biopali y-

 a-

kresie produkcji paliw zaawansowanych.  

na na olej rzepako-

 

 

 

zakazowi importu oleju palmowego do UE do 2021 r. 

i-

l-

taiczne). Pomimo ogro m

 



Pomimo t y-

warto mi

nasz 

prz  niskie cenyi gazu ziemnego i 

znej.  

wzrost 

zlokalizowane w Niemczech   19,3 GW oraz w Wielkiej Brytanii 

 moc ogniw fotowoltaicznych w ww. krajach 

71,3% mocy k-

trycznej (2,8% wzrostu . a-

TWh (21. miejsce).  

j

je

Zgodnie 

 

najmniej w pewnym stopniu 

paliw kopalnych. 

 

 

4.6.5. Rola gospodarstw rolnych i wiejskich gospodarstw domowych w wytwarzaniu 

i wykorzystaniu energii odnawialnej  

6, 7 i 8 wyka-

z-

 



iejskich gospodarstw domowych w pozyskaniu i wyko-

e 

 

 

 

Rola wiejskich gospodarstw domowych w  energii  w Polsce po-

leg  na inwestowaniu w kolektory  Konsumenci    maksymaliza-

cji  preferowali  energii  ze  na  wyko-

rzystania tej energii do ogrzewania wody w okresie letnim lub dogrzewania pomieszc  

  oraz  ze  na wahania temperatur. Ponadto, konsumenci kie-

rowali    do  na zakup i    

 czemu wymagana     zmniejszeniu.  

Inspir powstania  

odarstwa domowe zlokalizowane 

w -

artyk , podej-

i  

pierw  

i zebraniu danych.  y-

o-

 w studiach literatury przedmiotu. 

- e-

 sze 

o-

 

o 

motywem zainwestowania w kolektor pasywny, o a-



nia motywu  

nia jako 

 

y-

 

o-

 

u-

o-

r-

 

, jakie 

o-

 , 

literaturze krajowej. W artykule  u-

o-

wanych w innych krajach. 

 

Biodiesel 

, o-

mowe na terenach wiejskich jest c a-

  o-

wytwarzania ergii odnawialnej w formie bio-

paliw przez gospodarstwa rolne . ola Polski w produkcji biodiesla jest 



ca lat 80. or e produkcji nasion 

oleistych jako substratu do produkcji biodiesla w latach 2008- e-

nych 

, 

tej pory w 

 pol-

j w postaci makucha rzepa-

produkcji buraka cukrowego i spadek popytu na ziemniaki, co o n-

d-

nawialnych w postaci biodiesla. 

 

-zachodniej, -

rogram wsparcia produkcji rzepaku na potrzeby wytwarzania biodie-

a-

- o-

r-

j-

uprawy rz W  zatem

 

ym opracowaniu naukowym zmiany 

w 

w o-

 oleju). Z o-

e-



y-

o-

 

 o-

 

a-

czenie energii odnawialnej. 

 

Biogaz 

bio-

ystrybucji, jak i konsumpcji. 

W m

w 

regionami, jak e-

negatywne skutki 

o-

darstw domow

  

Pozyskanie danych pierw czym bra-

 

 o-

imi zainteresowaniami produ o-

 a-

w 

necie z uwagi na ogra  tym zakresie. 

u-

 

na obszarach wiejskich. Ponadto, 

h 



ktora 

biog  ci l-

 

o-

o-

W przeprowadzonych badaniach zidentyfikowano czynniki odpowiedzialne 

o-

k-

 chleba i pieczywa, 

, oraz reszek pochodz

wzrost ci gospodarstwa domowego 

 o-

a-

stwa do-

 lepiej   gospodarstwa do-

a-

o-

 po-

pozytywny stosunek do sortowa a-

 

, r-

dzone. 

na podstawie 

ej y, empiryczne studium charakteru m g kategorii, 

a nie w formie zagregowanej. W  

o-



, o-

r-

ciu o odpady sortowane o-

r-

 

 

Biomasa drzewna  

drzewnej jest o

a-

 terenu 

ajne gleby nie 

 e-

 

 produkcji rolnej 

, pr

 

Koncepcja , 

i 

byli rolnikam



o-

o-

e-

o-

a-

o-

b-

ku dla  kalkulacji przeprowadzo-

nych na podstawie analizy statystycznej dla  

o-

wa problemu posiadania ziemi rolniczej w warunkach zmian w ob-

o-

k-

o-

ernatywy dla gospodarstw o wysokich kosztach produkcji w warunkach 

2 

 

przedmiotu w tym zakresie. Ponadto stwierdz o-

, a-

 

 

4.6.6. Identyfikacja  i determinant h  energii ze  

odnawialnych na obszarach wiejskich 

y-

, jakie czyn-

niki, w jakim stopniu lub 



  sektora publicznego i 

prywatnego. M esie. 

Determinanty 

z o-

 i  i 6), biogazu (arty-

(art  y 1, 9 i 10).  

 

 

w 

e. 

 inwestycji, uwa-

 

. 

l-

ta  

r-

a-

mi . Lokalizacja jest wyznaczni-

kiem z-

n-
2 i 

2 a-

 rocz-

kraju (1200 kWh/m2 o-

ztwa) na 



poziomie 1100 kWh/m2 -  -
2), 

-

ynia s b-

egionalnych. Istotnym wnioskiem 

 albo instalacje w panele fotowoltaiczne, albo kolektory 

l-

ach radomskim i warszawskim wschodnim. 

Niedocenianym determinantem w-

ierzchni, zdefiniowana jako pole powierzchni zajmowanej 

stosunku do energii wytwarzanej przez to . 

d

dodatkowego terenu, natomiast farmy fotowoltaiczne b-

 

i-

zmu subsydiowania. 

o-

. o-

towoltaicznej, zlokalizowanej w Jadownikach w i-

korzystania z systemu wsparcia produkcji energii odnawialnej przed 1 lipca 2016 r. i po 

eniu nowego systemu o-

gicznych elektrowni solarnej oraz identycznego kosztu kredytu bankowego wprowadzono 

2016 r., w r-

tylko dla 

ariu-

sze I i II). Na podstawie przeprowadzonej 



nerowa-

nej energii z 

 

D , oraz 

producenci i dystrybutorzy mikroinstalacji wyk  

 ( ). Na podstawie przeprowadzonych najistotniej-

 r-

jego 

o-

e-

 

 ia 

ana ) 

 

licz instalacji w kraju . Na podstawie danych ze-

, z 

 (

) 

ach a-

e-

ach lubelskim i szy 

a najmniej ach warmi

sko-mazurskim i zachodniopomorskim. W przyp z-

ach i-

z-

twach polskich 

o-

 

ergii w skali kraju 

w latach 2006-2018 przedstawiono w artykule 9. 



Biodiesel 

o-

produkc produkcji energii odnawialnej w formie 

biopaliw . W artykule 6 ws

o-

rawy 

n-

zech 

z-

two wielkopolskie. Z kolei 

y o-

 zachodniopomorskim, -mazurski

dztwach, 

tj. lubuskim, opolskim i kujawsko- o-

dukcyjno-ekonomicznych w woje z-

twie wielopolskim. 

-2009 systemu wsparcia unijnego produkcja 

w - - y-

produkcja rzepaku na  nie zmni  w-

nie  o-

ach  nawet podlaskim. 

Zainteresowanie gospodarstw rolnych wynika przede wszystkim z bardziej konkurencyj-

cen .  

 



Biogaz 

W artykule 1 wy

o-

 substraty zdefiniowane jako produkty uboczne pochodzenia rolniczego i odpady, w 

o-

dukcji biogazu, 

gospodarstwami domowymi. Istotnym jest tworzenie przestrzeni dla lokalnej inicjatywy w 

nie 

jest 

 

Przedstawione w artykule 7 wyniki bada ym k-

cji biogazu  odpady .  

 

Biomasa drzewna 

Zalesione grunty wycofane z produkcji rolnej staj  

biomasy drzewnej. S etem dla wiejskich gospodarstw do-

(arty-

. r-

i a-

y-

korzystania powierzchni, produkcja biomasy wymaga  

 

 e-

Wsparcie publiczne dla rozwoju 

energii odnawialnej ma ogromne znaczenie. Poziom wsparcia 

( ). cji charakteru pracy instalacji i przypisanego 

im braku karbonizacji (wytwarzanie -krotnie mniej

r-



e-

 Zanieczyszczenie powietrza na obszarach wiejskich w Polsce jest 

specyficzne dla lokalizacji i 

 

cych na jednego zatrudnionego 

w 

szeniem o-

przychody ze sprzeda-

, o-

wym i n-

kiem wykorzystania OZE, czego potwierdzeniem jest 1. pozycja w poziomie zatrudnienia 

w sek

a-

 

Z warunkuj

zmia-

ie finansowe w ramach unijnej i krajowej polityki 

energetycznej; one a-

wialnych. 

 

 

4.6.7. Systematyka determinant rozwoju produkcji energii ze  odnawialnych z 

 obszaru ekonomicznego,   oraz techniczno-

technologicznego 

a-

w-

-prawnych oraz techniczno-technologicznych, 

kt

  

 



 

 za  
wykorzystaniem OZE 

przeciw 
wykorzystaniu OZE 

EKONOMICZNE 
u

oprawia 
o-

darczy 

i 
z o-
kalizowanych na obszarach wiejskich 

na obszarach wiejskich 
ominacja sieci energetycznych 

 pali-
wach kopalnych  

 
w gospodarstwach domowych 

Cena energii na je izacji 
i infrastruktury energetycznej; ceny znacz

d-
nawialnej  

 w ramach progra-
 

Poziom dotacji ogranicza j  
 

U datkowej   

a
 znej 

o-
kalnym (np. biomasa drzewna) 

episami 
 

l-
 

o-
 

Zagospodarow r-
nych (klasa V i VI) na cele instalacji (farmy PV, 
wiatraki, biomasa drzewna) 

 

 esienia 
 

o-

i 
 

  

  
i trudno przewi

 

 

z   odnawialnych  
Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby 
i 

atycznych 

a

ekosystem 

 korzy-
n-

 

  

o-
przez zacienienie  

  



  Problematyczny recykling instalacji, tj. kolektory 
fotowoltaiczne (PV), wiatraki 

 

Powszechna publiczna akceptacja dla energii 
 

energii 
(wiatraki, biogazownie), domniemany negatywny 

 

Tworzenie lokalnych miejsc pracy przede 
wszystkim w firmach instalacyjno-serwisowych 
(np.  

i
 

o
 , promowanie wzor-

 

  

o 
poprawy bytu poprzez zmniejszenie konsumpcji 
energii konwencjonalnej 

  

INSTYTUCJONALNO-PRAWNE 

esie 
 d-

nia etycznej 

Biurokracja, brak przejrzys izmu 
e-

 

  Utrudnienia prawne w wypadku potencjalnych 
instalacji wodnych OZE 

TECHNICZNE/TECHNOLOGICZNE 
ologie arych 

odnawialnych 

energii 
o

 energii) 

one do 
sieci 

Ograniczenia formalnoprawne 

 Klepacka A.M. 2019. Significance of renewable energy sources in sustainable development. Annals of 
the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, XXI (1), 55-64 (Tabela 4: 60-61). 

 

Z punktu widzenia mo u-

4.1. Wymaga to doskonalenia 

 oraz eliminacji barier biurokratycz-

nych, formalnych i prawnych. 

 

4.6.8. Wnioski i rekomendacje dla    produkcji energii ze 

 odnawialnych  

Przeprowadzone badania  na  celu  i   

  hipotez oraz  wni  i rekomendacji dla  

  produkcji energii ze  odnawialnych.  

Hipoteza pierwsza w brzmieniu Inwestowanie w 

w wier-



wne 

rocznie instalowanych mocy .  

Hipoteza druga, zgodnie z  Produkcja energii ze  odnawialnych sprzyja roz-

wojowi  wiejskich w zgodzie z zasadami rozwoju   zwery-

fikowana pozytywnie. Przeprowadzone badania    tej produkcji sprzyja 

aktywizacji  na obszarach wiejskich  1). Pozytywnym efektem z rozwoju 

tego rodzaju energii jest poprawa w  rolniczej,    in-

nymi w  ekonomicznych  z rozszerzenia powierzchni uprawy rzepaku 

 6), a    wiejskiej w wyniku instalowania  z-

nych   koszty energii cieplnej w gospodarstwach domowych  

3) oraz koszty energii elektrycznej w wyniku instalowania ogniw fotowoltaicznych z farm 

zlokalizowanych na obszarach wiejskich  2).  

Za pozytywnie      trze   stanowi,  

 odnawialnych  energii w Polsce   pod  zainstalowa-

nej mocy  instalacje wiatrowe, natomiast   rozwoju ce   in-

stalacje    (artyku  9). Z przeprowadzonych analiz wynika, 

  znaczenie pod  rocznie zainstalowanych mocy przypada na instala-

cje oparte na energii wiatrowej.  jednak   od 2017 r. dynamika zmian z 

roku na rok    co jest   innymi ze zmianami prawa i 

 okresu rozliczania dotacji. 

  do weryfikacji hipotezy czwartej w brzmieniu  aktualnych warunkach 

ekonomicznych produkcja energii ze  odnawialnych wymaga wsparcia  finan-

sowymi ze      przeprowadzone analizy  

 na  dotowania tego rodzaju inwestycji  2). 

 n-

energii odnawialnej w wytwarzaniu energii elektrycznej, energii odnawialnej 

. Polska w 

-28 

(    

poz  mikro  

 



elementem wzrostu spo - d-

nia . i-

 Polsce. Oznacza to, 

mianie poziomu wytwarzania energii 

. 

 w produkcji energii od-

i 

drzewna. 

 

1. 

wiejskich gospodarstw domowych od nieodnawialnych paliw kopalnych. Zalesianie stosun-

o-

t-

 

na poziomie lokalnym. Zmiany w regulacjach rynku grunt

y

d-

nawialnej. 

2. 

z l

arach wiejskich 

o-

o-

ualnych gospodarstw wiejskich, 

tego procesu z fund a

programu produkcji biogazu, dotychczasowy wzrost sek  

3.  UE, stwarza dodat-

kowy popyt na rzepak od polskich rolnik



o-

oju. 

4. orzystanie 

wiejskich gospodarstw domowych, e-

ania  przypadku innych ro-

a-

cyjnych i wsparcia finansowego dla a-

zono warunki dla przyspieszonego wzrostu inwestycji w panele fo-

ostatnim zmianom regulacyjnym i now u-

szu  

Pod w i  nie wszyst-

kie rodzaje 

y-

a-

bilnych przepis

energii i korzy  

 

i utylitarnym 

 

1. Zarysowanie oprzez selek

krajowej oraz zagranicznej literatury przedmiotu jako wyznacznika rozwoju produkcji 

energii odnawialnej. 

2. Rozpoznanie   Polsce 

rodowego.  

3. Poznanie motyw  przez wiejskie gospodarstwa domowe 

zlokalizowane na obszarach wiejskich. 

4. Wskazanie roli gospodarstw rolnych w produkcji substratu do wytwarzania biodiesla oraz 

biomasy drzewnej. 



5. Dokonanie systematyki 

o-

-technologicznego. 

6. Ocena ju. 

 

1. Zastosowanie k

n-

westycji fotowoltaicznej zlokalizowanej na obszarach wiejskich. 

2. Zastosowanie 

 

3. Adap   (Stochastic Frontier Analisys  SFA) do oceny 

nierolniczych przeznaczonych do zalesienia w gospodarstwach rolnych. 

4. Zastosowanie techniki u-

owych. 

5.  e-

e-

rytorialnego (gminy, powiaty). 

6.  o-

 

7. Wykorzystanie zesta-

wienia iczania barier 

ich rozwoju.  

 

l-

wiejskich.  

 

5. -badawczych 

5.1.  

e-

 



1. Rola rolnictwa i gospodarstw rolnych w produkcji energii odnawialnej jako determinanta 

rozwoju   wiejskich. 

2.  

3.  

4. Recykling tworzyw sztucznych. 

Przedmiotem prowad

a-

 

Ad 1. Rola rolnictwa i gospodarstw rolnych w produkcji energii odnawialnej jako deter-

minanta rozwoju   wiejskich.  

W ramach tego obszaru opublikowa  26 artyku   4, IB p. 1-10, IIA p. 1, 4, IIB1 

p. 4-6, 12, 13, 15, 19, 26-28, IIB2 p. 1, 4, IIB3 p. 1, 2), w tym 10  ych tema-

tycznie   i przedstawione jako  naukowe, zaprezento-

wane we   autoreferatu.  wnioski w wybranych  

w tym obszarze badawczym   

Obszary wiejskie oraz wiejsk a-

biogaz , a przez to poszerzenie 

 zdy-

i-

czego wykorzystywanymi do ich wytwarzania) a-

mierze opiera s na surowcach pochodzenia rolniczego, takich jak olej rzepakowy i kukury-

s-

ma niewi e-

a i-

z   w 2017 r. 

najw a-

. 



 na zmiany klimatyczne a-

a-

zano w artykule: Analyzing Temperature and Precipitation Influences on Yield Distri-

butions of Canola and Spring Wheat in Saskatchewan. Pomimo regionalnego charakteru 

klimatu. Po pierwsze, 

 

i a-

  po-

efektywnych (ang. growing degree days  GDD

e-

i 

a-

opady w okresie wegetacji  

j-

e-

nie badawcze

producenci zmuszen  W pracy nad  wy-

 moj   zagadnienia uprawy rzepaku, z uwagi na jego rol  jako  

oleistej w Polsce. Pozwoli o mi to na interpretacj  wybranych    

 plonem a   i temperatur.    przedmiotu 

o  plonowania   upraw  strefy umiarkowanej w warunkach 

stopniowych zmian klimatycznych na poziomie regionu. W   identyfiku-

je   w okresie przed wegetacyjnym na  plony oraz ujemny  wy-

sokiej temperatury w okresie wegetacyjnym, a  odmienny   i temperatury, 

z   temperatury   na obserwowane plony. 

Pojedyncze gospodarstwa rol e-

nia ekonomicznego 

n-

nym) o-

Z przeprowadzonej analizy wynika, 

koszt  produkcji rzepaku ozimego w kraju w 2017 r. 

tych badaniem, odnotowanych w kos , d-



a-

z o-

e-

 lskim. 

Z przeprowadzonych 

wiejskie gospodarstwa domowe do wykorzysta a-

Knowledge of Renewa-

ble Energy Sources (RES) and the Tendency to Install Solar Panels for Households). Prze-

y d-

. W 

d  e-

a-

 

a-

From 

water to biofuels: knowledge and attitudes towards renewable energy sources among rural 

residents in eastern poland). benefi-

awialnej 

odatkowe wy-

ndywidualne 

o-

zielonej energii   

n-

nikami. Wynika to sytu-

acja sektora biogazu rolniczego w Polsce na tle Unii Europejskiej) u-



wiele w-

nej, technologicznej, organizacyjnej i ekonomicznej. Bariery prawne wynika

-

r-

hnologie biogazowe, 

l-

ej technologii, wykorzystu-

n-

y-

specjalizowanych w projektowaniu, budowie i eksploatacji bi

e-

  

ie do dogodnej infrastruktury na obszarach wiejskich n-

 przez wykorzystanie mikroinstalacji w postaci kolekto

w -installations in single-

family houses on carbon dioxide emission reduction). W latach 2013-2016 po raz pierwszy od 

40 lat j rocznej 

 wzrostowi 

energetycznej i wykorzystaniu odnawialnych . 

wiejskie gospodarstwa domowe motywowane s  

w dla pro-

r-

osfery. 

wykorzystania odnawial-

 , gminy 

i powiat  organizacyjne l-

j-

nych. social responsibility in sustainable development of rural area). Pro-



wa energetycznego 

o

l-

ane 

lnym 

i-

nie i wykorzystanie OZE, 

 

a-

wialnej jest jej akceptacja przez  Renewable energy per-

ception by rural residents of a peripheral EU region stwa 

do energii odnawialnej, ikami 

-

na przerwy w dostawie energii elektrycznej, koszt transpor-

a-

ebranych na 

podstawie kwestionariusza 

y

-

ania w celu 

wykorzystania e o-

-in-my-

a-

rzanie energii nnych krajach UE. 

o-

 z dru-

g

literatury 

w e  inter-

pretacj   

W  y: 



1. Meng T., Carew R., Florkowski W. J., Klepacka A. M. 2017. Analyzing temperature 

and precipitation influences on yield distributions of canola and spring wheat in Saskatche-

wan. Journal of Applied Meteorology and Climatology, Vol. 56 (4): 897-913. 

2. Ozgur K., Florkowski W. J., Us A., Klepacka A. M. 2019. Renewable energy percep-

tion by rural residents of a peripheral EU region. Sustainability, 11, 2075; doi: 

10.3390/su11072075. 

 

Ad  

oraz cen wybranych pro-

W ramach tego obszaru opublikowane 

y 3   4, IIA p. 6, IIB1 p. 25, IIB3 p. 8) oraz 3 opracowania naukowe podda-

ne  recenzji,  w wersji elektronicznej19. 

W Polsce produkcja mleka oraz poziom jej   istotne 

 w kraju  wielkopolskie, ma-

o-

ach wielko-

polskim i podlaskim

naturalnymi ( Dairy farms cost efficiency in leading milk producing regions in 

Poland) la produkcji mleka i dobrze roz-

a-

nych GUS i zastosowanej analizy trendu liniowego wykaza , ielko-

polskie  ich liczby do 

2010 r. Od 2011 r. 

ielkopolskiego a-

r-

dziej zaawansowana w wielkopolskich gospodarstwach mlecznych, natomiast w gospodar-

l-

atural-

nych, rodzaju i rozmiaru gospodarstw oraz rolniczych i tradycyjny cych z 

r-

19 https://ageconsearch.umn.edu/search?ln=en&p=klepacka+anna+m&f=&sf=&so=d&rg=10 



w 

o-

 k-

zagregowania analizy (z poziomu kraju do poziomu regionu), 

a-

calnych gospodarstw mlecznych w regionie w stosunku do gospodarstw mlecznych w badanej 

 

M przygotowania ie na poziomie regio-

poziomie kraju. Z regionu Podlasia pozwol

obszaru

czaso

na podstawie y gospodarstw mlecznych w bazie FADN, o-

e-

go w Polsce i am   produkcji mleka 

krowiego w tych regionach do  w innych krajach. W artykule wykaza   sto-

sunkowo konkurencyjn  pozycj  a wielkopolskiego i podlaskiego jako  

 mleka w  do innych  UE. 

e-

, zaprezentowano  artykule The analysis of su-

bregional differences in cost efficiency of Polish dairy farms using the FADN database. 

W  i

 mo

uralnych 

w produkcji mleka. R mle-

czarskich do stworzenia dodatkowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Stopa bezrobocia 

zarejestrowanego na wsi jest relatywnie wysoka. Liczba miejsc pracy poza gospodarstwami 

jest ograniczona  za

j-

abienia lokalnych 

 



a-

niu danych FADN za lata 2004/05-2007/08 przeprowadzono w zespole autorskim a-

 autorskich 

autorskich 

 

Wyniki autorskie wykaza  

w o-

o-

dobnie w nich zostanie zaprzestana r-

stwa te r-

stwa zlokalizowane o-

w 

 mleka do miejsc 

docelowych nieograniczonych przez koszty transportu. W r-

sytuacji w 

, jak i z 

. Jest to UE 

w wyniku kryzysu finansowego w latach 2009- o-

y-

p b-

szarach wiejskich.  

 stanowi  od typowego zagregowanego badania gospodarstw mlecznych 

w Polsce na rzecz  na poziomie regionalnym na podstawie danych z bazy FADN. Dane 

FADN podawane  w przypadku Polski dla czterech , z    

si  z czterech . Na potrzeby analizy  kosztowej taki rodzaj agre-

gacji jest ma o przydatny,   makroregion grupuje woje  o  

roli gospodarstw mlecznych z , gdzie te gospodarstwa  marginaln  

rol . St d rozbicie analizy na podregiony, czyli pojedyncze , pozwoli  na sku-

pienie si  tylko na tych,    rol  w produkcji mleka w Polsce. To podej-



cie  na wyliczenie  kosztowej dla   oddziel-

nie,  na te,   od najbardziej dochodowych,  gospodarstwa te ma-

 rezerwy   lub likwidacji produkcji mleka. 

e-

Where is the butter? Tracking recent butter and curd 

price changes across major milk producing regions in Poland)20. l-

 

USA i embargo 

Z kolei i czynnikami y wy-

go w Nowej 

 

 

w 

mleczarskie 

 

 n-

,   produkt o sto-

o-

. Analizie 

poddano: -mazurskie, 

kujawsko-pomorskie, pomorskie, oraz region centralny, ob  mazo-

z Ministerstwa Rozwoju Wsi i Rolnictwa za lata 2014- o-

statystycznej z wy o-

wych. W badaniu wykorzystano model zaproponowany przez Richardsona (1978)21

dzy dwoma rynkami (Goodwin 

20 https://ageconsearch.umn.edu/record/275884/files/2608.pdf 
21 Richardson D. J. 1978. Some empirical evidence on commodity arbitrage and the Law of One Price. Journal of 

International Economics, 8: 341-351. 



i inni, 1999)22. Analiza statystyczna realizowana w kilku etapach potw   wy-

, ,  e-

a-

 

 

1. cka A. M., Revoredo-Giha C., Florkowski W. J. 2015. Dairy farms 

cost efficiency in leading milk producing regions in Poland. Journal of Dairy Science, 98, 

8294-8307. 

2.  M., Revoredo-Giha C., Florkowski W. J. 2013. The analysis 

of subregional differences in cost efficiency of Polish dairy farm using the FADN data-

base. Annals of Agricultural Economics and Rural Development, Polska Akademia Nauk, 

SGGW w Warszawie, 100 (4), 103-113. 

 

Ad -  

z rynkiem wy-

- 23 24. W ramach tego obszaru opubli-

kowanych  17   4, IIA p. 2, 3, IIB1 p. 1-3, 7, 9, 11, 14, 23, 24, IIB2 p. 2, 

3, IIB3 p. 4, 5, 7, IIC p. 2). W tym obszarze  badania m  innymi w zakresie 

rynku  i warzyw,  ziemnych, pieczywa, biomasy drzewnej. P  przed-

stawiam wyniki   rynku  deserowych i rynku drzewnego. 

o-

r-

-

. n-

a-

, 

22 Goodwin B. K., Grennes T. J., McCurdy C. 1999. Spatial price dynamics and integration in Russian 
foodmarkets. The Journal of Policy Reform, 3 (2): 157-193. 

23 ; Apples or Oranges? Recent 
Household Fruit Consumption in Poland; Apple Sector in Poland and Effects of the Russian Embargo; Po-

Consumption of Fruit and Vegetables: Influ-
ence of Economic and Socio-Demographic Factors in Selected Countries; Changes in fruit consumption pref-
erences in EU countries: the example of Poland; Preferences for Groundnut Products among Urban residents 
in Ghana; Pilot Study of 
variability on demand and knowledge concerning food on an example of two Polish Regions 

24 Stumpage prices: a review of influential factors; Tongass National Forest, Alaska, the 
United States of America; ement 

 



    na nie 

Apples or oranges? Recent household fruit consumption in 

Poland). dzy 

s per capita -ekonomicznymi. 

a-

cie o-

y-

lowych p

o-

y-

muluje produkc

n-

u-

o-

 

o-

sze preferencje w spo-

mniej

od 100 do 199 

per capita 

w o- o-

Gospodarstwa domowe pra-

  konsu-

osobo  popularne w 

gospodarstwach 

o-

i-



a o-

 

Moj   anie koncepcji , w  skupienie si  

na rodzinach wielodzietnych,   s  pomijane w badaniach rynku i konsumpcji, 

 rynku .   dane  w artykule,  wyniki 

opisowej analizy statystycznej i   w pisaniu .  charakter tego 

 polega na zakwestionowaniu   konsument  jako nieadekwatnie 

 konsumpcj   w rodzinach wielodzietnych. , 

 przez  rok owocem dla gospodarstw domowych o  dochodach s  

 deserowe, natomiast rodziny o  dochodach   owoce 

egzotyczne/importowane. 

a-

niami rynkowymi w 2014 r. ( Apple sector in Poland and effects of the Russian 

embargo) a-

. 

Rosyjs na eks-

port jab

Ros a-

. e-

 analizy znaczenia eksportu ja

oraz rea

 w latach 2013-2015, z za-

otego do rubla oraz poziomu inflacji. 

. Z kolei 

w 

  y-

dostawy od alternat  

i-

a-

ni (i innych drzew owocowych) 



w o-

u-

 

o-

 sady t-

d-

 

a-

 o-

j-

ne na dynamicznie zmieni n-

produkcyjnym j ymusi e o-

wych,  n-

u-

menci skorzystali ach domowych o niskim 

j-

 i-

o-

o-

ich zagospodarowania (np. cydr).  

 jest jednym z nielicznych w  literaturze przedmiotu,  przed-

 zakres i potencjalne efekty rosyjskiego embarga na eksport  z Polski, kraju,  

w 2013 r.   eksporterem  na  i  eksporterem  na 

rynek rosyjski. Pomimo braku  danych statystycznych i zastosowania metody 



opisowej,   przyczynek do udokumentowania  skut-

 ekonomicznych embarga dla sa  i  w Polsce.   

 efekty   UE  na celu  negatywnych  

dla   zbiory wczesnych odmian , , e nie-

przewidziany spadek cen  wymusi zmiany krotko- i  w poszukiwaniu 

 zbytu na produkcj ,   krajowy popyt na  deserowe. W artykule 

, e programy unijne  w we wszystkich krajach UE,  

polscy sadownicy najdotkliwiej odczuli wprowadzenie embarga. 

-

Stumpage prices: a review of influential 

factors). Poziom cen drewna w publicznych, jak 

i prywatnych decyduje  

, w ekonomii 

p    

i u-

 dokonania analizy 

. 

W pierwszym etapie dokona  metaanalizy literatury, dane z recenzowanych 

 opublikowanych w latach 2000-2015. Kweren-

 

Sciences. Wyniki  literatury podsumowano w zespole autorskim l-

nych obszarach koncepcji. Organizacja   na przedsta-

wienie w  usystematyzowany grup zastosowanych  drewna, jego , 

cech  lasu, topografii i innych     na ceny 

rynkowe. W dokonanym zie literatury wykaza  

 o  tema-

ykazano 

 na 

,  

ach od 2000 do 2015 r. pr

bowano   

w warunkach krajowych lub regionalnych cen drewna na pniu, 

w-

 literatury przedmiotu cora



ca

w innych krajach.  z a-

 

 krajami i regionami pod 

 Grunt le-

o-

sobami jego wyceny, zwrotu z inwestycji

cena na pniu uwarunkowana jest specyficznymi dla danego miejsca czynnikami. Jednak re-

niu otrzymane 

, 

 

Lokalne wykorzystanie surowca drzewnego, 

Tongass National Forest, Ala-

ska, the United States of America). Tongass National Forest u-

dniowo-wschodniej Alaski 

l-

nych oraz 

 a-

r-

j-

a-

Sektor z-

 potencjalnych 

ko  

 wnosi do literatury przedmiotu d opisu y-

zasoby naturalne. 



ia biomasy drzewnej przedstawiono w artykule: Po-

o-

. W artykule dokonano 

n-

jego odbiorc

 obecnie 

n-

a-

ci wiejskiej w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich 

a 

Z kolei l i-

  

w latach 2011-2016. 

 pelet 

 . Po-

twierdzenie   przedstawiona w 

wiejskie.  

Decyzje a-

fforestation funded by RPD in the period 2007-2013: the 

 Potwierdzony b-

s  

z 

  m 

kim). Proces zmian 

w o-



ze W

Polityki Rolnej (WPR) scharakteryzowano w artykule  ilu-

a-

d  

a-

skim w latach 2012-2014. 

 

1. Klepacka A. M., Meng T., Florkowski W. J. 2014. Apples or oranges? Recent household 

fruit consumption in Poland. ctwa i 

Agrobiznesu, XVI, (6): 220-229. 

2. Klepacka A. M. 2014. Apple sector in Poland and effects of the Russian embargo. Jour-

nal of International Agricultural Trade and Development, Vol. 10 (1): 121-133. 

3. Klepacka A. M., Siry J. P., Bettinger P. 2017. Stumpage prices: a review of influential 

factors. International Forestry Review, Vol. 19 (2): 158-169. 

4. Klepacka A. M. 2018.  peletu z biomasy drzewnej: energia odnawial-

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomi-

, XX, (6): 124-132. 

 

Ad 4. Recykling tworzyw sztucznych 

a-

cjach,  w ogrodnictwie. 

W ramach tego obszaru opublikowanych o 5   IIA p. 5, 7, IIB1 p. 8, IIB3 

p. 6, IIC p. 1). 

Firmy ogrodnicze stowarzyszone w Georgia Green Industry Association (GGIA) dostar-

oraz - i wielorodzinnych. Wa

, pokryw 

yklin tanie Georgia, USA (ar-

drives an environmental horticultural firm to start recycling plastics? Re-

sults of a Georgia survey). Weryfikowana h  y-



oraz cechy respondenta. S e

opinie firm ogrodniczych na temat udzi r-

, czy firma 

ingowi po a-

e-

 

badaniu zastosowano model na podstawie infor-

macji ej tego, czy firma obecnie recyklinguje odpady plastikowe (zmienna binarna 

: 1 = tak, 0 = nie). Zmi  kategorii. 

W pracy opisano proce , 

d-

ceteris paribus.  

cech firmy liczba jej o-

twierdzona gu suge-

ich 

tniej spe

nia c-

twa w recyklingu w

i-

, 

i y-

n-



  bywa 

poza  harmonogramem. 

  do  poleg  na zbiorczym przedstawieniu danych z  ankieto-

wych, co   cel pracy do decyzji o  recyklingu, interpretacji miar 

statystyki opisowej, i udziale w interpretacji .  wnosi do literatury przedmio-

tu   na rzeczywistych danych z sektora ogrodnictwa,  do tej pory  

 z rolnictwem, w warunkach, gdy recykling nie jest obligatoryjny. W artykule skwantyfi-

kowano      firmy ogrodnicze  dla zysku, pod-

czas gdy zyski z    w  zatrzymywane  przez firmy 

   recyklingowi. Ten aspekt  pozostaje nowatorskim 

 w literaturze przedmiotu. 

Kwestia decyzji o recyklingu jest w znacznym stopniu uzal

Determinants of recycling common types of plastic 

product waste in environmental horticulture industry: The case of Georgia). Celem arty-

o w ogrodnictwie 

tacek i folii ogrodniczej, 

a-

e-

r-

d-

nicze. Respondenci z firm ogrodniczych m

 k-

o zurbanizowanych. 

M   w  koncepcji   na  celu badania do 

trzech   plastikowych powszechnie wanych przez firmy ogrodnicze 

w Stanach Zjednoczonych i opisu potencjalnych zmiennych    o-

ne do modeli empirycznych obliczonych w zespole.  interpretacji miar statystyki 

opisowej i  w interpretacji   dane rzeczywiste zebrane  

 ankietowych sektora ogrodnictwa  na oddziel   decyzji wyrzucania 



z odpadami trzech   plastikowych i  pod tym  unikalny 

 do literatury nad badaniami recyklingu plastiku. Ar    na  

  z decyzj  od recyklingu   plastikowych, 

 luk  w rzadko badanym zachowaniu firm ogrodniczych w  w asnymi 

odpadami i potencjalnym  ich  na stan . 

a-

25. W

firm stricte ogrodniczych doty-

u-

nalne. k-

o-

i-

 

Tematyk

w y-

recykl   ( Issues of country of origin, market incen-

tives, and recycling in opinions of passive solar collector owners). y-

wane kolek

odpa

e-

o-

blemem dla lokalnego i regionalnego systemu gospodarki odpadami. W badaniu ankietowym 

obejmuj

 energia 

25 W 2013 roku w ramach projektu Economic and Environmental Outlook of the Georgia Environmental Horti-
culture Industry, The University of Georgia, College of Agricultural & Environmental Sciences, Center for 
Urban Agriculture, przygotowany 
kwestionariusza ankiety. n-
cyjnych: Florkowski W .J., Klepacka A. M., Fu S., Braman S. K. 2015. Business growth expectations of the 
environmental horticulture sector: on the way to recovery after the financial crisis. Acta Horticulturae, 1103, 
133-136. XXIX International Horticultrual Congress on Horticulture: Sustaining Lives, Livelihoods and 
Landscapes (IHC2014): XVII International Symposium on Horticultural Economics and Management and V 
International Symposium on Improving the Performance of Supply Chains in the Transitional Economies. 
doi: 10.17660/ActaHortic.2015.1103.20. 

 
 



solarna RPO WM 2007-2013, wyniki   wy-

  

a-

tychmiasto  zainteresowanie 

z nich 

sze w wyni

geograficznego po e-

a  

Publikacje: 

1. Meng T., Klepacka A. M., Florkowski W. J., Braman S. K. 2015. What drives an envi-

ronmental horticultural firm to start recycling plastics? Results of a Georgia survey. Re-

sources Conservation and Recycling, Vol. 102: 1-8. 

2. Meng T., Klepacka A. M., Florkowski W. J., Braman S. K. 2016. Determinants of re-

cycling common types of plastic product waste in environmental horticulture industry: The 

case of Georgia. Waste Management, Vol. 48: 81-88. 

 

5.2. -badawczych po uzyskaniu 

stopnia doktora 

Przed uzyskaniem stopnia doktora opublikowa  6 pozycji literaturowych, w tym: 2 ar-

i 2 i-

smach niepunktowanych. Wszystkie pozycje  twie l-

skim. W tabeli 5.1 prezent  sumaryczne zestawienie publikacji po uzyskaniu stopnia dokto-

ra. 

Tabela 5.

 

Kategoria publikacji 
 Autorstwo Liczba 

 
autorskie 

skie 
razem 

Oryginalne opublikowane naukowe prace 
ze 

7 61 68 656 

w tym: 

 
(baza JCR) 

- 11 11 355 
(IF = 36,237) 

a-
nych 

 
6 

 
25 

 
31 

 
265 

 - 4 4 16 



 kon-
ferencyjnych (proceedings)26 

- 8 8  

k-
towanych 

1 8 9  

Kwartalnik TimberMart-South - 4 4  

Raport dla the Georgia Green Industry Associa-
tion 

- 1 1  

 

Przedstawiony w tabeli 5.1 dorobek publikacyjny obejmuje 68 p

an

W dorobku publikacyjnym po uzyskaniu stopnia doktora d

w czasopismach z listy A (11 ) MNiSW o o-

nografiach, u-

larnonaukowych (niepunktowanych) oraz 1 dorobku zosta

5), po 23 prace  

 opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora 

w g punktacji  wykazanymi jako osi

gni 56. 

Za  

-2016 

(https://punktacjaczasopism.pl/  uzyska  444 punkty. 

W tabeli 1 wskazano na 11 publikacji w czasopismach indeksowanych w Journal Citation 

Reports oraz IF = 36,237 (18,334 i 17,903 wydania 

zawartych a-

sopism. P -2019. 

W tabeli 5.2 przedstawiono zestawienie bi ndeks Hirscha 

dla  opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora ( 5.04.2019). 

26 4 opracowania opublikowane w Acta Horticulturae oraz 2 opracowania jako 
15th International Scientific Days. Challenges and Prospects for Innovation between 

2014-2020 oraz 1 opracowanie z 16th International Scientific Days, Sustainability Challenges and Answers. 
th Congress of the International Farm Management As-

sociation, July 21-26, Warsaw, Poland. Transforming Agriculture  Between Politics, Science and Consumer 
2, 114-122. 

W zestawien
na kongresy: International Association of Agricultural Economics (IAAE), Agricultural and Applied Eco-
nomics Association (AAEA), European Association of Agricultural Economists (EAAE), Southern Agricul-

https://ageconsearch.umn.edu/search?ln=en&p=klepacka+anna+m&f=&sf=&so=d&rg=10 



Tabela 5.2. Zestawienie bibliometryczne liczby ndeks Hirscha dla publikacji 

wydanych po uzyskaniu stopnia doktora w y-

kaza  

  Indeks Hirscha 

Web of Science 19 3 

Publish or Perish 61 5 

Google Scholar 77 4 

 

19, a indeks Hirscha 3. Alterna-

g bazy Publish or Perish oraz 

77 w g Google Scholar. Odpowiednio indeks Hirscha w bazie Publish or Perish oraz Goo-

osi  

16, Publish or Perish 42, Google Scholar 62 od 2012 r., wg stanu 15.04.2019 r. 

 

Projekty badawcze 

W dniu 22 marca 2018 roku, jako kierownikowi  

Dynamic analysis of signal from the forestry input and processed product markets and the 

, 

Wsparcia Finansowego dla 

SGGW w Warszawie e 

II/G). 

Obecnie jako kierownik zadan  Impact 

of mandatory written dairy contracts in European countries and their potential application in 

Scotland e 

W ramach realizacji projektu, 

eczarskich w Polsce e SRUC i 

AHDB Dairy  

W projekcie badawczym pt. o-

ductivity and tolerance to abiotic and biotic stresses by combining resistant cultivars and be-

neficial microorganism  k-

e-

), akronim: VitiSmart, projekt re-

alizowany w ramach mechanizmu Era Net Facce Surplus w latach 2017- o-



 a-

cyjnych 

i-

u-

ski Uniwersytet Reims, Champane-Ardene, konsorcjum tworzone przez uniwersytety i insty-

-

  

W ramach kre-

acja czy/i ochrona przyrody na ter o

-2020 jako wykonawca zadania jestem odpowiedzialna za dokonanie 

 

gla . emedium o-

atmosfery . 

 r-

- i-

 konkursu w 2018 r.

wskazaniu niszy rynkowej w tym zakresie . 

 

cznych 

Po uzyskaniu stopnia doktora e y  44 referaty na 

Podczas kon-

 32 referaty w sekcjach prezentacje oraz 12 w sesjach 

posterowych, z czego y prezentowa-

ne a  

 

 

: d

w Warnell School of Forestry and Natural Resources (w 2014 i 2015 r.) oraz dwukrotnie 

w College of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Agricultural and 

Applied Economics  w 2013 i 2016 r.  finansowany ze 



 Funduszu Stypendialnego SGGW dla  nauczycieli akademickich 

 za  w celu prowadzenia   

Wynikiem odbytych  zagranicznych  przede wszystkim publikacje 

w czasopismach indeksowanych w Journal Citation Reports. Pobyt na University of Georgia 

o 

z ictwa. 

 

Recenzje 

w tym 3 recenzje w cza-

sopi  

 

 

Moje 

u-

naukowe za rok 2016 oraz Indywidualna III stopnia za osi

W 2014 r.   Zespo-

p

 j gospodarczy . W 2018 r. pod-

czas Science Challe -

akceleracji w Funduszu SciTech Fund za projekt 

 

list gratulacyjny JM Rektora SGGW w Warszawie 

w 

  otrzymany 22.03.2019 r. 

i-

erii Produkcji SGGW w Warszawie zatrudnionych na stanowisku ad-

iunkta w ocenie pracownika za lata 2015/2016, w wyniku a-

. W 2016 r. podczas 15th International Scientific Days, Challeng-

es and Prospects for Innovation between 2014-  

 II/H). 

 



5.3. 

 

 

o-

 by  n-

latach: 2018, 2017, 

2016, 2015. W k jej przewodni-

(w 2016 r.) or

2015 r.

Naukowych SGGW w Warszawie  e-

latach 

. W 2015 r. jako promotor pomocniczy 

owanej 

  Polskie 

d-

 B  e-

uszowej Konferencji Nauk b-

.  

W 2018 r. j-

nizacyjne w roku akademickim 2017/2018 

III/D).  

W 2016 r. D S , przyznany przez Prezyden-

ta RP

 III/D). 

 

 

W 2013 r. w ramach projektu Economic and Environmental Outlook of the Georgia Envi-

ronmental Horticulture Industry, The University of Georgia, College of Agricultural & Envi-

ronmental Sciences, Center for Urban Agriculture,  raportu dla Georgia 

Green Industry Association na podstawie kwestionariusza ankiety. Przeprowadzone badania 

recyklingu i organizacji o-

 



W 2014 r. -South, The 

 

organizacji naukowych: European Association of Agricultural Eco-

nomists (EAAE) za lata 2017-2019 oraz  Rolnictwa i Agrobiz-

nesu (SERiA) od 2012 r. W 2016 r. Agricultural & Applied Economics As-

socia III/H). 

 

Praca ze studentami 

o-

o-

mia, modele biznesu ). 

W zakresie opieki nad studentami r-

acami 

ynierskich) 

 

y-

nierii Produkcji SGGW w Warszawie w 2016 r.  

anym 

ego w 

 

 

Dodatkowe funkcje 

W Naukowych, jako organ 

doradczy prorektora ds. dydakty -badawczych 

i 

-2020. J

. Do moich ob  

.  

 

a-

w Autoreferacie, przedsta 4. 

 

 




