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Przedstawiony autoreferat zawiera opis mojego dorobku naukowego i osi4gnig6
naukowych obejmuj4cy okres po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych w 2000
roku. Autoreferat sklada sig z trzech czgSci. Cze!;6| zawiera og6ln4 charakterystykgmojej
aktywnoScinaukowo - badawczej, eksperckiej i dydaktycznej, CzgSt II poSwigconazostala
szczeg6lowej charakterystyce osi4gnigcia naukowego spelniaj4cego wym6g art. 16 ust. 2
ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki.
W czgScillI zawartemsyntetyczny opis moich pozostalychosi4gnigi naukowych.

I.

Og6lna

charakterystyka

aktywno5ci naukowo

-

badawczej, eksperckiej i

dydaktycznej
Studia odbylem na Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale Ekonomii
uzyskuj4c tytul magistra w zakresiespecjalnoSciEkologia (1995) i specjalnoSciFinansei
bankowoS6(1996). W 2000 roku na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademii
Ekonomicznej we Wroclawiu obronilem rozprawg doktorsk4 pt.: Rachuneksozoekonomiczny
efehywnoici wydatkowania irodkdw funduszy ekologicznych przygotowanq pod kierunkiem
prof. dr hab. Bazylego Poskrobko uzyskuj4c stopieri doktora nauk ekonomicznych w
dyscyplinie ekonomia.
DzialalnoS6naukowo * dydaktyczn4rozpocz$emw 1994 roku podejmuj4c pracgjako
asystent - sta:Zystaw Katedrze Finans6w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W
pu2dziemiku 1995 roku po ukoriczeniu studi6w zostalemzatrudniony na stanowiskuasystenta
w Katedrze Finans6w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie pracowalem do 31
paLdziemika2002roku. W okresieod 15.02.1998do 30.09.2000bylem r6wnie2 zatrudniony
na stanowisku asystentaw Instytucie Zarz7dzaniai Marketingu Politechniki Bialostockiej w
Bialymstoku. W wyniku postgpowaniakonkursowego od I pa1dziemika2002 roku podj4lem
zatrudnieniena stanowisku adiunkta w Katedrze Teorii i ProgramowaniaRozwoju Akademii
Techniczno - Humanistycznej w Bielsku - Bialej. Od 1 wrzeSnia 2011 roku jestem
zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze PrzedsigbiorczoSciMigdzynarodowej i
Finans6w Wyhszq Szkoty Biznesu w D4browie G6rniczej.
M6j dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych obejmuje
64prace naukowe, w szczeg6lnoScizaS:
a)

autorstwo2 monografii i wsp6lautorstwo5 monografii,

b)

autorstwo 8 i wsp6lautorstwo II rozdzial6w w monografiach,

c)

redakcjg 2 i wsp6lredakcjg 2 monografii,

d)

autorstwo 7 i wsp6lautorstwo 10 artykut6w w czasopismachnaukowych,
\-.
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e) wsp6lautorstwo4 raport6w w zakresiemonitoringu systemugospodarowaniaodpadami,
D

autorstwo i wsp6lautorstwo 11 publikacji w czasopismachbran2owych i populamo naukowych,

g) wsp6lautorstwo2 publikacji w ramachmaterial6w konferencyjnych i szkoleniowych.
Ponadto uczestniczylem w realizacji trzech projekt6w badawczych finansowanych
Srodkami Unii Europejskiej i EOG. W dw6ch projektach pelnilem funkcjg kierownika
projektu.
Zrealizowa\em takhe dwa projekty

badawcze w

ramach badaf

statutowych

realizowanych przez uczelnie wyZsze.
ZnaczEcym obszarem mojej dzialalnoScijest dzialalnoSi ekspercka. Obejmuje ona
l1cznie 20 ekspertyz, w tym 8 ekspertyz wykonanych na ruecz podmiot6w administracji
paristwowej, 8 ekspertyz na rzecz podmiot6w administracji samorz4dowejoraz 4 ekspertyzy
na rzecz podmiot6w gospodarczych. W ramach dzialalno6ci eksperckiej pelnilem funkcjg
ekspertaoceniaj4cegoprojekty realizowane w ramach program6w operacyjnych w zakresie
zanieczyszczenia i

ochrony powietrza oraz gospodarki odpadami komunalnymi i

przemyslowymi. Prowadzilem cykl szkoleri z zakresu gospodarowania odpadami dla
przedsigbiorstw bran:Zy mleczarskiej. Aktualnie pelnig funkcjg doradcy ekonomicznego
Krajowej Izby Gospodarczej Przemyslu Spozywczegoi Opakowari. W ramach dzialalnoSci
eksperckiej wsp6lpracowalem i wsp6lpracujg migdzy irrymi

z Fundacj4 Ekonomist6w

Srodowiska i Zasob6w Naturalnych w Biatymstoku, Fundacj4 Polskie Centrum Zmian
Klimatu i Zr6wnowa2onego Rozwoju w Warszawie, Zwiqzkiem Gmin Lubelszczyzty,
Zwi1zkiem Gmin i Powiat6w Malopolski.
Istotnym obszaremmojej dzialalnoScijest aktywnoS6dydaktyczna oraz aktywnoSi w
zakresie popularyzacji nauki. Pelnilem funkcjg promotora okolo 150 prac licencjackich i
magisterskichoraz recenzowalemokolo 400 prac. Bylem organizatorempodr62y studialnych
dla studentow Wyhszej Szkoly Biznesu w D4browie G6rniczej stanowi4cych rozszerzeniei
poglgbienieoferty dydaktycznej. Obecniepelnig funkcjg opiekuna Kola Naukowego ,,Climate
changes" w WyZszej Szkole Biznesu w D4browie G6rniczej. Aktywnie uczestniczylem w
Festiwalach Nauki organizowanych przez Wyhszq Szkotg Biznesu w D4browie G6rniczej
oraz Akademig Techniczno - Humanistycznqw Bielsku - Bialej.
Za dzia\alno56 naukow4 zostalem czterokrotnie nagrodzony nagrodami rektor6w
uczelni, na kt6rych bylem zatrudniony. Otrzymalemtakhe wyr62nienie za wysokie wyniki w
studenckiejoceniejakoSci ksztalcenia orazwyr62nienie zaaktywn1dziaLalnoil organizacyjn4

narzeczWyhszejSzkolyBiznesuw D4browieG6miczej.
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II. Wskazanie osi4gnigcia wynikajqcego z art. 1.6ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003
roku o stopniach i tytule naukowym oraizo stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.
2003 nr 65 poz. 595 ze zm.)

Moje zainteresowanianaukowo - badawczew okresie po uzyskaniu stopnia doktora
nauk ekonomicznych obejmowaly szerokq problematykg i byly sukcesywnie poglgbiane i
konkretyzowane. Przedmiotem szczeg6lnegozainteresowaniastaly sig zagadnienia wzrostu
gospodarczegoi rozwoju oraz problematyka gospodarowania odpadami. Zagadnienia te
poglgbiatemw aspekciepolityki gospodarczej.
Za najwazniejsze osi4gnigcie naukowe w mySl artykulu 16 ust. 2 ustawy z dnia 14
marca 2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
uwazan monografig: W. Piontek, Gospodarowanie odpadumi komunalnymi jako czynnik
wzrostugospodarczegorWyd,Ekonomia i Srodowisko, Bialystok 2015.
Monografia stanowi4ca moje najwaZniejsze opracowanie naukowe jest pr6bq
caloSciowego przedstawienia problematyki gospodarowania odpadami komunalnymi w
funkcji czynnika wzrostu gospodarczego.Zjawiska aktywnoSci gospodarczeji odpad6w od
zawsze pozostawaly ze sob4 SciSlepowi4zane. Pomimo to kanaly wplywu, jak i kierunki
przyczynowoSci pomigdzy wzrostem gospodnczym i rozwojem, a odpadami nie zostaly
dostatecznie zbadane. R6wnoczeSnie obszar ten podporz4dkowany jest okreSlonym
rozwiqzariom instytucjonalnym. Przeslankite uzasadnilypodjgcie takich badari.
Celem gl6wnym pracy byla analiza determinant i sily dwukierunkowych relacji
zachodzqcychpomigdzy wzrostemgospodarczyma procesemgospodarowania odpadami oraz
identyfikacja mo2liwoici wykorzystaniaprocesdw gospodarowania odpadami do pobudzaniu
wzrostu gospodarczego, a tak2e zintegrowanego ronuoju spoleczno - gospodarczego.
Realizacji celu gl6wnego podporz4dkowane zostaly cele szczeg6lowe teoretyczne i
empiryczneoraz cele realizowanew poszczeg6lnychrozdzia\achniniejszej pracy.
W

pracy

przyj1lem hipotezg badawcz4: urzeczywistnianie procesu wzrostu

gospodarczegoi ronvoju wymaga podejmowania aktywnych i riZnorodnych dzialari w celu
zapewnieniajego ciqgloici, jak i eliminowania efektdw ubocznych. Jednym z kluczowych
obszardw integralnie nttiqzanym z procesami wzrostu gospodarczegoi rozwoju sq odpady i
problem gospodarowania nimi. Czynnik ten decydujeo ciqgloici wzrostu gospodarczego,jak
r6wnie2 ronvoju i mo2ezostat wykorzystanydo ich pobudzania.
Metod4 badawczq wykorzystan4 w

pracy, stanowi4c4 podstawowy spos6b

nowe twierdzenia naukowe zostaly poddane weryfikacji lub konfirmacji (czgsciowemu
sprawdzeniu). W celu weryfikacji lub konfirmacji twierdzeri naukowych wykorzystano
metody analizy oraz techniki opracowaniamaterialu empirycznego.Do analizy wykorzystano
opisow4 metodg analizy l<rytycznej oraz metodg koherencji wniosk6w. Metodq analizy
krytycznej poslu2ono sig w celu przystosowaniasformulowanego problemu badawczegodo
dotychczasowej wiedzy z zalsesu nauk ekonomicznych. Badanie sp6jnoSci wniosk6w
pozwolilo, zgodnie z twierdzeniem F.H. Bradleya: Prawdziwe jest to, co jest wewngtrznie
spdjnel, dokona6 weryfikacji nowych twierdzeri naukowych. W opracowaniu materialu
empirycznego wykorzystano metody statystyczne oraz ekonometryczne, w tym badanie
korelacji, analizg stacjonarnoSci proces6w stochastycznych oraz analizg kointegracji z
modelem korekty blgdu.
Przeprowadzoneanalizy pozwolily zidentyfikowad dwie gl6wne kategorie zalelnofici
dwukierunkowych:

zalehnofici egzogeniczne oraz

zalelnoici

endogeniczne. Odpady

analizowane w funkcji czynnika egzogenicznegoproces6w spoleczno - gospodarczych s4
czynnikiem sprawczym, pozostaj4cympoza kontrol4 czlowieka. Cztowiek pozostajewobec
nich biemy, adaptuj4csig do nastgpstwich istnienia. PodejScietakie ma wymiar historyczny.
Odpady jako czynnik endogeniczny r6wniez pozostaj4 czynnikiem sprawczym
proces6w spoleczno-gospodarczych.Jednakrola czlowieka w ksztahowaniu ich wplywu jest
aktywna. Fundament teoretyczny stanowi sprzgzeniezwrotne w koncepcji gospodarowania
odpadami we wzroScie gospodarczym i rozwoju. JednoczeSniepodejmowane sQ dzialania
ksztahuj4ce zjawisko

odpad6w i

dziatania na rzecz zagospodarowania odpad6w

wytworzonych. Dwukierunkowa zale2;noStjest kreowana poprzez proces gospodarowania
odpadami, kt6ry postrzegany jest jako proces gospodarowania zasobami i materialami w
caNym cyklu Zycia wytwarzanych przez gospodarkg produkt6w. Szeroko rozumiany i
dostatecznie rozwinigty system gospodarowania odpadami przyczynia sig do wzrostu
gospodarczego, akumulacji kapitalu i wzrostu calkowitej produktywnoSci, przesuwa
Srodowiskowebariery wzrostu gospodarczego.Zapewnia dostateczn4poda? surowc6w oraz
ogranrczanegatyvneoddzialywanie proces6wgospodarowaniana Srodowiskoprzyrodnicze.
W strukturze monografii wyr6Znionych zostalo piEd rozdzialow. W rozdziale
pierwszym

analiz4 objgto

trzy

obszary problemowe.

W

obszarze pierwszym

scharakteryzowano proces gospodarowania odpadami na przestrzeni wiek6w. Analiza
historyczna pozwolila na wyodrgbnienie szeSciuczynnik6w, kt6re spowodowaly powstanie

' Por.StanfordEncyclopediaof Philosophy,http:llplato.stanford.edr/entries/bradley/
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problemu odpad6w oraz nadaly mu obecne znaczenie.Nale24 do nich: trwale zjawisko
wzrostu liczby ludnoSci, tworzenie sig duZych skupisk ludno6ci, narodziny gospodarki
kapitalistycznej i rewolucja przemyslowa,pojawienie sig produkt6w wysoko przetworzonych,
pojawienie sig opakowari i ich wykorzystanie w funkcjach marketingowych oraz odrzucenie
ponadczasowego nakazu si ad naturam vives, numquam eris pauper. Ukazujqc wplyw
odpad6w na przebieg proces6w spoleczno - gospodarczo- politycznych przeprowadzono
analizg odpad6w w funkcji egzogenicznegoczynnika wzrostu (rozwoju) gospodarczego.
Zwr6cono r6wnie2 uwagg na pierwsze pr6by legislacji w

obszarze gospodarowania

odpadami. PrzedstawionotakZe proces rozwoju gospodarowaniaodpadami i ich recyklingu.
W obszarzedrugim refleksj4 objgto pojgcia kluczowe dla podjgtego w rozprawie tematu. W
obszarze trzecim

ban4qc

na

zagranicznej literaturze

i

materialach statystycznych

przeprowadzonoanalizg zjawiska skali i struktury odpad6w i odpadogennoSciw wymiarze
globalnym. Analizq objgte zostaly problem globalnego przyrostu masy wytwarzarrych
odpad6w, korelacja pomigdzy mas4 wytwarzanych odpad6w i wzrostem gospodarczymoraz
zj awisko migdzynarodowego przemieszczaniaodpad6w.
W rozdziale drugim monografii dokonano identyfikacji i analizy proodpadowego
poda2owo - popytowego paradygmatu wsp6lczesnej ekonomii, w jej gl6wnym nurcie
(ekonomii

neoklasycznej i

keynesowskiej), jak

r6wnie2

dowiedziono swoistej

immanentnej odpadogennoSciwsp6lczesnegoLy cia gospodarczego.
Badania wykazaly,2e odpadogennoSd
wpisanajest w cel gospodarki kapitalistycznej,
jak r6wnie2 wyznaczone przez naukg ekonomii drogi jego osi4gania. SpuScizn4rewolucji
przemyslowej definiuj4c4 mechanizm gospodarczy na kolejne wieki

stala sig idea

permanentnegowzrostu. Wzrost ten rozumiany jest jako nieustannepowigkszanie zdolnoSci
wytw6rczych i przesuwanie granicy mo2liwoSci produkcyjnych, powigkszanie potencjalnego
produktu krajowego. Zawieru on w sobie pigd rodzal6w proces6w (wprowadzanie nowych
technologii, wprowadzarie

nowych metod produkcji,

otwieranie nowych rynk6w,

zdobywanie nowych rynk6w surowc6w i p6lfabrykat6w, doskonalenieform organizacyjnych
w celu zwigkszania produktywnoSci) i wszystkie one powigkszaj1 strumieri wytwarzanych
odpad6w.
Dostrze2enie negatywnych konsekwencji nieustannego dqzenia do

wzrostu

gospodarczegospowodowalo przeobrahenieparadygmat6w. Doprowadzilo do wyr62nienia
pojgcia rozwoju gospodarczego i uznania go za cel, do kt6rego podqza gospodarka
kapitalistyczna.Przeprowadzonew monografri analizy w spos6b jednoznacznydowiodly, iz

jest powszechnetwierdzenie,i2 rozw6j w kazdym przypadkuprzeciwdzffia
nieuprawnione

niekorzystnemu oddzialywaniu proces6w gospodarowaniana Srodowisko przyrodnicze, w
tym ogranicza zjawisko odpad6w i odpadogennoSci.Zbadah wynika, ze silne przywiqzanie
do cel6w i wartoSci ekonomicznych moze powodowad, i2 procesy rozwoju gospodarczegos?
procesami poszenaria lawiny d6br konsumpcyjnych, z uplywem czasu podlegaj4cej
przeobrrteniu w poszerzajqc4sig i pogtgbiaj4c4lawing odpad6w.
W

ramach studi6w

nad

sposobami realizacji

gl6wnego

celu

gospodarki

kapitalistycznej jakim jest maksymalizacja wzrostu gospodarczego,badaniami objgto dwa
gl6wne

nurty

w

pokeynesowsk4) i

naukach

ekonomicznych:

ekonomig

popytow4

(keynesowsk4,

ekonomig podazow4 (neoklasyczn4, monetarystyczn4, supply-side

economics). Na bazie przeprowadzonych studi6w literatury wykazano, iz niezalelnie od
r62nic pomigdzy ekonomi4 popytow4 i podaZow4l1czyje proodpadowy podazowo-popytowy
paradygmat.
Popytowy paradygmat ekonomii gl6wnego nurtu wykrystalizowal sig wraz z
rozwojem ekonomii keynesowskiej i dominowal w mySli ekonomicznej do kryzysu lat
siedemdziesi4tych XX

wieku, w nastgpstwie kt6rego zainteresowanie ekonomist6w

skierowane zostalo ku ekonomii neoklasycznej.W ramach przeprowadzonychw monografii
studi6w poSwigconych ekonomii popytowq analizq objgto prace ekonomist6w, takich jak:
J.Ch de Sismondi, T. Malthus, J. M. Keynes, B. London. W ekonomii popytowej wzrost
gospodarczy i osi4gnigcie stanu pelnego zatrudnienia wymagaj4 pobudzania popytu i
ksztaltowania sklonnoSci do konsumpcji. Konsumpcja jest r6wnieZ jednym z ostatecznych
cel6w wszelkiej dzialalnoSci gospodarczej.Niekorzystne zjawiska wywolywane nieustannie
wzrastajqcqkonsumpcjq sE przez keynesist6w niedostrzegane.Z badan wynika nastgpuj4cy
wniosek: wzrost gospodarczy realizowany zgodnie z zaloheniami ekonomii popytowej jest
procesem o nieustanniewzrastaj4cej odpadogennoSci.
W rozwoju mySli neoklasycznej kluczow4 rolg odegrala szkola chicagowska

jak M. Friedmffi, G. Stigler,G. Becker.Pomimo,
reprezentowanaprzez
takich ekonomist6w,
iz mySlneoklasycznaczerpiez dorobkuekonomiiklasycznejoraz dzielF.A. von Hayekai L.
von Misesa,w stopniu znaczqcp modyfikujepierwotn4wizjg gospodarkiliberalnej.MySl
jego
chicagowskq
charakteryzuje,,dogmatyczna"
wiaraw mechanizmrynkowy i skutecznoSi
dzialaniaw zakresieracjonalnoScii rozwiqzywaniaproblem6w. Odrzucenieprzez mySl
neoklasyczn4,
wskazywanegoprzez F.A. von Hayeka,prymatuprawa naturalnegona rzecz
skutkuje znaczqcym
i niekontrolowanym
wzrostemodpadogennoSci
,,wolnoScigospodarczej"
gospodarek,jak r6wnie? szczeg6lnienagann4 praktyk4 podrzucania odpad6w przez @

wysoko rozwinigte do kraj6w slabo rozwinigtych, pod haslem ,,wyr6wnywania poziomu
rozwoju".
Szczeg6ln4rolg w powigkszaniu odpadogennoScigospodarekodegral - wyksztalcony
na gruncie szkoly chicagowskiej - nurt reprezentowanyprzez A. Laffera, R. Mundella, J.
Wanniskiego nazwany w literaturze ,,ekonomi4 podazow4". Koncepcja zaklada realizacjE
wzrostu

gospodarczego i

odpadogenno3ci

proces6w

powigkszanie bogactwa
gospodarowania.

poprzez

JakoSd

celowe

zwigkszanie

wytwarzanych

produkt6w

podporzEdkowanazostaje strategii rozwojowej firm i d4zeniu do wzrostu PKB. Wltwarzane
produkty charakteryzuj4 sig ,jakoSci4 odpad6w" i wymuszaj4 nieustanne ponowne ich
nabywanie. Badania wykazuj4, 2e koncepcja ta wywarla znaczqcy wplyw na gospodarkg
Swiatow4 przelomu XX i XXI wieku. Przedsigbiorcy, zgodnie z zaloheniamijej tw6rc6w,
zaczgli dostarcza6konsumentom na calym Swiecie znaczqceiloSci tanich, niskiej jakoSci
d6br, kt6re wymagaly i wymagaj4 czgstej wymiany. Uzyskany wzrost gospodarczy zostal
okupiony dynamicznym przyrostem wytwar zanegostrumienia odpad6w.
Przeprowadzone analizy procesu implementacji ekonomii keynesowskiej, jak i
neoklasycznej do sfery realnej tkazaNy wplyw na odpadogenno6i gospodarek poprzez
przemiany dokonuj4ce sig w mechanizmie ksztahowania potrzeb oraz w sposobie
postrzegania dzialalnoScizarobkowej.
W gospodarcepo rewolucji przemyslowej potrzeby, jak i poczucie koniecznoSciich
zaspokajania (popyt) s4 jednostce i spoleczeristwom implementowane przez czynniki
zev,rngtrzne.Potrzeby podporz4dkowane s4 strukturze wytwarzania i wzrostowi produkcji.
Ewoluuj4 w kierunkach wyznaczanych przez postgp technologiczny. Tworzy sig nowa
kategoria potrzeb, nazwanych potrzebarniwzrostu gospodarczego.Potrzeby te s4 potrzebami
kreowanymi i zaspokajanymi tylko i vtyl1cznie w celu pobudzania wzrostu gospodarczego.
Istotnej zmianie ulegla zar6wno funkcja konsumenta, jak i funkcja producenta. Wyruzqqc
potrzebg, jednostka odpowiada na zewngtrzny bodziec. Funkcja czlowieka sprowadzona
zostajedo dokonywania nieustannychzakup6w, aprzez to do pobudzaniaprodukcji i wzrostu
gospodarczego.Konsumowanie postrzeganejest w kategoriach patriotyzmtr gospodarczego.
Odpowiadajqc na nowe wyzwaria, nauka tworzy now4 teorig popytu konsumpcyjnego,
odrzucalqc4 prawo malej4cej ulylecznoilci kraricowej oraz doktryng malej4cej pilnoSci
potrzeb. W

nastgpstwie dokonanej zmiarry paradygmat6w osi4gnigty zostal stan

nieskoriczeniewzrastaj4cejkonsumpcji i powigkszaj4cegosig strumienia odpad6w.
Dqhenie do nieustaj4cego wzrostu gospodarczego spowodowalo wyewoluowanie
dw6ch kategorii pracy: pracy warto6ciowej oraz pracy bezwartoSciowej.Pracq wartoScio;v4
8

jest praca zawsze warta wykonania, nawet w sytuacji braku zaplaty za niq. Prac4
bezwartoSciow4jest caNoksztaltwykonywanych przez czlowieka zajE6, kt6re maj4 mu
przynieS6tylko pieni1dze. Bez zwplaty nikt zqg(, tych by nie wykonywal. Jak wykazaly
analizy, problem odpad6w i brak racjonalnoSciw gospodarowaniuzasobami s4 nastgpstwem
wzrostu znaczenia pracy bezwartoSciowej w stosunku do pracy wartoSciowej, a czgsto
przeksztalcaniapracy warto6ciowej w pracAbezwartoSciow4.
Kwesti4 dywersyfikuj4c4 stanowiska ekonomist6w - maj4cq istotne znaczenie dla
problemu odpadogenno5ci gospodarek - nadal pozostaje problem przyrodniczych barier
wzrostu gospodarczegoi rozwoju oraz mo2liwo3ci ich przesuwania w czasie. Przedmiotem
studi6w literaturowych w tym obszarzebyly prace ekonomist6w: T.H. Malthusa, D. Ricardo,
J.S. Milla, H.C. Careya, R. Solowa, L.W. Biegelesiena,K. Marksa, H. Hotellinga, H.
Barnetta,Ch. Morsea, S. Kuznetsa,A, Smitha, J.B. Saya,W. Godwina, J.M. Keynesa,F.A.
von Hayeka, L. Misesa, M. i R. Friedman6w,M.N. Rothbarda,J.H. De Soto. Prowadzone
pomigdzy ekonomistami spory doprowadzily do wyodrgbnienia dw6ch gl6wnych stanowisk:
a) zwolennik6w paradygmatu,i2 zasobynaturalnenie stanowi4 i nie bgd4 stanowily bariery
dla wzrostugospodarczego,
b)

zwolennik6w paradygmatuo kluczowym znaczeniuzasob6wprzyrodniczych dIarozwoju
gospodarkiw przyszloSci.
Jakwykazano w przeprowadzonychbadaniach,w swej istocie wyr62nione stanowiska

w aspekcieodpadogennoScinie s4 calkowicie rczl4czne. Stanowisko pierwsze przyczynia sig
do wzrostu odpadogennoScipoprzez nieefektywne gospodarowanie zasobami. Stanowisko
drugie powoduje wzrost odpad6w poprzez sigganie po zasoby coraz trudniej dostgpne.
Wsp6lczeSnieparadygmat braku wplywu ograniczonoScizasob6w na wzrost gospodarczy
wyewoluowal w pogl4d glosz1cy,i2 w przyszloScimozliwe bgdzie calkowite uniezaleZnienie
wzrostu gospodarczego od zasob6w naturalnych, co sprawi i2 gospodarka bgdzie mogla
wzrastad w nieskoriczonoSd.Wzrost gospodarczy osi4gnigty zostanie poprzez nieustanie
powigkszan4konsumpcjg uslug o charakterzeniematerialnym i wirtualnym. W zakresie, w
jakim wzrastal1ca gospodarka bgdzie z$aszala zapotrzebowanie na energig, bgdzie ono
zaspokalaneprzez odnawialne 2r6dla energii. Niezbgdne surowce zapewni zamknigty obieg
surowc6w i stanowi4cy jego podstawg rozw6j systemu gospodarowaniaodpadami. Procesy
gospodarowaniaodpadami bgd4 zatemodgrywatrycoraz istotniejsz4rolg.
Przeprowadzonotakhe analizy maj4ce na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie jaki
wplyw na zjawisko odpadogennoScibgd4 mialy nurty ekonomii przyszNoici,w szczegolnoSci:

ekonomia rozwoju, ekonomia na rzecz rozwoju, ekonomia stanu stacjonamego i ekonomia
wsp6ldzielenia.
Rozdzial trzeci poSwigcony zostal przedstawieniu teoretycznych podstaw wzrostu
gospodarczegorealizowanego na gruncie dzialah proekologicznych oraz charakterystyce
wybranych koncepcji wzrostu i rozwoju. W obszane rozwa2ah teoretycznych uwagg
skoncentrowanona koncepcjachJ. Schumpeterai N. Kondratiewa i wywodz4cych sig od nich
(rozwoju)

propozycjach teoretycznych, opisuj4cych potencjalne trajektorie wzrostu

gospodarczegoi mozliwoSci ich wykorzystania w celu pobudzania innowacji ekologicznych.
W zakresie rozwu2an poSwigconych endogenicznym czynnikom wzrostu gospodarczego
szczeg6ln4uwagg zwr6cono na teorig postgputechnologicznegoP.M. Romera oraz bgd4c4jej
rozwinigciem teorig przewagi konkurencyjnej narod6w M. Potera.
Przeprowadzone analizy wykaza\y, ii

fundament teoretyczny dla koncepcji

wzrostu (rozrvoju) gospodarczego realtzowanego w oparciu o innowacje ekologiczne
stanowi dialektyczna koncepcja wzrostu (rozrvoju). Wzrost (rozw6j) jest procesem
tworzenia i znoszenia sprzecznoSci. PrzyjEte i implementowane do sfery realnej zasady
funkcjonowania wsp6lczesnej gospodarki wolnorynkowej celowo i Swiadomie generuj4
sprzecznoScipomigdzy procesami gospodarowania a interesem czlowieka i Srodowiska
przyrodniczego w ku2dym z jego komponent6w. Jednocze5nie nieustannie realizowane
dzialania proekologiczne slulE znoszeniu pojawiaj4cych sig sprzeczno3ci. Zasada
racjonalnoSci, jak

r6wnieZ interes czlowieka i Srodowiska przyrodniczego nakazujq

przebudowg mechanizmu gospodarczegoi eliminacjg uwarunkowari odpowiedzialnych za
powstawanie

sprzecznoSci. Eliminacja

sprzecznoSci bylaby

jednak

dziaNaniem

pozbawiaj4cym gospodarkg mechanizmu wzrostu. Nieustanny proces powstawania i
znoszenia sprzecznoSci kreuje bowiem podu2 i popyt staj4c sig czynnikiem wzrostu
gospodarczego.
W rozdziale trzecim monografii dokonano takhe charakterystyki pocz4tkowych
koncepcji

wzrostu

(rozwoju)

gospodarczego realizowanego na

gruncie

dzialah

proekologicznych (Zegizm, pierwsza wersja SustainableDevelopment, Mnoznik Cztery) oraz
zaproponowanej przez Unig Europejsk4 koncepcji gospodarki niskoemisyjnej i
(gospodarki cyrkularnej).
zasobooszczgdnej
W rozdziale czv,artym zawarto autorskie modele systemu gospodarowania
odpadami pelni4ce funkcjg endogenicznegoczynnika wzrostu (rozrvoju) gospodarczego.
model rynkowy

gospodarowania odpadami z interwencj4 wladry

publicznej i

Srodowiskowemodele gospodarowania odpadami. Modele zorientowanesQna
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wzrostu gospodarczego, powigkszanie bogactwa oraz zatrudnienia przy zachowaniu
wymog6w Srodowiska i rozvmryywaniu problemu odpad6w i odpadogennoSci.Rozw6j w
proponowanych modelach jest odmiennie postrzegany: w modelu rynkowym - zgodnie z
ekonomi4 rozwoju i dialektycznym postrzeganiem rozwoju (wzrostu) gospodarczego,w
modelachSrodowiskolvych- zgodnie zzil.oheniarrti ekonomii rtarzeczrozwoju.
W modelu rynkowym gospodarowaniaodpadarci z interwencj4 wladzy publicznej
przedmiotem oddzialywania - w celu pobudzania wzrostu gospodarczego - s?: proces
wytwaruania odpad6w (produkcja oraz konsumpcja), jak i procesy ich przetwarzaria i
powt6rnego wykorzystania odzyskanych surowc6w. Oddzialywanie zorientowane jest na
ksztahowanie atrybut6w popytu. Atrybuty otoczenia jedynie wspomagaj4 atrybuty popytu.
Zanika ekologiczny charakter zarzqdzania zasobami i materialami na rzecz fiinkcji stricte
ekonomicznych. Odpady postrzeganes4 jako zjawisko, kt6rego maksymalizacja jest wysoce
pohqdana.Zapobieganiepowstawaniu odpad6w, jakkolwiek uznawane za nallepszy spos6b
postgpowaniaz odpadami,pozostajejednak w sprzecznoSciz ekonomi4 neoklasyczn4i moZe
jedynie nalehet,do sfery postulat6w.
Zale2nofit wzrostu gospodarczego i

procesu gospodarowania odpadami jest

zaleZnoSci4dwukierunkow4. Wzrost gospodarczy i zwi4zany z nim wzrost konsumpcji
powigkszaj1 vrytwarzany strumieri odpad6w i wywieraj4 presjg na rozw6j proces6w
gospodarowaniaodpadami. Rozw6j systemu gospodarowaniaodpadami powigksza produkt
krajowy brutto. Podmioty tworzqce system gospodarowania odpadami generuj4 warto5d
dodan4i uiszczaj4podatki. Sam proces gospodarowaniaodpadami zamyka obieg zasob6ww
gospodarce,umo2liwiaj4c wzrost gospodarczyw warunkach ograniczonychzasob6w.
Ogniwa tworz4ce rynkowy system gospodarowaniaodpadami funkcjonuj4 w oparciu
o obowi4zujEceparadygmatyekonomii neoklasyczneji kieruj4 sig kryterium maksyrnalizacji
zysku. Nieustannie powigkszaj4cy sig strumieri odpad6w jest zjawiskiem poZ4danymprzez
producent6w d6br, konsument6w, przedsigbiorstwa przetwarzq4ce odpady oraz sektor
publiczny. Dla wszystkich wymienionych podmiot6w dzialania realnie ograniczajqce
strumieri odpad6w oznaczajy spadek dochod6w. Dq2enie do powigkszania strumienia
odpad6wjest moZliwe w nastgpstwiewadliwego ksztahowania cen zasob6w naturalnych,jak
r6wnie2 przyjgcia paradygmat6w dotyczqcych moZliwoSci calkowitego odzyskiwania
surowc6w zawartych w odpadach, a takhe zapewnienia gospodarce nieograniczonej iloSci
energii ze 2rodel odnawialnych.
W modelu rynkowym gospodarowaniaodpadami producent nie pozostaje bierny w
ksztaltowaniu popytu na oferowane dobra. Naturalny proces zu?ycia produktu dokonuje rig\-\ \
n
o \ \

\ N \

zbyt wolno w stosunku do rynkowych potrzeb. ZuLycie produkt6w, jak i popyt na nowe
produkty s4 $wiadomie i celowo ksztaltowane w ramach procesu postarzania produkt6w procesu,kt6rego istot4 jest przeksztil.ceniew jak najkr6tszym czasie produktu w odpad. Cel
powyhszy jest osi4ganyw nastgpstwiewykorzystaniamechanizmu 3K obejmuj?cego:
a) kreowanie potrzeby corazwigkszej konsumpcji,
b) tworzenie przymusu corazwigkszej konsumpcji,
c)

tworzenie mo2liwoSci coraz wigkszej konsumpcji.
Podstawy funkcjonowania sektora gospodarki odpadami mog4 wynikai z natwalnej

efektywnoSci ekonomicznej proces6w zagospodarowywaniaodpad6w, jak tez z regulacji
prawnych wymuszaj4cychpoZ4danezachowaniai kreuj4cych sztuczn4efektywnoSdrynkow4.
W rynkowym modelu systemu gospodarowaniaodpadami ceny surowc6w nie v'ryruZaj4ich
ograniczonoSci, dlatego obiektywna efektywnoSi rynkowa

(ekonomiczna) procesu

przetwarzaniaodpad6w istnieje jedynie w ograniczonym zakresie. W konsekwencji procesy
gospodarowaniaodpadami inicjowane sA w nastgpstwie stosowania instrument6w prawnoekonomicznych.Ponadtojest stworzony mechanizmich finansowania.
Istot4 zbudowanychmodeli Srodowiskowychjest podejScieoparte na zr6wnowahonym
i

trwalym

rozwoju

oraz braku

zaanga2owaria paristwa w

kreowanie proces6w

gospodarowaniaodpadami. Procesy zachodz1v'ryl1czniew nastgpstwie dziatania proces6w
wolnorynkowych i zawartych w nich automatyczniedzialajqcychregulator6w. Przedstawione
koncepcjebezpoSrednioczerpiqz dorobku ekonomii klasycznej. ZaMadaJqredefinicjgfunkcji
paristwa i ich ograniczenie do funkcji tworzenia atrybut6w otoczenia. Srodowiskolvymi
modelami gospodarowaniaodpadami s4:
a) model wolnorynkowy wykorzystuj4cy rzeczywisteceny zasob6w (model zasobowy),
b) model wolnorynkowy oparty na ochronie praw wlasnoSci(model praw wlasnoSci).
W

gospodarowania odpadami wykorzystuj4cym

modelu wolnorynkowym

rzeczywiste ceny

zasob6w

podstaw4

proces6w

produkcji,

konsumpcji

oraz

przetwarzania odpad6w s4 ceny surowc6w i zasob6w ksztaltowane zgodnie z ich
rzecrywist4 wartoSci4 wynikaj4c4

z

ograniczonoSci (realizacja pierwszej zasady

ekokapitalizmu zawartej w Mno2niku cztery: staraj sig, by ceny m6wily prawdg ekologiczn4).
Model sNu2yrozwojowi spoleczno-gospodarczemu
i stanowi implementacjg do sfery realnej
paradygmat6wekonomiinaruecz rozwoju. W modelu minimalizuje sig ingerencjgparistwaw
przebieg proces6w rynkowych. Zgodnie z przyjgtymi zaloheniami ogranicza sig ona do
ksztaltowania atrybut6w otoczenia, takich jak ceny surowc6w pozyskiwanych ze 2rodel
pierwotnych, pobudzanie innowacyjnoScioraz ksztahowanie postaw konsumenckich.

gospodarowania odpadami zachowuje sw6j ekologiczny charakter. Same zaS odpady
postrzeganesQw kategoriachzloha surowc6w, kt6re wymagawykorzystania zgodnie z zasadq
nqvryzszq efektywnoSci.Fakt powstaniaodpadujest zjawiskiem niepoz4danym,kt6re naleZy
minimalizowai.

Filozofig prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej wyruha twierdzenie

,,zarabiamwigcej, sprzedaj4cmniej". Przedsigbiorstwarealinq1 zyski, oszczEdzajqczasoby i
ograniczaj1c iloSi odpad6w. Zysk przedsigbiorcy tworzony jest w nastgpstwie sprzeda|y
produkt6w wysokiej jakoSci coraz wigkszej liczbie klient6w, w miejsce maksymalizacji
Iiczby transakcji zawieranych z w4sk4 grupq konsument6w. Strategia prowadzi do
wyr6wnywania poziomu Zycia i bogactwa pomigdzy wszystkimi mieszkaricami Ziemi.
JednoczeSnieeliminuje nadmiernebogactwo i konsumpcjg mieszkaric6wparistw nazywanych
,,wysokorozwinigtymi".
Model wolnorynkowy oparty na ochronie praw wlasnoSci zbudowany zostal na
zaloLeniach wolnorynkowego enwironmentalizmu. Mo2e byi on uznany za szczeg6lny
przypadekmodelu zasobowego,bowiem bgd4cyjego fundamentemmechanizm ochrony praw
wlasnoSci prowadzi do poprawnej wyceny wartoSci zasob6w. Podstawowym zaNoleniem
modelu jest traktowanie zjawisk przyczyniaj4cychsig do powstawania odpad6w,jak i samego
faktu wyworzenia odpadu jako form naruszenia wlasnoSci prywatnej lub publicznej.
NaruszeniewlasnoSci,zgodnie z postulatami M.N. Rothbarda,rodzi interakcjg i dzialarriana
rzecz ochrony wlasnoSci, w szczeg6lnoSci dochodzenie praw w drodze postgpowari
s4dowych.Naruszaj4cyprawa wlasnoScijest zmuszony do wyplacania okreSlanychdecyzjami
niezawislych s4d6w odszkodowari,co powoduje,i2 ogniwa tworzqce system gospodarowania
odpadami kieruj4 sig zasad4unikania naruszaniawlasnoSci.Rola paristwa zostajew modelu
ograniczonado niezbgdnegominimum i sprowadzasig do kreowania atrybut6w otoczenia,w
szczeg6lnoSci:definiowania na gruncie prawrym praw wlasnoSci,okreSlaniaokolicznoSciich
naruszaniaoraz zapewnianiamoZliwoSciegzekucji praw wlasnoSci.
W ostatnim z rozdzial6w (pi4tym) przedstawiono uwarunkowania gospodarowania
odpadamiw Polsce i przeprowadzonoweryfikacjg empirycznq przyjgtej hipotezy badawczej.
Proceduraobejmuje: charakterystykgpodstaw prawnych systemu gospodarowaniaodpadami
w Polsce, kt6re tworz4 szeroko rozbudowane procedury okre6laj4ce wklad gospodarki
odpadami we wzrost gospodarczy, prezentacjgi analizg zmian iloSciowych i strukruralnych
zachodzqcychw obszarzegospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w latach 2000-2013
oraz analizg w jakiej relacji sfera realna pozostaje do dynamicznie zmienialqcych sig
umocowari prawnych.

Najistotniejsze jest

przeprowadzone w

rozdziale badani

dwukierunkowej zaleLnoScipomigdzy wzrostem gospodarczym i gospodark4 odpadami
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Polsce w latach 2005 - 2012. Wyb6r okresu zdeterminowany zostil. faktem, iz w systemach
klasyfikacji dzialalnoScigospodarczejw Europie sekcjaE dziat 38 i dzial39 wyodrgbnione
zostaly dopiero wraz z wprowadzeniem systemuklasyfikacji Nace Rev.2 i wyro2niane s4 od
roku 2007 (z korekt4 danych zalata od 2005 roku). W konsekwencji zakres niezbgdnychdo
analizy danych statystycznych, dotycz4cych wartoSci dodanej wytwarzanej przez podmioty
prowadz4ce dziaLalno66w zakresie zbierania, przetwarzaria, unieszkodliwiania odpad6w,
odzysku surowc6w oraz innej akty.wnoScizwi4zanelz gospodark4odpadamijest ograniczony
do kilku lat.
W celu zbadania dwukierunkowej zaleimoScipomigdzy wzrostem gospodarczym i
gospodarowaniemodpadami w Polsce, przeprowadzono analizg kointegracji maj4c4 na celu
okreSlenie charakteru zwiqzk6w oraz sily zale2noSci. Zmiennymi poddanymi analizie,
v,ryruhajqcymi tg zale2nofit s4: produkt krajowy brutto oraz wartoSi dodana brutto dla
przemysluNace Rev.2 sekcja E dzial 38 i dzial39. Sformulowanotezg badawczq:migdzy
rozwojem gospodarowania odpadami i wzrostem gospodarczym w Polsce zachodzq
istotne zale2noSci przycrynowo-skutkowe o charakterze dlugookresowym i (lub)
kr6tkookresowym.

Przeprowadzone analizy umoZliwily udowodnienie sformulowanej

hipotezy badawczq, zgodnie zkt6r4migdzy rozwojem gospodarowaniaodpadami i wzrostem
gospodarczymw Polsce zachodzqistotne zalelnofici przyczynowo-skutkowe o charalcterze
dlugookresowym i

(ub)

kr6tkookresowym. Wzrost gospodarczy skutkuje rozwojem

gospodarowaniaodpadami, jednoczeSnierozw6j gospodarowaniaodpadami wywiera wplyw
na wzrost gospodarczy. Wniosek powyhszy obcipony

jest blgdem wynikaj4cym z

pr6by.
ograniczonoSci
Przeprowadzone w monografii studia i

analizy pozwolily

na sformulowanie

wniosk6w. Dowiedziono istnienia dwukierunkowych relacji i zale2noScizachodz4cych
pomigdzy gospodarowaniem odpadami i procesami wzrostu gospodarczego. Wplyw
odpad6wna wzrost gospodarczyi rozw6j mohemie6 charakteregzogenicznyi endogeniczny.
W warunkach wolnorynkowej gospodarki kapitalistycznej calkowite wyeliminowanie
proces6wwzrostu gospodarczegonie jest moZliwe.
zjawiskaodpad6w,jak i odpadogennoSci
Realizacji cel6w gospodarki kapitalistycznel musz4 towarzyszyi realne dzialania na rzecz
rozwiryywania pojawiaj4cych sig problem6w i zagroZeri. Proces wytwarzania odpad6w
stanowi warunek konieczny wzrostu gospodarczego.Jednoznaczne,,nie", dla odpad6w i
odpadogennoScibylyby r6wnoznacznez odrzuceniemgospodarki kapitalistycznel. Zjawisko
odpad6w, jak

i odpadogenno5d wzrostu gospodarczego sA glgboko osadzone w

paradygmatach nxartych w mySli ekonomicznej, a takirc w koncepcjach polityczn
t4

Przeprowadzonaanaliza ex post paradygmat6wodnosz4cychsig do celu gospodarki
kapitalistycznej
orcz sposob6wjego realizacjipozwolilaokre51i6,
w jak istotnymzakresie
problem odpad6w uksztaltowanyzostal przez teorig' ekonomii i politykg gospodarcz4.
Przedstawiona
ewolucjaparadygmat6wSwiadczyo szerokiejskali poszukiwaniarozvnqzuhi
o wysilkach podejmowanychprzez nauki ekonomiczne.Wiele spoSr6dprezentowanych
jest wlaSciwych,poprawrych i uzasadnionych,
paradygmat6w
ale s4 r6wnie2 takie, kt6re
mog4powodowad(i powodujfl okreSlonezagrohenia.
Przyczyn4tegojest fakt, i2 ewolucja
paradygmat6w,
kt6re ksztaltuj4kierunki dzialah,nie zostalaobjgtakontrol4aksjologiczn4,
to
jest nie zostalapodporz4dkowanakryteriom wynikaj4cym z aksjologii. Analiza nurt6w
ekonomiiprzyszloicipozwolila zarysowalcharaktertegozjawiskaw przyszNofici.

III. Om6wienie pozostatychosi4gni96naukowo - badawcrych
Zakres podejmowanych w mojej pracy naukowo - badawczej problem6w pozwala
wyr62ni6 cztery obszary badawcze:
a) zintegrowany rachunek efektywnoSci,
b)

finansowanieochrony Srodowiska,

c)

systemgospodarowaniaodpadami,

d) rozw6j gospodarczyi polityka klimatyczna.

1.

Zintegrowany rachunek efektywnoSci
W zakresie zintegrowanego rachunku efektywnoSci praca badawcza stanowila

kontynuacjg

zairfteresowari naukowych

i

badari

zrealizowanych na

okolicznoSi

przygotowania pracy doktorskiej. Na bazie wynik6w badah i analiz zrealizowanych w
procesie przygotowywania rozprary doktorskiej opracowalem sw6j wklad w monografig
Rachunek ekonomiczny w ochronie irodowiskd

ora rczdzial Rachunek ekonomiczny w

ochr oni e i r odowiska w monografii Zarzqdzanie 3r odowiski em3.
Monografia Rachunek ekonomiczny w

ochronie irodowiska jak

wskazal w

przedmowie Profesor Stefan Kozlowski stanowi akademicki wylclad teorii ekonomicznych

2

Piontek W., Piontek F.,2002, Rachunek ekonomiczny w ochronie Srodowiska, Wyd. WSEiA w Bytomiu,
Bytom 2002.
'
Piontek W., Piontek F., 2001 Rqchunek ekonomicznyw ochronie Srodowiska(w:) Z. Nowak (red.)
Srodowiskiem.Cz956II, Wyd. Politechniki SQskiej,Gliwice, ISBN 83-7335-125-6,s. 95-137.
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mogqcychwspierat zrdwnowa1onyrozwdja. Zintegrowany rachunek efektywnoSci (rachunek
sozoekonomiczny,sozologiczny) zostal w niej zdefiniowany jako zbi6r olcreilonychprocedur
postgpowania wykorzystujqcychwlaiciwe metody oraz uwzglgdniajqcychstosowanekryteria
w celu uzyskania wielowariantowej oplacalnoici podejmowanych ronviqzafis. Ksi4zka
zawieracharakterystykgszerokiegozbioru metod pozwalajqcychrachunek sozoekonomiczny
stosowa6w praktyce.

2. FinansowanieochronySrodowiska
Zainteresowanieproblematyk4 finansowania ochrony Srodowiskama swoje korzenie
w studiachjakie odbytem na kierunku Finansei bankowo6i. Dorobek naukowo -badawczy w
tym obszarze stanowi: autorstwo 1 monografii, wsp6lautorstwo 2 monografii, autorstwo i
wsp6lautorstwo 8 rozdziah6w w monografiach, wsp6lredakcja jednej monografii oraz
autorstwoi wsp6lautorstwo 7 artykul6w.
W obszarze finansowania ochrony Srodowiska moje zainteresowania badawcze
koncentrowaly sig na problematyce: finansowania celowego i
instrument6w

ekonomicznych

ochrony

Srodowiska oraz

pomocy publicznej,

finansowych

aspekt6w

funkcjonowania systemu gospodarowaniaodpadami. W zakresie badari nad finansowaniem
celowym jestem wsp6lautorem monografii Efektywnoit wydatkowania Srodk6w funduszy
ekologicznych posiadajqcych osobowoit prownq6, wsp6lredaktorem monografii Rola i
znaczenieFunduszy Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnejpo integracji Polski z Uniq
Europejskql

autorem rozdzialow w monografii Efektywnoit

ekologicznych nie

posiadajqcych

osobowoici prawnejs

wydatkowania funduszy

oraz

autorem artykul6w:

Funkcjonowanie Funduszy Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w aspekcieintegracji
Polski z Uniq Europejskqe,System/inansowania ochrony irodowiska w Polsce na tle innych

4

Piontek W., Piontek F.,2002, Rachunek ekonomiczny w ochronie Srodowiska, Wyd. WSEiA w Bytomiu,
Bvtom 2002.s.5.
s
Piontek W., Piontek F.,2002, Rachunek ekonomicznyw ochronie irodowiska, Wyd. WSEiA w Bytomiu,
Bytom 2002,s.9.
'
Piontek F., Piontek B., Piontek W., 2000, Efektywnoit wydatkowania irodk6w funduszy ekologicznych
osiadajqcychosobowo{t prawnq, Wyd. Ekonomia i Srodowisko w Bialymstoku.
Piontek F., Piontek W. (red.), 2004, Rola i znaczenieFunduszy Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnejpo

integracjiPolskiz Uniq Europejsfr4,PAN - Komitet przy PrezydiumPAN ,,Czlowieki Srodowisko",Zeszyty
Naukowenr 37. Wvd. PAN - ATH. Warszawa.
8

Piontek F. (red.), 2000, Efekqn'vnoflt wydatkowania funduszy ekologicznych nie posiadajqcych osobowo1ci
prawnej, Wyd. Ekonomia i Srodowisko, Biatystok.
e
Piontek W., 2001, Funkcjonowanie Funduszy Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w aspekcieintegracji
Polski z Uniq Europejskq (w:) Finanse i rachunkowoSdwobec wyzwafi europejskich, G. Borys (red.), Prace

NaukoweAE we WroclawiuNr 908.
L6

lvaj|w Unii

Europejskieitq. We wskazanych pracach uwagg koncentrowalem na analizie

znaczenia funduszy celowych w systemie finansowania ochrony Srodowiska, zasadach
wydatkowania Srodk6w publicznych na cele ochrony Srodowiska oraz

analizach

por6wnawczych wad i zalet finansowania og6lnego i celowego. W pracach wykazalem
mrEdzyinnymi, i2 r62nice pomigdzy systememfinansowania celowego i og6lnego istotne s4
przede wszystkim dla podatnika. Motywem zaS wprowadzania ewentualnych zmian w
systemie finansowania zadah publicznych jest odchodzenie od stanu pelnej r6wnowagi.
Kierunek zmian calkowitego wydatku publicznego jest vzalehniony od elastycznoSci
obciey2eniapodatkowego popytu dobra preferowanego w procesie zmiany. Waznymi
badaniami byLy takhe badania maj4ce na celu opracowanie metodyki oceny efektywnoSci
przedsigwzigi finansowanych Srodkamifunduszy celowych zar6wno polskich, jak i unijnych.
Za szczeg6Ine osi4gnigcie w niniejszym obszarze badawczym uznajg takae
wsp6lautorstwo monografii Perspektywy ronnoju systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w Polsce do 2014 rokutl. Celem przeprowadzonychbadan bylo okreSlenieroli
Srodk6w funduszy UE w rozwoju systemu odzysku i recyklingu odpad6w komunalnych w
Polsce.Cel podlegaNdezagregacjina cele szczeg6lowe,kt6rymi byly:
a) identyfikacja i ocena efektywnoSciwykorzystania Srodk6wunijnych w sferze gospodarki
odpadamido roku 2007,
b)

ocena wplywu dziatafi w zakresie gospodarki odpadami ujgtych w programach
operacyjnychNSS 2007-13 narealizacjg zobowi4zanPolski w tej dziedzinie

c)

wsparcie instytucji paristwowych w procesieprzygotowania dokument6w programowych
na kolejny okres budzetowy) w szczeg6lnoScizaS okreSlenie priorytet6w i zasad
wydatkowania Srodk6w funduszy unijnych w obszarzegospodarki odpadami po roku
20t3.
M6j wklad w prowadzone badania polegal na przeprowadzeniu analizy polityki

sp6jnoSciw aspekciejej odniesieri do gospodarki odpadami w Polsce oraz analizy ex post
efektyumoSci wykorzystania $rodk6w funduszy strukturalnych na cele zwiqzane z
gospodarowaniem
odpadamiw okresachprogramowarria2}}4 -2006 i2007 -2013.
Dorobek w zakresie badari nad finansowymi aspektami funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami obejmuje takhe rozdzialy w monografiach i artykuty. W tym
miejscu pozwalam sobie wskazad rozdzial w

monografii pt.: Finansowe aspekty

r0 Piontek W., Piontek F., 2004,
Systemfinansowania ochrony irodowiska w Polsce na tle innych kraj6w Unii

(w:) Ekonomiai Srodowisko
Europejskiej
2004AIr2(26),ISSN0867-8898,
s. 96-118
" PiontekW., PoskrobkoB., Sidorczuk- PietraszkoE., 2008,Perspektywyrozwojusystemugospodarow\
odpadami
komunalnymi
w Polscedo 2014roku,Wyd.FESiZN.
a
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funkcjonowania systemu odzysku i recyklingu odpadfw opakowaniowychl2 oraz artykuly w
czasopismachnaukowych: Koszty i korzy1ci budowy systemugospodarowania opakowaniami
i odpadami opakowaniowymistosowniedo wymagaridyrektyw Unii Europejskiejl3,Financing
of the System of Recovery and Recycling of Packaging Wasteta oraz Oplata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zagadnienia teoretycznei prawneLs.Przedmiotem
badari naukowych w wymienionych pracach byla analiza koszt6w funkcjonowania systemu,
jak r6wnie? analiza efektyumoSciwykorzystywanych instrument6w ekonomicznych, w tym
oplat produktowych i recyklingowych. W artykule poSwigconymoplacie za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przeprowadzilem analizEteoretyczno - prawnych aspekt6w nowej
daniny publicznej wprowadzonej do systemu podatkowego w 2013 roku na mocy
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystoScii porz4dku w gminach. Instrumentu, kt6ry
pozwala pozyskiwa6 Srodki finansowe niezbgdnegminom do pokrycia koszt6w biehqcych,a
takhe rozwoju systemu i wdra2ania innowacyjnych technologii. Wykazalem, i2 oplatata jest
narzgdziemfinansowania innowacyjnoSciw obszarzetechnologii Srodowisko!\ych i stanowid
bgdzie podstawg dla rozwojv coraz bardziq zlohonego procesu przetwaruania odpad6w.
Wpisany w naturg oplat przymus uiszczania zapev'rniaz jednej strony powszechny udziaLw
finansowaniu systemu,z drugiej teoretycznieeliminuje zjawiska nielegalnegopozbywania sig
odpad6w.
Istotnym elementem prac badawczych w obszarzefinans6w ochrony Srodowiskas4
takhe opracowania poSwigcone problematyce dopuszczalnoSci pomocy

publicznej.

Problematycetej po6wigcilem cztery prace: Dopuszczalnoft udzielania pomocy publicznej w
ochronie irodowiska w Swietle integracji Polski z Uniq Europejskq16, Po*oc publiczna w
realizacji

proekologicznych przedsigwzigt przedsigbiorstwtT, Pomoc publiczna

w

12

Piontek W., Poskrobko B., Sidorczuk 8., 2005, Finansowe aspekty funkcjonowania systemu odzysku i
recyklingu odpadiw opakowaniotvych (w:) J. Famielec (red.), Finansowanie ochrony Srodowiska w Polsce w
warunkach oslabienia finans6w publicznych, Wydawnictwo AE Krak6w.
13
Piontek W., Borkowska - Niszczota M., Poskrobko 8., 2000, Koszty i korzyici budowy systemu
gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniovvymi stosownie do wymagart dyrektlnu Unii
Europejskiej(w:) Ekonomia i Srodowisko2000/2(1.{rl7), s.155-166.
14
Piontek W., Borkowska - Niszczota M., 2001, Financing of the System of Recovery and Recycling of
PackagingWaste(in:) Ekonomia i Srodowisko2001A{o.3(20), ISSN 0867-8898,s. 103-l16.
15
Piontek W.,2014, Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zagadnienia teoretycznei pratune (w:)
Sokolowski J., SosnowskiM. (red.), Finansepubliczne, Zeszgy Naukowe UE Wroclaw nr 346,ISSN 18993192.s.192-203.
16
Piontek W., 2001, Dopuszczalnofl| udzielania pomocy publicznej w ochronie irodowiska w Swietle integracji
Polski z Uniq Europejskq (w:) I. Zalewa (red.), Ekonomiczno - finansowe i prawne instrumenty ochrony
Srodowiskanaturalnegow Polsce, Wyd. UMCS w Lublinie.
" Piontek W., Poskrobko 8., 2007, Pomoc publiczna w realizocji proekologicznych przedsigwzigt

(w:) B. Poskrobko(red.),Przedsigbiorstwo
przedsigbiorstw
rozwp\u,
w okresieksztaltowaniazr6wnowahonego
PolitechnikaBialostocka,RozprarvyNaukowenr 78.

finonsowaniu romtoju lokalnego i regionalnrgots oraz Kryteria oceny efektywnoici pomocy
publicznej kierowanej na cele ochrony irodowiskale. Jestem takle wsp6lautorem ekspertyzy
podejmuj4cej kwestie konsekwencji wdrozenia prawodawstwa wsp6lnotowego w zakresie
dopuszczalnoSci pomocy publicznej dla systemu finansowania ochrony Srodowiska,
wykonanej na zlecenie Konfederacji Pracodawc6wPolskich.20
W ramach charakteryzowanegoobszarubadawczegowiLznym osi4gnigciemjest takZe
samodzielna monografia: Zarys finansfw publicznych. Podrgcznik dla studentiw szk6l
wy2szych ekonomicznych.2rW monografii przeprowadzilem analizy dotycz4ce struktury,
organizacji i zasadfinansowania sektora publicznego. Godnym uwagi osi4gnigciem w 2003
roku bylo takhe zarnieszczenie w monografii - maj4cej pelnii
akademickiego -

funkcjg podrgcznika

analizy wybranych zagadniefi systemu finans6w publicznych w Unii

Europejskiej, do kt6rej Polska przestgpowala.

3.

Systemgospodarowania odpadami
W obszarze systemu gospodarowaniaodpadami m6j dorobek obejmuje autorstwo i

wsp6lautorstwo 5 rczdzial6w w monografiach, redakcjg dw6ch monografii, autorstwo i
wsp6lautorstwo7 artykul6w w czasopismachnaukowych.
Problemami podejmowanymi w pracach zzakresu systemugospodarowaniaodpadami
byly zagadnieniaimplementacji prawa europejskiegow zakresie odpad6w opakowaniowych,
odpad6w sprzgtu elektrycznego i elektronicznego,odpad6w biodegradowalnych do praktyki
polskiej. Analizy koncertowaly sig na ocenie skutecznoSci wprowadzanych rozwiryan,
diagnozowaniu pojawiaj4cych sig problem6w i barier oraz poszukiwaniu sposob6w ich
rozwiqzywania.
SpoSr6d zrealizowanych w ramach obszaru trzeciego prac na uwagg zaslugujq takhe
opracowane w latach 2003 - 2006 Raporty o gospodarce odpadami opakowaniowymiz2.
r8

Piontek W., 2002, Pomoc publiczna w finansowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego (w:) K. Jajuga (red.)
Uwarunkowania i metody finansowania rozwoiu lokalnego, Wyd. WSZiNS w Tychach 2002, s.85-108.
re
Piontek W, 2002, Kryteria oceny efektywioici pomocy publicznej kierowanej nq cele ochrony Srodowiska
(w:) F. Piontek (red.), Kapital ludzki w procesie globalizacji a w rozwoju zr6wnowaZonym i trwalym, Wyd.
EkoEdycja,s. 170-186.
20
Piontek W., Poskrobko B.,2001, Konsehuencje dla systemufinansowania ochrony irodowiska spowodowane
wprowadzeniemustawy o warunkach dopuszczalnoici i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsigbiorc6w,
Podmiot zlecaj4cy: Konfederacja Pracodawc6wPolskich.
2r
Piontek W., 2003, Zarys finans6w publicznych. Podrgcznik dla student6w szk6l wy2szych ekonomicznych,
prd. WSZiNS w Tychach.
" Piontek W., Poskrobko B., Sidorczuk E.,2003, Raport o gospodarce odpadami opakowani.owymiw Polsce w
2002 roku, Stowarzyszenie,,PolskaKoalicja Przemyslowa naRzecz Opakowarl Prryjanych Srodowisku" EKO-

PAK, Warszawa, Wykonawca: Fundacja Ekonomist6w Srodowiska i Zasob6w Naturalnych,
elektronicma;PiontekW., PoskrobkoB., SidorczukE.,2004,Raporto gospodarceodpodami
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StanowiE one kompleksowe spojrzenie na powstaj4cy w Polsce system gospodarowania
odpadami.Prowadzony monitoring obejmowal: implementowaneregulacje prawne odnosz4ce
sig do odpad6w opakowaniowych, strumienie wprowadzanych na rynek opakowari i
powstaj4cych odpad6w opakowaniowych, realizacjE wymaganych poziom6w odzysku i
recyklingu, problematykg rozwoju potencjalu przetw6rczego.W raportach wskazano takZe
kierunki dzialahkonieczne dla poprawy funkcjonowania systemu.
OpracowalemkoncepcjEi zredagowalemdwa wydania monografri Poradnik dla gmin.
Komplelrsowewdro2enie ustawy o utrzymaniu czystoici i porzqdku w gminach2s.Monografie
byly odpowiedziE na wyrazarre przez wigkszoSd gmin oczekiwanie wsparcia Srodowisk
naukowych i eksperckichw procesieimplementacji nowych rozwiqzafi prawnych do praktyki.
Moim wkladem naukowo - badawczym w powstanie ksi4zki bylo opracowanie rozdzialu
Wybraneproblemy ksztaltowania systemu gospodarowania odpadami w gminie w Swietle
regulacji prawnych i najlepszych dostgpnych rorwiqzari. W rozdziale przeprowadzilem
analizy dotyczqce zagadnieh: definiowania kluczowych dla funkcjonowania ustawy pojg6,
orgarrizacji odbioru odpad6w z nieruchomoSci, tworzenia i

zarzqdzatia systemem

gospodarowania odpadami w gminie, deklaracji na oplatg za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, sposobu organizacji poboru oplaty za gospodarowanie odpadami oraz
organizacji systemuodbioru odpad6w.
W trzecim obszarze badawczym bylem takZe wsp6lautorem szeSciu opracowari
stanowi4cych wsparcie

eksperckie dla

Departamentu Gospodarowania Odpadami

Ministerstwa Srodowiska oraz opracowafi wdrahalqcych ustawg o utrzymaniu czystoSci i
porz4dku w gminach: StargardSzczeciriski,Ostrolgka,Ruda Sl4ska, Zawiercie, Strumieri.

4.

Rozw6j gospodarcry i polifyka klimatyczna
Dorobek w

czwartym obszarue badawczym dotyczy problematyki rozwoju

gospodarczegoi SciSlez niq zvnryanq polityki klimatycznej. Obejmuje on wsp6lautorstwo

w Polsce w 2003 roku, Stowarzyszenie ,,Polska Koalicja Przemyslowa na Rzecz Opakowaf Przyjamych
Srodowisku" EKO-PAK, Warszawa, Wyd. Fundacja Ekonomist6w Srodowiska i Zasob6w Naturalnych; Piontek
W., Poskrobko B. (red.),2005, Raport o gospodarce odpadami opakowaniowymi w Polsce w 2004 roku,
Stowarzyszenie ,,Polska Koalicja Przemyslowa na Rzecz Opakowarl Prryjamych Srodowisku" EKO-PAK,
Warszawa, Wykonawca: Wy2sza Szkola Ekonomiczna w Bialymstoku, wersja elektronicma; Piontek W.,
Poskrobko8., Sidorczuk 8.,2006, Raport o gospodarceodpadami opakowaniowymi.wPolscew 2005 roku,
Stowarzyszenie ,,Polska Koalicja Przemyslowa na Rzecz Opakowan Przyjaznych Srodowisku" EKO-PAK,
Warszawa.Wvd. EkoPress.
23
Piontek'W. (red.), 2012, Poradnik dla gmin. Kompleksowe wdro2enie ustawy o utrzymaniu czystoSci i
porzqdku w gminach,Wyd Zwi4zek Gmin Lvbelszczynry, Lublin; Piontek W. (red.), 2013, Poradnik dla gmin.
Kompleksowe wdro2enie ustawy o utrzymaniu czystoici i porzqdku w gminach, Wydanie II popraw
uzupelnione,Wyd. Zwiyzek Gmin i Powiat6w Malopolski, Krak6w.
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jednej monografii, wsp6lredakcjg jednej monografii, cztery rozdzialy w monografrach oraz
autorstwo2 i wsp6lautorstwo 1 artykuluw czasopismachnaukowych.
Na szczeg6ln4uwagg zasluguje monografia: Fundusze strukturalne jako instrument
Mot ografia stanowi
wsparcia rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczgdnej.2a
prezentacjEwynik6w badari przeprowadzonych w ramach projektu realizowanego ptzez
Wylsz4 Szkolg Ekonomiczn4 i Protestancki Instytut Badari Interdyscyplinamych w
Heidelbergu.Celem badaribylo okreSlenieobecnej i przyszlej roli funduszy Unii Europejskiej
w urzeczywistnianiu koncepcji gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. M6j

wklad w

przeprowadzeniebadafiorazprzygotowanie monografii polegal na przeprowadzeniu analizw
zakresie:
a)

syntetycznego przedstawienia wynik6w badari zachodzqcychproces6w klimatycznych
oraz spoleczno- gospodarczychskutk6w okreSlonychscenariuszy,

b) politycznych umocowari koncepcji gospodarkiniskoemisyjnej i zasobooszczgdnej,
c)

teoretycznychpodstaw dla nowego modelu gospodarkibudowanegow UE.
Przeprowadzone analizy umoZliwily przedstawienie dw6ch scenariuszy przyszNego

systemu gospodarczego. W pierwszym europejska gospodarka funkcjonuje w oparciu o
zaLoheniaglobalnego ladu klimatycznego, bgd4cegonarzEdziemwywierania presji i kontroli
w wymiarze politycznym i ekonomicznym. W drugim - zbudowana jest na fundamencie
poprawnie rozumianej teorii trwalego i zr6wnowaZonego rozwoju oraz mechanizmu
wolnorynkowego w jego klasycznym ksztalcie.
W scenariuszupierwszymprzedstawilem, 2e dzialanias4 ukierunkowane na osi4ganie
wyg6rowanych cel6w. Istotne jest d4Zenie do celu, nie zaS jego osi4gnigcie. Na kraje
wywierana jest nieustannapresja celu. Narzgdziani wywierania presji s4 zar6wno systemy
kar finansowych, jak i systemy motywacyjne. Kraje zmusza sig do okre6lonych zachowari
tworz1c instrumenty wsparcia finansowego, dostgpnego tylko i v,ryl4cznie po spelnieniu
wymog6w, okreSlonych przez dysponent6w 3rodk6w. W wizji drugiej system gospodarczy
sluZy dobru osoby ludzkiej i dobru og6lnemu. Cele Srodowiskowe i gospodarczenie s4
stawiane ponad dobro czlowieka. Animatorzy Zycia gospodarczego kieruj4 sig czterema
zasadami: unikania dzialaf' zbgdnych i nieuzasadnionych ekonomicznie, spolecznie i
przyrodniczo; przeciwdzialania negatywnym efektom dzia\afi uzasadnionychekonomicznie,
spoleczniei przyrodniczo;przeciwdzialania negatywnym efektom dzialah nieuzasadnionych

2aPiontekW. (red.),GodlewskaJ., Poskrobko
- Pietraszko
B., Sidorczuk
E., WachowiakM., 2011,F
strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczgdnej,Wyd
Bialvstok.

2t

ekonomicznie, spolecznie i przyrodniczo; likwidacji i ograniczania negatyrvnych efekt6w
p odejmowany ch dzialah.
Na uwagg zasluguj4 takZe artykuly i rozdzialy w monografiach: Implikacje teorii
wyboru publicznego dla budowy gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczgdnejzs,
Czynniki
ronuoju gospodarczegow koncepcji gospodarki niskoemisyjneji zasobooszczgdnej2f,
Handel
emisjami jako

instrument ekonomiczny polityki

ekologicznej. Analiza zalet i wad

instrumentutToro, Rozw6j gospodarczyPolski w iwietle realizacji cel6w Protokolu z Kioto28.
Szczeg6lnym wkladem wniesionym w ramach pierwszego z wymienionych artykul6w jest
wskazanie teorii wyboru publicznego jako teoretycznego uzasadnienia dla koncentracji
innowacyjnoScii postgpu technologicznegow procesie budowy gospodarki niskoemisyjnej i
zasobooszczgdnej.
Dokonuj4c wyboru obszaruinnowacyjnoScii postgpu technologicznego,
maj4cych sta6 sig czynnikiem wzrostu gospodarczego, nale?y kierowa6 sig kryteriami
akceptacji spolecznej dla podejmowanych dzialafi oraz mo2liwoSciami osi4gnigcia
wymiernych efekt6w makroekonomicznych. Akceptacja spoleczna nie moZe miei wymiaru
vtylEcznie teoretycznego. Urzeczywistnienie scenariuszyrozwojowych wiqize sig bowiem z
koniecznoSci4ponoszenia rzeczywistych wydatk6w. Mierzalnym efektem r62nic w poziomie
spolecznej akceptacji sQ r62nice w

elastycznoSciach cenowych popytu

migdzy

proponowanymi dobrami. W drugim z artykat6w przeprowadzi\em analizE czynnik6w
wzrostu i rozwoju gospodarczegow koncepcji gospodarkiniskoemisyjnej i zasobooszczgdnej
oraz okreSlilem oczekiwane korzyici

z urzeczywistnienia tych koncepcji. Wa:Znym

elementemartykulu jest takze analizapotencjalnych korzySci ekonomicznych i politycznych
uzyskanychprzez UE w nastgpstwiewdroZeniakoncepcji do sfery realnej.
W artykule Handel emisjami jako instrument ekonomiczny polityki ekologicznej.
Analiza zalet i wad instrumentu przeprowadziNem analizg zagrohen dla gospodarki
europejskieji polskiej wynikaj4cych ze stosowaniasystemuhandlu uprawnieniami do emisji.
Jakvrykazalem - w odr6znieniu do wczeSniejstosowanychinstrument6w - handel emisjami

25 Piontek
Imptikacje teorii wyboru publicznego dla budowy gospodarki niskoemisyjnej i
W,2012,
zasobooszczgdnej(w:) Sokolowski J., Sosnowski M., Zabiriski A. (red.), Polityka ekonomiczna, PraceNaukowe
UE we Wroclawiu nr 246. s. 361-370.
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Piontek W., 2012, Czynniki ronttoju gospodarczego w koncepcji gospodarki niskoemisyjnej i
zasobooszczgdnej(w:) Handel Wewngtrmy, Trendy i wyzwania zr6wnowahonegorozwoju w XXI wieku. Tom
I. s. 166-173.
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Piontek W., Sidorczuk-Pietraszko E., 2008, Hqndel emisjami jako .instrument ekonomiczny polityki
e.kologicznej.Analiza zalet i wad instrumentu (w:).Rocznik Ochrony Srodowiska Tom 10/2008, Wyd.
Srodkowo-PomorskieTowarzvstwo Naukowe Ochrony Srodowiska.Koszalin.

28 Piontek W.,2007, Rozw6j gospodarczyPolski w Swietlerealizacji cel6w Protokolu z Kioto (w:) D.
Kielczewski,B. Dobrzariska(red.),Zrov,,nowrlonyrozw6j i ochronaSrodowiskaw gospodarce,
Wyd.
Biatymstoku.

22

mozew istotnymstopniuograniczal,a w skrajnychprzypadkach
zablokowaiwzrosti rozw6j
gospodarczy.
ProblematycezagrohefidIagospodarkiwynikaj4cychz wdra?aniapostanowieri
Protokoluz Kioto poSwigconyzostil.takZeartykul Rozwdj gospodarczyPolski w Swietle
realizacjicel6wProtokoluz Kioto. Przedstawilem
w nim analizgpotencjalnychnegatywnych
zjawisk w zakresieograniczaniaprodukcji, przenoszeniaprodukcji do kraj6w spozaUE,
pogorszenia
bilansuhandlowegoorazproblem6ww realizacjizobowi4zariSrodowiskowych.
W moim dorobku istotne znaczenieposiadatakze kierowany przezemnie projekt
badawczy wykonany w latach 2006 - 2007 na zlecenie Krajowego Administratora Handlu
Uprawnieniami do Emisji2e. Przedmiotem wykonanych badan bylo uzasadnienie potrzeb
emisyjnych CO2 zawartych w projekcie KPRU II, w Swietle prognoz rozwojowych Polski.
Wyniki badan zostaly wykorzystane przez Rz4d RP w prowadzonych negocjacjachz Komisj4

Europejsk4.

J'
F't

2ePiontekW.
ftierownik projektu),Sidorczuk- PietraszkoE., RutkowskaA., 2006-2007,PotrzebyPolski w
zakresieemisji CO2 w latach 2008 - 2012, w kontelrscierealizacji cel6w Strategii RozwojuKraju, w tym
program6wfinansowanych z wykorzystaniemSrodk6wz FunduszuSp6jnoici oraz FunduszyStrukturalrrych,
Podmiotzlecaj1cy:Krajowy AdministratorSystemuHandluUprawnieniamido Emisji, Warszawa.
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