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1.

Ocena oryginalności rozwiązania problemu naukowego

Autorka podjęła, kluczowy w gruncie rzeczy problem dotyczący funkcjonowania
gospodarki tak w wymiarze mikro- jak i makroekonomicznym, ale także prawnym.
Konkurencja jest nieodłączną cechą rynku. Jeśli przebiega na zdrowych warunkach,
powinna przynosić korzyści zarówno producentom jak i konsumentom, bez uszczerbku
korzyści dla osób trzecich. Konkurencja rozumiana jako rywalizacja, współzawodnictwo
prowadzi do zwycięstwa najlepszych, oferujących najlepsze towary, lub usługi,
dostarczane po ekwiwalentnej cenie. Tak funkcjonowanie rynku wyobrażali sobie
ekonomiści klasyczni, a następnie neoklasyczni. Stąd też wziął się model konkurencji
doskonałej, prowadzącej, za pomocą ceny, do równowagi między popytem a podażą. Do
tej równowagi miały prowadzić tzw. siły rynkowe, zwane "niewidzialną ręką” (rynku, a
ściślej – Boga). W modelu konkurencji doskonałej nie było miejsca na narzucanie swoich
warunków przez któregokolwiek uczestnika rynku, ani po stronie podaży, ani po stronie
popytu, nie mówiąc już o działaniach nieuczciwych. Jednak, jak powszechnie wiadomo,
rynek nie funkcjonował i nie funkcjonuje w oparciu mechanizm doskonały. Mało tego, jak
się okazało, niczym nie skrępowany wolny rynek nieuchronnie prowadzi do monopolu. Z
tego powodu zmienia się także mechanizm, a w ślad za tym model konkurencji, oddalający
się od ideału. Modele konkurencji niedoskonałej wskazują na asymetrię informacji,
możliwości, a tym samym siły oddziaływania różnych uczestników rynku. Konkurencja
niedoskonała, to jest rzeczywistość. To jest mechanizm, którym kieruje nie „niewidzialna
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ręka”, lecz „widzialna ręka korporacji”. Dlatego też współczesny mechanizm
funkcjonowania

gospodarki

powinien

nazywać

się

globalnym

mechanizmem

korporacyjnym”. Rozpatrując ten mechanizm w szczegółach, łatwo można stwierdzić, że
nie jest on jednorodny. Z jednej strony daje szansę na „normalne” funkcjonowanie rynku,
wykorzystywanie „korzyści skali”, ich ekwiwalentny podział, a z drugiej strony umożliwia
nadużycia siły przez podmioty dominujące zarówno w stosunku do konkurentów, jak i
klientów, przejawiające się nieuprawnionym wykorzystywaniem nie swojej wiedzy oraz
narzucaniem niekorzystnych warunków wymiany. Tym samym umożliwia nieuczciwą
konkurencję Zakłóca to prawidłowe funkcjonowanie mechanizmu gospodarowania,
rodzi nieuzasadniony rozkład korzyści, rozwarstwienie dochodowe i majątkowe, czyni
świat niesprawiedliwym. Rozwiązanie tego problemu nie nastąpi automatycznie, brak
jest wewnętrznych sił na „samooczyszczanie” mechanizmu, tak jak to może dziać się w
przyrodzie. Do tego konieczne są regulacje prawne, w tym zakazujące określonych
zachowań podmiotów działających na rynku, warunki korzystania z utworów
intelektualnych oraz określające sankcje za nieprzestrzeganie ustalonych reguł. Autorka,
formułując temat rozprawy doktorskiej, podjęła się rozwiązania problemu z pozycji
różnych dyscyplin: ekonomii i prawa. W praktyce, choć wydawałoby się, że ekonomia i
prawo są sobie bliskie, to jednak często operują odmiennym aparatem pojęciowym, co
utrudnia wyciąganie wspólnych wniosków. Badań o charakterze interdyscyplinarnym
brakuje w literaturze. Dlatego, na szczególne uznanie zasługuje fakt podjęcia próby
pogodzenia różnych punktów widzenia i przygotowania rozprawy interdyscyplinarnej,
ekonomiczno-prawnej. W ten sposób Autorka rozpoznała lukę naukową, bardzo ważną
zarówno z punktu widzenia naukowego, jak i praktyki gospodarczej i prawniczej. Stanowi
to podstawę do stwierdzenia o oryginalności wybranego do badań, problemu naukowego
oraz o znaczącym wkładzie w rozwój nauki.
Przed sformułowaniem hipotez badawczych, Autorka postawiła kilka pytań:
1) Dlaczego niektóre przedsiębiorstwa decydują się na stosowanie nieuczciwej
konkurencji? 2) Co może być tego powodem? 3) Czy normy społeczne (moralne)
obowiązujące w danym społeczeństwie mogą mieć wpływ na skalę zjawiska? 4) Na jaką
ochronę prawną może liczyć przedsiębiorca, którego interes został naruszony? 5) jakie
ma możliwości dochodzenia swoich praw na drodze sądowej? 6) Czy postępowanie
sądowe jest skutecznym narzędziem ochrony praw przedsiębiorców w zakresie
nieuczciwej konkurencji? 7) Czy pełni rolę prewencyjną?
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Rozprawę doktorską napisaną przez mgr Paulinę Nogal-Meger oceniam bardzo
wysoko. Za taką oceną przemawiają następujące argumenty:
1)

trafny wybór tematu, prawidłowo sformułowane pytania badawcze, cele
rozprawy oraz hipotezy badawcze. Temat rozprawy umożliwia sformułowanie
problemów badawczych, które mają rangę właściwą wymaganiom stawianym
rozprawom doktorskim. Określenie zakresu przedmiotowego i czasowego zostało
dobrze uzasadnione. Podjęte przez Autora problemy są autentyczne. Głównym
celem badania, sformułowanym przez Autorkę, jest analiza ekonomicznych i
prawnych aspektów stosowania nieuczciwej konkurencji, która na przykładzie
stosowania przez przedsiębiorców oznaczeń wprowadzających w błąd pokazuje, że
tego rodzaju działania, choć niezgodne z prawem, są praktykowane, ponieważ ich
ekonomiczna dotkliwość dla naruszających prawo jest znikoma. Stosownie do celu
głównego Doktorantka sformułowała kilka szczegółowych celów pomocniczych:1)
analiza istoty i roli konkurencji na rynku celem wskazania jej istotności dla
gospodarki oraz podmiotów działających w sposób uczciwy, 2) Identyfikacja
pozaprawnych i prawnych narzędzi ochrony konkurencji w odniesieniu do
oznaczeń wprowadzających w błąd, 3) analiza istoty czynu nieuczciwej konkurencji
oraz czynników sprzyjających jej stosowanie, 4) identyfikacja rodzajów oznaczeń w
kontekście ich ochrony oraz oceny podobieństwa do oznaczeń występujących już na
rynku, 5) analiza spraw wpływających do sądów okręgowych w Polsce w zakresie
czynu nieuczciwej konkurencji jakim jest stosowanie oznaczeń wprowadzających w
błąd pod kątem struktury tych spraw dotkliwości dla naruszyciela.
Hipoteza wiodąca rozprawy brzmi: Nieuczciwa konkurencja, a w jej ramach
oznaczenia wprowadzające w błąd, jest zjawiskiem historycznym, trudnym do
kodyfikacji, a jej stosowanie, mimo wprowadzeniu wielu rozwiązań prawnych
ograniczających to zjawisko wskazuje, że w pewnych warunkach może ono być
opłacalnym procederem dla nieuczciwych przedsiębiorców.

2) logiczna i spójna struktura rozprawy oraz zasadnicza zgodność jej treści z
tytułem. Strukturę pracy oceniam pozytywnie. Jest logicznym rozwinięciem celów
szczegółowych. Poszczególne rozdziały przypisane są do konkretnych celów
szczegółowych (pomocniczych). Ułatwia to studiowania wyników badań i czyni pracę
przejrzystą i spójna wewnętrznie. Recenzowana rozprawa liczy 265 stron i została
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podzielona na: wstęp, pięć rozdziałów, podsumowanie, wyniki końcowe bibliografię,
spis rysunków, spis tabel, załącznik.
3)

trafnie dobrana, bardzo bogata literatura przedmiotu zawierająca 263 pozycje
literaturowe, nie podzielone na artykuły, rozdziały i książki, w tym 81 pozycji w
języku angielskim (30,8%), 66 aktów prawnych, 173 wyroki i postanowienia,
30 stron www

4)

celowo dobrany materiał poddany analizie, którego źródłem są, poza literaturą
przedmiotu, akty prawne oraz wyroki i postanowienia sądów.

5)

starannie i wszechstronnie przeanalizowane akty prawne oraz wyroki i
postanowienia

sądowe,

które

stanowiły

podstawę

do

osiągnięcia

zamierzonych rezultatów. Wyniki analizy Autorka zawarła w 21 tabelach i na 18
rysunkach.
6)

prawidłowo dobrane i wykorzystane metody badawcze, Doktorantka
wykorzystała głównie metodę monograficzną, którą zastosowała do opisu i analizy
poszczególnych przypadków przedsiębiorstw stosujących nieuczciwa konkurencję.
W ramach badań dokumentów została dokonana analiza aktów prawnych.
Badaniem Autorka objęła przede wszystkim ustawy rodzajowe dotyczące prawa
konkurencji w Polsce, odpowiednie artykuły Konstytucji RP, rozporządzenia Unii
Europejskiej oraz umowy międzynarodowe. Stosownie do interdyscyplinarności
rozprawy Autorka wykorzystała także metodę prawno-porównawczą w zakresie
oznaczeń wprowadzających w błąd na podstawie analizy porządków prawnych w
Polsce, Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych. Ponadto Autorka
wykorzystała metodę analityczną do przeprowadzenia analizy danych sądów oraz
metodę dogmatyczno-prawną. Zastosowane metody badawcze
przeprowadzenie

badań

nad

strukturą

odrębnych

części

umożliwiły

problemowych

przedstawionych w poszczególnych rozdziałach oraz określenie występujących
związków

i

zależności

przyczynowo-skutkowych

zachodzących

pomiędzy

elementami a głównym problemem rozprawy
7)

zebrany i poddany analizie materiał ekonomiczno-prawny pozwolił na
weryfikację hipotezy wiodącej. Warto zwrócić uwagę na bardzo bogaty zbiór danych
o postępowaniach i wyrokach lub postanowieniach sądowych. Moim zdaniem
można je wykorzystać w dalszych badaniach tej problematyki oraz do formułowania
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bardziej zdecydowanych wniosków pod adresem instytucji, które powinny działać
na rzecz walki z nieuczciwą konkurencją, we wszystkich jej przejawach.
8)

osiągnięcie postawionego celu oraz zweryfikowanie sformułowanej hipotezy
badawczej. Uzyskane rezultaty stanowią wkład w rozwój nauki oraz posiadają
wartość aplikacyjną i powinny być wykorzystane w praktyce gospodarczej
i prawniczej. Osiągnięcia naukowe Doktorantki, które należy uznać za wkład w
rozwój nauki, polegają na:


oryginalnej

analizie

mikroekonomicznej

teorii

funkcjonowania

przedsiębiorstw na rynku konkurencji niedoskonałej w kontekście
opłacalności stosowania oznaczeń wprowadzających w błąd przez
nieuczciwych konkurentów na tym rodzaju rynku,


kompleksowej analizie czynu stosowania oznaczeń wprowadzających w
błąd, który polega na wdzieraniu się w cudzy, ugruntowany już krąg
klientów,

opierając się na renomie wypracowanej przez innego

przedsiębiorcę,


przeprowadzeniu unikatowych na skalę krajową badań, które objęły
wszystkie sądy okręgowe w zakresie wpływu do tych sądów spraw
dotyczących oznaczeń wprowadzających w błąd,



przeprowadzeniu

szczegółowych

badań

aktowych,

wskazaniu

na

wybranych przykładach opłacalności stosowania czynu nieuczciwej
konkurencji jakim jest stosowanie oznaczeń wprowadzających w błąd,


analizie badanego zjawiska jako fenomenu wykraczania poza granice
prawa,

określeniu możliwych przyczyn

jego występowania oraz

potencjalnych czynników mogących mieć wpływ na to zjawisko.
W toku dysertacji główna hipoteza została zweryfikowana pozytywnie.
Przeprowadzone badania pozwoliły ponadto na sformułowanie syntetycznych
wniosków i propozycji rozwiązań dotyczących poszczególnych grup interesów
związanych ze stosowaniem nieuczciwej konkurencji w zakresie oznaczeń
wprowadzających w błąd. Z analiz wynika, że przedsiębiorcy, których oznaczenia, a
w szczególności znak towarowy, firma lub jej część zostało bezprawnie
wykorzystane na rynku przez innego przedsiębiorcę w celu promowania własnych
produktów, znajdują się w gorszej sytuacji niż naruszyciel. Doktorantka wskazuje
też na kierunki działań rozwiązujących problem gorszej pozycji przedsiębiorcy
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poszkodowanego. Do tych działań należą: prowadzenie prac legislacyjnych
mających na celu wyeliminowanie lub znaczące zmniejszenie podejmowania przez
sądy arbitralnych decyzji w zakresie oceny podobieństwa oznaczeń oraz możliwości
wprowadzania w błąd; prowadzenie badań prawno-porównawczych w zakresie
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej w innych państwach, w szczególności w
państwach wysokorozwiniętych o dużej kulturze prawnej, w celu wdrażania
tzw, dobrych praktyk na gruncie prawa i praktyki krajowej; prowadzenie
specjalistycznych szkoleń z zakresu metod wyceny szkód, utraconych korzyści,
znaków

towarowych,

wartości

przedsiębiorstwa

(firmy)

na

aplikacjach

adwokackich, radcowskich oraz sędziowskich; przygotowanie oraz wdrożenie
procedur monitorujących problem wydłużającego się czasu trwania postępowań
(myślę,

że

chodzi

o

procedury

umożliwiające

skrócenie

postępowań);

przygotowanie i wdrożenie procedur w zakresie powoływania kompetentnych
biegłych sądowych oraz zmierzających do skrócenia czasu sporządzania opinii oraz
wypłacenia godnego wynagrodzenia. Postulaty Autorki kierowane sa też pod
adresem Urzędu Patentowego.
9)

ogólnie należy wskazać iż dysertacja jest napisana językiem ścisłym
(precyzyjnie oddającym intencje), poprawną polszczyzną, bez błędów
stylistycznych, językowych, interpunkcyjnych czy logicznych, co świadczy nie
tylko o staranności i solidności Autorki, Jej gruntownym wykształceniu ogólnym, ale
i umiejętności prezentowania swoim poglądów, argumentów i myśli w sposób
zrozumiały dla czytelnika. Autorka poprawnie stosuje naukowy aparat pojęciowy
(ekonomiczno-prawny).

2.

Ocena ogólnej wiedzy teoretycznej doktorantki w zakresie dyscypliny
ekonomia
Autorka wykazała bardzo dobre teoretyczne przygotowanie do napisania

rozprawy. Jej ogólna wiedza z zakresu mikro i makroekonomii, ale także z elementów
prawa została wykazana właściwie w całej rozprawie. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż
podłoże teoretyczne rozprawy jest bardzo obszerne, wielowątkowe, tak w ujęciu
historycznym, jak i merytorycznym. Pomimo tak szerokiego zakresu podstawy
teoretycznej, Autorka panowała myślowo nad tą materią. Rozprawa ma ona charakter
teoretyczno-empiryczny. W warstwie teoretycznej została napisana na podstawie bogatej
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literatury krajowej i zagranicznej ora krajowe i międzynarodowe akty prawne.
Doktorantka wykorzystała literaturę przedmiotu zarówno klasyczną, autorów
uznawanych za ojców ekonomii jako nauki, wybitnych autorów z XX wieku, jak i autorów
współczesnych reprezentujących różne nurty ekonomii. Wśród nich znaleźli się: A. Smith,
Cournot, Jevons, Stigler, Clark, Chamberlin, J.S. Mill, L. Walras, Schumpeter, Keynes,
Friedman, Krugman, J. Robinson. Doktorantka omawiając różne nurty ekonomii, zwraca
m.in uwagę na klasyczną teorię funkcjonowania rynku. Rynek, według tej teorii, dąży do
równowagi. Natomiast według teorii ordoliberalnej ludzie kierują się własnymi,
egoistycznymi interesami, co prowadzi do dążenia do osiągania pozycji dominującej i
niezależności od konkurencji. Analizując różne podejścia do rynku, mechanizmu jego
funkcjonowania i roli konkurenci w rozwoju gospodarczym, należałoby zwrócić uwagę na
rolę człowieka w procesie gospodarowania. Na to zwracał uwagę m.in. J. Schumpeter i
Knight. Z punktu widzenia celów rozprawy to podejście jest najbardziej wartościowe.
Otóż oznakowania wprowadzające w błąd nie są dziełem „automatycznego mechanizmu
rynkowego”, lecz dziełem ludzi, dążących do realizacji swoich, egoistycznych interesów.
Schumpeter wskazywał na dominującą rolę przedsiębiorcy i przedsiębiorczości w
przedsiębiorstwie. Dzięki niemu, celem przedsiębiorstwa nie jest doprowadzenie do
równowagi, a wręcz przeciwnie, dążenie do nierównowagi, polegającej na przodowaniu
na rynku. Dążenie do osiągania zysku nadzwyczajnego powoduje stała chęć bycia z
przodu. Jeśli inni dołączą do lidera, to on (lub inni) będą chcieli się wyróżnić. W ten sposób
mamy do czynienia z „ucieczkami” liderów rynkowych i pogonią pozostałych. Warto
zwrócić uwagę, że ta sytuacja skłania niektórych „goniących” do pogoni na skróty, czyli
działania nieuczciwe. Wysoko oceniając dobór literatury, pragnę zauważyć, że bardzo
wartościową książkę na temat efektywnej konkurencji napisał prof. Adam Noga
(Dominacja a efektywna konkurencja, OW SGH, Warszawa, 1993). Moim zdaniem, warto
było również wykorzystać elementy teorii gier, w tym dylemat więźnia. Pokazuje ona
podstawy zachowań ludzkich, w tym pokusa zachowań nieuczciwych. Reasumując, na
podkreślenie zasługuje fakt umiejętnego łączenia aparatury pojęciowej ekonomicznej i
prawnej, sprowadzanie jej do wspólnej płaszczyzny. Jest to niewątpliwy argument
potwierdzający bardzo dobre przygotowanie teoretyczne Doktorantki.
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3.

Ocena umiejętności samodzielnego prowadzenia pracy naukowej przez
doktorantkę
Doktorantka wykazała się umiejętnością samodzielnego prowadzenia pracy

naukowej i wykorzystania do formułowania oraz rozwiązywania problemów naukowych
adekwatnych narzędzi analizy danych. Badania, którego wyniki zaprezentowane w
recenzowanej rozprawie zostały przeprowadzone z wykorzystaniem głównie metody
monograficznej, którą zastosowała do opisu i analizy poszczególnych przypadków
przedsiębiorstw

stosujących

nieuczciwa

interdyscyplinarności rozprawy Autorka

konkurencję.

Stosownie

do

wykorzystała także metodę prawno-

porównawczą w zakresie oznaczeń wprowadzających w błąd na podstawie analizy
porządków prawnych w Polsce, Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych. Ponadto
Autorka wykorzystała metodę analityczną do przeprowadzenia analizy danych sądów
oraz metodę dogmatyczno-prawną. Formułowane wnioski są poparte zarówno wynikami
własnych badań, jak i ogólna wiedzą teoretyczną wykorzystaną w rozprawie, do których
Doktorantka się regularnie odwoływał przy okazji komentowania wyników w
poszczególnych rozdziałach.
Metodę i techniki badań własnych wykorzystanych w rozprawie oceniam
wysoko. Są one ze sobą spójne i adekwatne do sformułowanej hipotezy badawczej oraz
celów badawczych, Zastosowane metody pozwoliły na weryfikację hipotezy w
wystarczającym stopniu. Doktorantka wykazała się wysokim poziomem umiejętności w
posługiwaniu wykorzystywanymi metodami.

4.

Uwagi do rozprawy (merytoryczne i redakcyjne)
Szczegółowa analiza rozprawy skłania do sformułowania kilku uwag zarówno

merytorycznych, jak i redakcyjnych. Mają one na celu doskonalenie warsztatu
badawczego Autorki, umiejętności dotyczących trafności formułowania problemów
badawczych oraz umiejscowienia jednych problemów w kontekście innych i ich
wzajemnych powiązań. Oprócz wymienionych wcześniej, zgłaszam następujące uwagi:
1)

Na stronie 8, zwracam uwagę na niezręczność w sformułowaniu celu badania. Moim
zdaniem analiza nie jest celem badania, lecz sposobem, narzędziem osiągania celu.
Celem może natomiast być identyfikacja czynników wpływających na określone
zachowania przedsiębiorców, którzy wprowadzają w błąd klientów dla osiągnięcia
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dodatkowych korzyści. Jeden z tych czynników został wskazany już w celu głównym
(znikoma dotkliwość za naruszanie prawa)
2)

Na stronie 8, uważam, że hipoteza powinna być sformułowana w sposób
umożliwiający jej weryfikację. Łatwiej byłoby weryfikować hipotezę, która
wskazywałaby nie na pewne warunki, lecz wymieniała konkretne jakieś warunki.

3)

Na stronie 33 Autorka napisała: Efekt ten (dochodowy –R.S.) może wystąpić na
skutek stosowania nieuczciwej konkurencji poprzez wprowadzenie na rynek produktu
tańszego i o niższych walorach jakościowych, ale wizualnie zbliżonego do produktu
już występującego. U konsumenta, który wybierze tańszy, nieoryginalny produkt
wystąpi wzrost dochodu, którym może rozporządzać. Zatem może wzrosnąć
motywacja do konsumpcji tego dobra. Moim zdaniem nie jest to prawdą. Co najwyżej
wystąpi pozorny wzrost dochodu, bo jeśli produkt nieoryginalny posiada niższe
walory użytkowe, to trzeba go częściej kupować, a to spowoduje pochłonięcie tej
nadwyżki. Znamy powiedzenie, że chytry płaci dwa razy. Oczywiście, w niektórych
przypadkach opisana w rozprawie sytuacja może przynieść trwałą nadwyżkę
dochodu konsumentowi (nieoryginalność polega na nielegalnym wprowadzeniu do
obiegu, np. płyta CD, taka sama, tylko z nielegalnego źródła).

4)

Na stronie 97 Autorka przedstawiła wybrane definicje przedsiębiorcy w polskim
porządku prawnym. Moim zdaniem równolegle warto by wybrane definicje (teorie)
przedsiębiorstwa w ujęciu ekonomicznym. W sukurs przychodzi tu m.in. prof. Adam
Noga (Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, 2010). W ten sposób można było by
wskazać na wspólne elementy tych definicji.

5)

Na stronie 227, we wnioskach Autorka stwierdza: prowadzenie prac legislacyjnych
mających na celu wyeliminowanie lub znaczące zmniejszenie podejmowania przez
sądy arbitralnych decyzji w zakresie oceny podobieństwa oznaczeń oraz możliwości
wprowadzania w błąd. To zdanie jest niezrozumiałe, czy chodzi o zmniejszenie
podejmowania decyzji przez sądy w zakresie arbitralnej oceny podobieństwa
oznaczeń, jeśli tak to kto miałby rozstrzygać spory, czy o zmniejszenie zjawiska
stosowania oznaczeń wprowadzających w błąd.

6)

Doktorantka, w swojej rozprawie skoncentrowała się na negatywnych aspektach
stosowania nieuczciwej konkurencji. I to jest słuszne, bo jeśli coś jest nieuczciwego,
to nie można mówić o pozytywach. Jednak, jak słusznie wskazywała wyjściowym
problemem jest określenie granic uczciwości konkurencji, czyli co jest, a co nie jest
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uczciwe. Czy zatem z punktu widzenia teoretycznego taki dylemat może być siłą
postępu? Czy może sprzyjać rozwojowi efektywnego rynku?
Reasumując, zgłoszone merytoryczne uwagi, z których znaczna część ma charakter
dyskusyjny, nie podważają ogólnej, bardzo pozytywnej oceny rozprawy doktorskiej. Mają
one na celu ułatwienie Doktorantowi doskonalenie Jego warsztatu badawczego.

5.

Konkluzja
Na podstawie dokonanej analizy i sformułowanej w jej wyniku oceny rozprawy

doktorskiej mgr Pauliny Nogal-Meger n.t. „Ekonomiczno-prawne aspekty stosowania
nieuczciwej konkurencji” napisanej pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Jerzego
Bielińskiego (dziedzina – nauki ekonomiczne, dyscyplina – ekonomia) stwierdzam, że
stanowi ona oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, a Doktorantka wykazała się
ogólną wiedzę teoretyczną w zakresie ekonomii, a także umiejętnością samodzielnego
prowadzenia pracy naukowej, czyli spełnia warunki stawiane rozprawom doktorskim,
określone w art. 13, ust. 1 ustawy dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. W związku z powyższym wnioskuję
o jej przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony. Jednocześnie ze względu na walory
poznawcze i wartość aplikacyjną wniosków wynikających z badań przeprowadzonych przez
Doktorantkę, wnioskuję o jej wyróżnienie.

Warszawa, 24. września 2018r.
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