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ul. Nowy Świat 72 
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Recenzja rozprawy doktorskiej  

mgr Natalii Genstwy 

na temat: „Rozwój gospodarczy regionów Polski a zmiany emisji gazów cieplarnianych 

(badania w kontekście środowiskowej krzywej Kuznetsa)” 
przygotowanej pod kierunkiem naukowym 

prof. UPP dr hab. Jakuba Hadyńskiego 

i promotora pomocniczego dr Aldony Standar 

w związku z uchwałą Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  

 

1. Podstawa prawna 

  

 Podstawę prawną wykonania recenzji była uchwała Rady Naukowej Dyscypliny 

Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  nr 48/II /2022 z dnia 27 

czerwca  2022 r. – pismo Przewodniczącej Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Pani Profesor UPP dr hab. Karoliny Pawlak, z dnia 

05 lipca 2022 r. w sprawie powierzenie mi obowiązków recenzenta rozprawy doktorskiej mgr 

Natalii Genstwy na temat: „Rozwój gospodarczy regionów Polski a zmiany emisji gazów 

cieplarnianych (badania w kontekście środowiskowej krzywej Kuznetsa)” przygotowanej pod 

kierunkiem naukowym prof. UPP dr hab. Jakuba Hadyńskiego i promotora pomocniczego dr 

Aldony Standar w dyscyplinie ekonomia i finanse. Przy jej przygotowaniu uwzględniono 

wymagania określone w art. 187 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574). 

 

2. Znaczenie podjętej tematyki badawczej 

 

 W dysertacji mgr Natalia Genstwa podjęła problematykę oceny zależności między 

rozwojem gospodarczym a emisją gazów cieplarnianych (GHG) w układzie regionalnym 

(wojewódzkim). Już z tytułu rozprawy można wnosić, że inspirację do podjęcia badań z tego 

zakresu była koncepcja środowiskowej krzywej Kuzntesa (environmental Kuznets curve – 

ECK), odnosząca się do tych relacji, sformułowana przez G. M. Grossmana i  A. B. Kruegera.  

Koncepcja ta nawiązywała do relacji między nierównościami dochodowymi a rozwojem 
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gospodarczym opisanych przez przez laureata Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w 

dziedzinie nauk ekonomicznych z 1971 r. Simona Smitha Kuznetsa. 

 Podjęta tematyka badawcza jest niezmiernie ważna a zarazem aktualna. Od trzech 

ostatnich dekad XX wieku najpoważniejsze zagrożenie już dla obecnego ale i przyszłego 

wzrostu oraz rozwoju stanowią zmiany klimatyczne powodowane antropogennym 

ogrzewaniem atmosfery w wyniku wzrastającej koncentracji gazów cieplarnianych, przede 

wszystkim dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4) i tlenków azotów NxOx). Istnieje 

uzasadniona obawa, że zjawisko to może stanowić zagrożenie życia dla przeważającej części 

ludzkości, a nawet całej cywilizacji. Stąd też inicjatywy wielu środowisk i organizacji 

międzynarodowych zmierzające do podejmowania działań na rzecz ograniczania emisji GHG, 

czego przykładem było uzgodnienia treści „Porozumienia Paryskiego” - globalnej umowy 

klimatycznej podczas 21 Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej. Jeszcze bardziej 

ambitne cele dotyczące redukcji emisji GHG zawarto w strategii „Czysta planeta dla 

wszystkich”, w której Komisja Europejska przedstawiła długoterminową wizję dojścia do 

zerowych emisji netto w 2050 roku. Zaproponowano w niej między innymi całkowitą 

rezygnację z wykorzystania węgla oraz znaczące ograniczenia w zużyciu ropy naftowej i 

gazu. Deklaracje te znalazły potwierdzenie w „Europejskim Zielonym Ładzie” i „Fit for 55” 

które stanową integralną część opracowanej przez Komisję strategii mającej na celu 

wdrożenie agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. 

 W mojej ocenie podjęty problem jest oryginalny, ważny, poświęcony zagadnieniom 

mieszczącym się w głównym nurcie nauk społecznych i prezentuje wyniki badań 

wzbogacających dorobek dyscypliny ekonomia i finanse szczególnie w zakresie 

zrównoważonego rozwoju, ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. 

 

3. Formalny opis rozprawy 

 

 Licząca 184 stron dysertacja została przygotowana w formie tradycyjnej i posiada 

typowy układ dla rozpraw doktorskich. W części zasadniczej zawiera wstęp, siedem 

rozdziałów oraz podsumowanie i wnioski. Do rozdziałów uzupełniających rozprawę zaliczam 

literaturę, aneks, streszczenia w językach polskim i angielskim, a także spis rysunków oraz 

tabel. Po tej części rozprawy zamieszczono trzy oświadczenia Autorki. Literatura obejmuje 

321 pozycji, w znacznej części obcojęzycznej, głównie w języku angielskim. Została trafnie 

dobrana, jest dobrze powiązana z tematyką pracy. W dysertacji zamieszczono również 

44 tabele oraz 11 rysunków, opracowano je właściwie, stanowią dobrą ilustrację 
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prowadzonego dyskursu. Praca zawiera także aneks, w którym zestawiono współczynniki 

korelacji Pearsona dla przyjętych zmiennych. 

 

 Proporcje rozprawy pod względem zawartości problematyki teoretycznej, wyników 

badań własnych oraz wniosków są poprawne, praca ma charakter zwarty, z logiczną 

kolejnością wywodu.  

  

4. Ocena merytoryczna rozprawy 

 

 Rozprawę rozpoczyna „Wstęp”, w którym Autorka uzasadniła wybór tematu, 

zaprezentowano cel główny i cele szczegółowe, hipotezy oraz metodykę badań. Na podstawie 

przeglądu literatury przedmiotu Doktorantka poprawnie określiła lukę badawczą związaną z 

rozpoznaniem i oceną relacji między wzrostem oraz rozwojem gospodarczym a zmianami 

emisji GHG w Polsce na poziomie regionalnym. Jako główny cel naukowy przyjęła 

„identyfikację i ocenę kierunków oddziaływania rozwoju gospodarczego regionów Polski na 

zmiany emisji wybranych gazów cieplarnianych oraz wskazanie gospodarczych determinant 

zmian emisji na poziomie regionalnym”. W rozprawie określono też dziewięć zadań i pięć 

następujących pytań badawczych:  

 Czy zależność pomiędzy wzrostem gospodarczym a zmianami emisji wybranych gazów 

cieplarnianych w polskich regionach jest statystycznie istotna?  

 Jakie czynniki rozwoju gospodarczego regionów Polski determinują zmiany emisji 

wybranych gazów cieplarnianych? 

 Czy zależności pomiędzy rozwojem gospodarczym a zmianami emisji wybranych gazów 

cieplarnianych są jednakowe dla wszystkich regionów Polski? 

 Czy zmiany emisji w regionach Polski przyjmują trend spadkowy, zgodnie 

z oczekiwaniami wynikającymi z podjętych działań w ramach regulacji krajowych 

i międzynarodowych oraz celów polityki klimatycznej? 

 Czy istnieją znaczące różnice w kierunku zmian emisji dwutlenku węgla i metanu? 

W mojej ocenie sformułowanie celu głównego jak i zadań oraz pytań badawczych jest 

poprawne. 

 Autorka w rozprawie postawiła dwie następujące hipotezy badawcze: 

 Wzrost gospodarczy regionów Polski stanowi determinantę zmian emisji wybranych 

gazów cieplarnianych. 
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 Relacja pomiędzy wzrostem gospodarczym regionów Polski a zmianami emisji 

wybranych gazów cieplarnianych jest analogiczna do założeń wyrażonych w koncepcji 

środowiskowej krzywej Kuznetsa.   

Hipotezy dobrze odnoszą się do określonego w pracy celu naukowego, chociaż tak 

postawiona pierwsza hipoteza jest oczywista, nie wymaga udowodnienia, są już opracowania 

to potwierdzające. Znajduje to również potwierdzenie w rozprawie - str. 10  „Hipotezy są 

zgodne z założeniem, że wzrost i rozwój gospodarczy stanowią istotne determinanty zmian w 

środowisku naturalnym (Cole, 2004; Nordhaus, 2007; Boutabba, 2014)” oraz podrozdziale 

2.2. Nie mniej jednak ich weryfikacja wymagała od Autorki potwierdzenia umiejętności 

warsztatowych i analitycznych. 

 Zakres czasowy badań obejmował lata 2006-2019, co było uwarunkowane 

dostępnością danych statystycznych. Do tej części pracy mam jedną uwagę dotycząca  

„wybranych gazów cieplarnianych”. W uzasadnieniu Autorka napisała, że „W badaniach 

uwzględniono dwa gazy cieplarniane, tj. CO2 i CH4, których udział w strukturze emisji 

ogółem jest najwyższy i łącznie stanowi ok. 92% emisji wszystkich gazów cieplarnianych w 

Polsce” (rysunek 10 str. 87 to 93%, na str. 15 ok. 92% - 93% w Polsce), a wystarczyło podać 

za KOBIZE wartości do jednego miejsca po przecinku. Ale dlaczego pominięto podtlenek 

azotu (N2O), jego udział w strukturze emisji GHG to 5,7%, a przypadku CH4 wartość ta 

wynosiła 11,6% (rys. 10). Uwzględnienie CO2, CH4, NO2 dało by prawie pełny obraz emisji 

GHG w Polsce. Niefortunne jest też sformułowanie „szczególnie ważnym wyzwaniem w 

obszarze ochrony środowiska jest przeciwdziałanie emisji gazów cieplarnianych” (str. 8), 

należało użyć słowa „ograniczanie”, tak jak ma to miejsce w dalszej części rozprawy. 

Na podstawie analiz założeń koncepcyjnych rozprawy, celów, hipotez i rozwiązań 

metodycznych stwierdzam, iż Doktorantka dobrze opracowała warsztat badawczy i potrafi 

podejmować w pracy naukowej ważne problemy, a umiejscowienie przeprowadzonych 

badan w dyscyplinie ekonomia i finanse jest zasadne i właściwe.  

W rozdziale pierwszym „Metody badawcze” Autorka zaprezentowała dwie metody 

modelowania ekonomicznego. Dobór zmiennych do modeli przyczynowo-skutkowych 

wykonano wykorzystując następującą procedurę: 

 obliczono wartości współczynników korelacji liniowej i nieliniowej pomiędzy zmienną 

zależną oraz niezależnymi. 

 utworzono zbiór potencjalnych zmiennych objaśniających ze zmiennych niezależnych 

istotnie skorelowanych ze zmienną objaśnianą, 
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 na zbiorze potencjalnych zmiennych objaśniających wykonano regresje obejmujące 

wszystkie możliwe kombinacje zmiennych i wybrano model z najlepszymi wartościami 

skorygowanego współczynnika determinacji oraz wskaźnika informacyjnego Akaike, 

 z uzyskanego modelu usuwano zmienne nieistotne statystycznie oraz niekoincydentne, 

 w przypadku wystąpienia zjawiska autokorelacji reszt do modelu włączano element 

autoregresyjny. 

Otrzymane modele ekonometryczne, których parametry estymowano z 

wykorzystaniem Klasycznej Metody Najmniejszych Kwadratów, poddawano weryfikacji 

oceniając ich jakość oraz poprawność specyfikacji. Otrzymane modele poddawano 

dodatkowo symulacji stochastycznej, aby potwierdzić ich zdolność wyjaśniania zmienności 

opisywanego zjawiska oraz właściwości prognostyczne. Testowano również integrację i 

kointegrację szeregów czasowych w celu wyeliminowania mogącego pojawić się zjawiska 

tzw. regresji pozornej. Modele panelowe budowano wykorzystując analogiczną procedurę jak 

wyżej. Dodatkowo wykonywano dla nich test istotności efektów stałych.  

 Reasumując, rozdział pierwszy jest merytorycznie poprawny i wnosi wiele 

interesujących wyników dotyczących zastosowania modelowania ekonometrycznego do 

analiz relacji między miernikami emisji GHG i wzrostu gospodarczego. 

 W pierwszej części rozdziału drugiego „Rozwój gospodarczy a środowisko 

przyrodnicze w teorii ekonomii i w regulacjach krajowych i międzynarodowych” Autorka na 

podstawie studiów literaturowych dokonała krytycznej oceny istoty wzrostu i rozwoju 

gospodarczego oraz miejsce środowiska przyrodniczego w teoriach wzrostu ekonomicznego. 

Swoje rozważania rozpoczęła od odniesienia się do zapisów znajdujących się w Biblii, czy też 

pracach Platona, Arystotelesa i Ksenofonta, a następnie przedstawicieli ekonomii klasycznej, 

neoklasycznej, ekonomii środowiska oraz ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Na 

podstawie wykazu literatury wnoszę, że Doktorantka nie zapoznała się bezpośrednio z 

opracowaniami takich ekonomistów, do których stanowisk się odwołuje w rozprawie jak: A. 

Smith, J. B. Say, D. Ricardo, A. Marshall. Autorka pominęła też innych wybitnych 

ekonomistów, którzy w drugiej połowie XX w. „alarmowali” opinię publiczną o 

konsekwencjach degradacji środowiska. Pierwszym z nich, który w 1950 roku dokonał 

kompleksowej analizy skutków degradacji środowiska w wyniku działalności gospodarczej, 

był K.W. Kapp. Jego pionierska książka „Społeczne koszty funkcjonowania przedsiębiorstw 

prywatnych” nie wzbudziła większego zainteresowania. Dopiero narastające na przełomie lat 

60 i 70. symptomy kryzysu surowcowo-energetycznego oraz postępujące w bardzo dużym 

tempie zanieczyszczenie środowiska przyczyniły się do szerszego zainteresowania tą 
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problematyką. Za przełomową należy uznać koncepcję funkcjonowania Ziemi jako „statku 

kosmicznego”, sformułowaną przez K. E. Bouldinga. Autor przeciwstawił „gospodarce 

kowbojskiej”, w niedostatecznym stopniu uwzględniającej ograniczoność zasobów 

naturalnych oraz postępujące zanieczyszczenie środowiska, gospodarkę inspirowaną logiką 

funkcjonowania statku kosmicznego, z racjonalnym wykorzystaniem zasobów oraz 

zagospodarowaniem odpadów. 

  W kolejnej części rozdziału drugiego zaprezentowano „znaczenie, przyczyny i skutki 

degradacji środowiska i zmian klimatu”. Autorka dokonała systematyzacji  

antropogenicznych czynników warunkujących przekształcenia środowiska naturalnego 

zestawiając je w tabeli 1 (str. 35) oraz zależności między rozwojem gospodarczym a emisją 

GHG i polityką (rys. 3, str.37). Rozdział drugi zakończony został analizą krajowych i 

międzynarodowych regulacji odnoszących się do zmian klimatu. I do tej części też mam kilka 

uwag, między innymi do sposobu ich prezentacji. Niezależnie od rodzaju analiz dotyczących 

ochrony środowiska i nie tylko, w pierwszej kolejności należało uwzględnić ratyfikowane 

przez stosowne władze Rzeczpospolitej Polskiej umowy międzynarodowe. Wdrażanie 

postanowień w nich zawartych niesie za sobą konieczność dostosowania prawa krajowego. W 

zakresie działań na rzecz redukcji emisji GHG do najważniejszych ratyfikowanych 

globalnych umów należą  Ramowa Konwencję Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian 

Klimatu (UNFCCC), Protokół z Kioto czy też Porozumienie Paryskie. Zacznie większy 

wpływ na ustawodawstwo państw członkowskich miały regulacje prawne UE, w 

szczególności dyrektywy wyznaczające cele redukcyjne w zakresie emisji GHG lub inne, 

których realizacja może przyczynić się do jej obniżenia (efektywności energetycznej czy też 

udziału energii z odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii brutto). W tej części 

rozprawy mgr Natalia Genstwa na podstawie takich dokumentów jak między innymi 

„Europejski Zielony Ład” sformułowała główne kierunki działań, których realizacja będzie 

niezbędna by w UE do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną.  

 Ochrona środowiska w tym ochrona klimatu stanowi także jeden z nadrzędnych celów 

polityki krajowej. Doktorantka w interesujący i wyczerpujący  sposób scharakteryzowała oraz 

poddała krytycznej ocenie obowiązujące regulacje prawne poczynając od stosownych 

zapisów w Konstytucji RP, przez ustawy obejmujące swym zakresem środowisko i 

energetykę do dokumentów stanowionych przez władze lokalne. 

 Reasumując, również rozdział drugi mimo wskazanych uwag jest merytorycznie 

poprawny i wnosi wiele interesujących wniosków wynikających z analizy regulacji prawnych 
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dotyczących zarówno globalnej, unijnej jak i krajowej, w tym na szczeblu regionalnym 

polityki klimatyczno-energetycznej. 

 W pierwszej części rozdziału trzeciego „Rozwój gospodarczy a równowaga 

środowiskowa w świetle środowiskowej krzywej Kuznetsa” Autorka nawiązała do koncepcji S. 

Kuznetsa z połowy lat 50. XX w. odnoszącej się do relacji między nierównościami 

dochodowymi a rozwojem gospodarczym państw. A następnie stosując podejście historyczne, 

zaprezentowała wyniki badań nad relacjami między rozwojem gospodarczym a stopniem 

zanieczyszczenia środowiska, w których przyjęto założenie, że zależności te mają zbliżony 

rozkład do krzywej Kuznetsa. Dokonany dobór literatury, jak też prezentacja czynników 

warunkujących zmiany degradacji środowiska (rys. 8), a w szczególności emisji GHG (tab. 2) 

jest interesująca, poprawna, dostarcza przydatnej wiedzy. Rozdział ten kończy bardzo ważna 

konstatacja, „że że pomimo swoich niedoskonałości koncepcja EKC nadal stanowi teoretyczną 

podstawę wielu badań na poziomie regionalnym i krajowym, a badania zależności pomiędzy 

rozwojem gospodarczym a zmianami środowiska są wciąż aktualne i niezwykle istotne”, która 

stanowi dodatkowe uzasadnienie dla podjętych badań. 

 W rozdziale czwartym „Regionalne zróżnicowanie rozwoju gospodarczego a poziom 

degradacji środowiska” Autorka dokonała wnikliwej oceny wybranych koncepcji rozwoju 

regionalnego i zróżnicowania gospodarczego Polski w układzie wojewódzkim oraz jego 

wpływ na poziom emisji GHG. Pierwsza część tego rozdział ten ma charakter przeglądowy, 

jest interesująca, merytorycznie poprawna i bez wątpienia dostarcza rzetelnych informacji o 

teoriach rozwoju regionalnego i czynnikach go determinujących. W drugiej części rozdziału 

czwartego zamierzeniem Doktorantki było rozpoznanie a następnie wskazanie potencjalnych 

zmiennych objaśniających, które mogą mieć wpływ na poziom emisji GHG. Na podstawie 

studiów literaturowych Autorka zidentyfikowała 11 takich czynników i wykorzystując 

informacje z Banku Danych Lokalnych GUS dokonała ich opracowania (tab. 5-15). Do części 

z tak opracowanymi danymi mam kilka uwag. Pierwsza z nich dotyczy tabel 6, 8, 9, 13 i 14, 

w których zamieszczono wartości w ujęciu względnym, tym bardziej, że w pozostałych 

(wyjątek tab. 12) są to wartości bezwzględne. Taki sposób podejścia jest niewłaściwy, 

ponieważ nie odzwierciedli wpływu zawartych w tych tabelach czynników na poziom 

emisyjności. W tabeli 6 dane należało podać w jednostkach powierzchni; tabeli 8 i 9 wartość 

produkcji lub sprzedaży w jednostkach pieniężnych, tabeli 13 produkcję energii elektrycznej 

konwencjonalnej (np. GWh) i tabeli 14 zużycie energii elektrycznej ogółem w 

gospodarstwach domowych (np. GWh). Druga uwaga dotyczy tabeli 12, udziału radnych  

wykształceniem wyższym w organach uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego 
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(JST). Jest to dla mnie niezrozumiałe dlaczego wskaźnik ten zastosowano tylko do radnych? 

Tym bardziej, że na str. 74 znajduje się następujący akapit „Dobrym aproksymatorem jakości 

zasobów ludzkich jest wskaźnik poziomu wykształcenia ludności. Najbardziej pożądanym 

wynikiem jest wysoki odsetek osób z wykształceniem wyższym. Wiedza i umiejętności nabyte 

na studiach pozwalają w efektywny sposób rozporządzać kapitałem oraz stanowią narzędzie 

do rozwoju przedsiębiorczości”. Wnoszę, że doktorantka zasugerowała się opracowaniem  K. 

Janca i K. Czapiewskiego „Wykształcenie czynnikiem wspierającym rozwój gospodarczy 

obszarów wiejskich”. Studia literaturowe wymagają krytycznego podejścia. I uwaga trzecia 

dotyczy jednostek w tytule tabeli 10, jest „[zł]” a winno być „[tys. zł]. 

 Reasumując, rozdział czwarty mimo uwag w większości o charakterze dyskusyjnym 

jest poprawny merytorycznie i metodycznie, ściśle nawiązuje do celów i hipotez 

postawionych w rozprawie. 

 W rozdziale piątym „Emisje gazów cieplarnianych w kraju i w regionach Polski” 

głównym zamierzeniem Autorki – skutecznie zrealizowanym – była ocena poziomu emisji 

CO2 i CH4, których udział w całkowitej emisji w Polsce  (bez kategorii 4) wyniósł w 2019 r. 

93,4% (CO2 – 81,8%  i CH4 – 11,6%). Realizacja tego zadania wymagała od Doktorantki 

zastosowania metodyki szacowania emisji gazów cieplarnianych w układzie wojewódzkim, 

bowiem Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), zgodnie z 

wytycznymi Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, sporządza Raporty w ramach 

krajowej inwentaryzacji gazów cieplarnianych ale tylko na poziomie krajowym. Wkład 

Autorki polegał na modyfikacji metodyki stosowanej przez KOBiZE, w taki sposób aby z 

dużą precyzją, przy wykorzystaniem ogólnodostępnych danych statystycznych dokonywać 

takich obliczeń na poziomie lokalnym (Rysunek 11. Schemat szacowania emisji gazów 

cieplarnianych w regionach Polski). Tak zmodyfikowana metodyka została zastosowana do 

oceny poziomu emisji CO2 i CH4, a następnie omówienia jej wyników. 

 Rozdział piąty ma szczególne znaczenie w recenzowanej dysertacji. jest poprawny 

merytorycznie i metodycznie, stanowi podstawę do opracowania zmiennych objaśnianych. 

Moje uwagi do tej części pracy to błędy związane z wolumenami emisji GHG „W latach 90 

było to około 450 kt CO2e, a na przełomie roku 1999 i 2000 emisja spadła poniżej 400 kt. W 

kolejnych latach emisja wszystkich raportowanych gazów cieplarnianych oscylowała wokół 

400 kt CO2e”, str. 84, czy też „Po 2000 roku spadek emisji wyraźnie wyhamował, a emisje w 

kolejnych latach utrzymywały się na poziomie ok. 400 kt” (str. 88), winno być tys. kt. 

 Uzyskane przez Autorkę i zaprezentowane szczególnie w rozdziałach 4-5 rezultaty 

badań stanowiły podstawę do analiz z wykorzystaniem metod modelowania 
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ekonometrycznego, w tym panelowego, których wyniki przedstawiono w rozdziałach szóstym 

„Rozwój gospodarczy a zmiany emisji gazów cieplarnianych w regionach Polski” i siódmym 

„Rozwój gospodarczy regionów Polski a zmiany emisji wybranych gazów cieplarnianych w 

badaniach panelowych”. Podstawą budowy każdego modelu ekonometrycznego jest dobór 

zmiennych objaśnianych i objaśniających, a następnie ocena ich statystycznej przydatności do 

wyjaśniania zjawisk, do których w recenzowanej rozprawie należały zależności między 

poziomem emisji  CO2 i CH4 a przyjętymi miernikami rozwoju gospodarczego. Stąd też w 

pierwszym etapie tej części dysertacji zaprezentowano w tabeli 35 zmienne objaśniające. 

Moim zdaniem w tabeli tej należało zamieścić również informacje o zmiennych objaśnianych. 

Kolejna uwaga to brak statystycznej charakterystyki zmiennych. W tabeli 36 zamieszczono 

jedynie wartości współczynników zmienności zmiennych objaśnianych a w aneksie 

współczynniki korelacji Pearsona. Uwagi dotyczące doboru i prezentacji zmiennych 

przedstawiłem już przy ocenie rozdziału czwartego, ale po lekturze kolejnych części pracy 

dodaję jeszcze jedną odnoszącą się do emisji metanu. Na stronach 99-104 Autorka między 

innymi napisała „W przeciwieństwie do emisji dwutlenku węgla, udział kategorii 3. Rolnictwo 

i 5. Odpady w emisji metanu jest znaczący. W 2006 roku rolnictwo odpowiadało za blisko 

26% emisji tego gazu cieplarnianego, a jego udział w emisji wzrastał z roku na rok, aż w 

2019 przekroczył 30%........ Duże znaczenie w przypadku emisji metanu ma również kategoria 

3. Rolnictwo i podkategorie 3.A Fermentacja jelitowa i 3.B Zarządzanie obornikiem. Udział 

podkategorii 3.A w badanym okresie zwiększył się o 5,8 p. p. W 2019 roku wynosił 28%, co 

stanowi drugi najwyższy udział ….. W przypadku podkategorii 3.A i 3.B, które stanowią 

podkategorię kategorii 3. Rolnictwo, udział województw w emisji metanu jest analogiczny do 

rozkładu wojewódzkiego pogłowia poszczególnych zwierząt”. Na podstawie powtórnej analizy 

zmiennych objaśniających nie znalazłem takiej, która odzwierciedlałaby poziom emisji 

metanu z rolnictwa, stąd też nie powinno dziwić stwierdzenie zamieszczone na stronie 133 a 

odnoszące się do województwa podlaskiego (najwyższe pogłowie bydła w przeliczeniu na 

100 ha UR, dwukrotnie wyższa od średniej dla Polski)  „Współczynnik determinacji na 

poziomie 0,770 świadczy jednak, że w modelu zabrakło innych, istotnych determinant emisji 

metanu”. Nieprecyzyjne jest też sformułowanie między innymi na stronach 123-129 

„produkcja energii z OZE”, zmienną odnosząca się do tego czynnika jest „Udział energii 

odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem [%]”. Moje wątpliwości budzi też 

sposób, a raczej brak informacji o procedurze wyboru modeli w rozdziale szóstym. Jakie 

zależności rozpatrywano?   
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 Reasumując, rozdziały szósty i siódmy, mimo przedstawionych uwag jest poprawny 

merytorycznie i metodycznie, ściśle nawiązuje do celów i hipotez postawionych w rozprawie. 

Dobrze wykorzystane są metody badawcze.  

 Rozprawa w części merytorycznej zakończona jest syntetycznym, bardzo dobrze  

podsumowaniem, w którym Autorka, oprócz odniesienia się do postawionych celów i 

weryfikacji hipotez przedstawiła w formie wniosków interesujące sformułowania 

podsumowujące. 

 

Mimo zawartych uwag sposób opisywania przez Doktorantkę poszczególnych wątków 

pracy można potraktować jako dowód Jej rozeznania w problematyce, którą podjęła w 

dysertacji. Autorka wykazała się wnikliwym studium literaturowym i dogłębną analizą 

wyników przeprowadzonych badań. Recenzowaną rozprawę ze względu na jej walory 

poznawcze i praktyczne oraz kompleksowość ujęcia zarysowanego w temacie problemu 

badawczego i jego aktualność oceniam pozytywnie. 

 

5. Konkluzja 

 

 Przedłożona do oceny rozprawa doktorska mgr Natalii Genstwy „Rozwój gospodarczy 

regionów Polski a zmiany emisji gazów cieplarnianych (badania w kontekście środowiskowej 

krzywej Kuznetsa)” przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. UPP dr hab. Jakuba 

Hadyńskiego i promotora pomocniczego dr Aldony Standar mimo przedstawionych uwag 

krytycznych o charakterze dyskusyjnym i wskazanych niedociągnięć, spełnia wymogi 

naukowe i formalne stawiane rozprawom na stopień doktora. Praca stanowi samodzielny 

dorobek Autorki, w której dowiodła, że posiadła umiejętności postawienia problemu 

badawczego, zaprojektowania i zrealizowania badań, a także wybrania właściwych metod 

opracowania uzyskanych wyników.  

Podsumowując powyższe rozważania stwierdzam, że rozprawa naukowa „Rozwój 

gospodarczy regionów Polski a zmiany emisji gazów cieplarnianych (badania w kontekście 

środowiskowej krzywej Kuznetsa)” spełnia wymogi stawiane pracom doktorskim, określone w 

art. 187 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 

r., poz. 574). 

W związku z powyższym wnoszę, aby Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i 

Finanse Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przyjęła dysertację mgr Natalii Genstwy 
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do dalszych etapów procedowania i dopuściła Doktorantkę do publicznej dyskusji nad 

rozprawą.  

 

 

 

        

       dr hab. Piotr Gradziuk, prof. IRWiR PAN 

Warszawa, dnia 26. 08. 2022 r. 


