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        Częstochowa, 10 listopada 2021r. 

Prof. dr hab. Jolanta Chluska 

Wydział Zarządzania 

Politechnika Częstochowska 

 

Recenzja 

pracy doktorskiej mgr Marcina Chłodka  

pt. „ Stabilność wyniku operacyjnego szpitala komercyjnego w warunkach 

publicznego finansowania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych” 

napisanej pod kierunkiem naukowym promotora dr hab. Artura 

Walasika prof. UE oraz promotora pomocniczego dr Aleksandry Szewieczek 

 

1) Podstawa recenzji  

Podstawę recenzji stanowi pismo prof. dr hab. Grzegorza Kończaka, Przewodniczącego 

Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach, powiadamiające o powołaniu mnie przez Komitet Naukowy Dyscypliny 

Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na posiedzeniu w dniu 

24 września2021 r. na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Marcina Chłodka w dziedzinie 

nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.  

Podstawą prawną recenzji jest Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, (DzU z 2017r. poz. 1789). 

 

2) Tematyka pracy, jej cel oraz zakres   

Przemiany form oraz zakresu działalności podmiotów leczniczych pogłębiają i poszerzają 

wymagania stawiane przed informacjami wynikowymi. Informacja o wynikach finansowych 

działalności w każdej jednostce gospodarującej a szczególnie w podmiocie leczniczym – 

szpitalu stanowi istotny punkt zainteresowania odbiorców informacji ekonomicznej, zarówno 

w podmiocie publicznym jak i prywatnym-komercyjnym. O wyniku działalności operacyjnej 

w przeważającej mierze decyduje źródło ich finansowania, w tym przede wszystkim kontrakty 

na świadczenie usług zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Informacja o wyniku 

operacyjnym szpitala staje się więc ważnym mechanizmem wspomagającym kadrę 

zarządzającą w racjonalnym, ekonomicznie uzasadnionym gospodarowaniu powierzonymi 

podmiotom gospodarującym zasobami ale również oczekuje się od niej pełnienia funkcji 
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planistyczno – kontrolnej w procesach świadczenia usług zdrowotnych. Stawia to nowe 

wyzwania w zakresie analizy stabilności wyniku operacyjnego szpitali, zwłaszcza 

komercyjnych, w teorii i praktyce funkcjonowania szpitali. Przedstawiona do recenzji praca 

doktorska mgr Marcina Chłodka dotyczy problemu funkcjonowania szpitala komercyjnego 

w warunkach dominującego finansowania publicznego, tak więc mieści się w tym nurcie badań.  

Ze względu na aktualność problematyki naukowej oraz potencjalne możliwości zastosowań, 

podjęte w pracy doktorskiej badania należy uznać za celowe i uzasadnione. Autor zdefiniował 

11 celów szczegółowych pracy. Są to następujące cele: 

„1. Identyfikacja specyficznych czynników ryzyka operacyjnego szpitala komercyjnego.  

2. Identyfikacja wpływu finansowania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych ze środków 

publicznych na możliwość kształtowania struktury przychodów i kosztów szpitala 

komercyjnego w Polsce.  

3. Wskazanie wybranych obszarów kształtowania przychodów i kosztów szpitala 

komercyjnego, specyficznych ze względu na rodzaj i formę prowadzonej działalności.  

4. Ocena możliwości i warunków dostępu do publicznych i niepublicznych źródeł finansowania 

działalności szpitala komercyjnego.  

5. Przedstawienie wpływu systemów zarządzania jakością w ochronie zdrowia na strukturę 

przychodów i kosztów szpitala komercyjnego.  

6. Synteza dorobku naukowego i obowiązujących regulacji prawnych z zakresu organizacji 

i finansowania szpitali komercyjnych.  

7. Analiza danych statystycznych Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących finansowania 

świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych w odniesieniu do szpitali prywatnych 

i publicznych.  

8. Analiza danych statystycznych sprawozdań finansowych pozyskanych z Krajowego Rejestru 

Sądowego dotyczących przychodów i wyniku operacyjnego szpitali komercyjnych.  

9. Analiza studium przypadku szpitala komercyjnego od rozpoczęcia działalności do jej 

zakończenia, identyfikacja szans i zagrożeń związanych z finansowaniem podstawowej 

działalności operacyjnej.  

10. Ocena wpływu wdrożenia Akredytacji Ministra Zdrowia na wynik operacyjny i jego 

stabilność w szpitalu komercyjnym.  

11. Propozycja możliwych rozwiązań dla stabilności wyniku operacyjnego szpitala 

komercyjnego.” (str. 7, 8)  

Moim zdaniem, cele pracy zawierają elementy nowości i zostały w istotnych aspektach 

sformułowane właściwie.  



3 

 

Na podstawie analizy problemu badawczego przyjęto 2 hipotezy pracy, która zakładają: 

„1. Adhezyjność kontraktowania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych zwiększa ryzyko 

wahań wyniku operacyjnego szpitala komercyjnego.  

2. W warunkach publicznego finansowania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych ryzyko 

wahań wyniku operacyjnego szpitala komercyjnego jest mniejsze w przypadku wprowadzenia 

systemu zarządzania jakością.” (str. 8)  

Hipotezy uważam za sformułowane prawidłowo. Postawione hipotezy jak i sposób ich 

weryfikacji świadczą o dobrej znajomości analizowanych przez mgr Marcina Chłodka 

kwestiach.  

Przedmiotem rozprawy jest wynik operacyjny i jego stabilność w szpitalu komercyjnym.  

Podmiotem pracy są szpitale komercyjne (niepubliczne). W pracy uwzględniono także 

uwarunkowania funkcjonowania szpitali publicznych.  

Rozprawa obejmuje 216 stron tekstu, zawiera 63 zestawienia tabelaryczne, 17 rysunków, 

3 załączniki (Scenariusz wywiadu eksperckiego, Listę badanych szpitali publicznych 

z zaznaczonymi obszarami badania, Listę badanych szpitali prywatnych z zaznaczonymi 

obszarami badania). Bibliografia obejmuje 256 pozycji , w tym 31 obcojęzycznych (12%) i 29 

aktów prawnych. Przegląd literatury dotyczącej dotychczasowego stanu wiedzy w obszarze 

tematycznym pracy uważam za kompletny i wyczerpujący. 

Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów i zakończenia. Wstęp do rozprawy zawiera 

niezbędne charakterystyki metodyki badań. Mgr Marcin Chłodek prezentuje cele rozprawy, 

hipotezy, przyjęte metody i narzędzia badawcze. Prezentuje także przesłanki, które miały 

wpływ na podjęcie badań w zakresie kształtowania się wyniku operacyjnego szpitali 

komercyjnych w warunkach publicznego finansowania specjalistycznych świadczeń 

zdrowotnych. Mgr Marcin Chłodek omawia także strukturę i treść pracy. Sprawia to, że wywód 

rozprawy jest prowadzony w sposób przejrzysty i uporządkowany. W końcowej części pracy 

Autor przedstawia bibliografię, spis tabel, rysunków oraz załączniki.  

W rozdziale pierwszym „Ryzyko wahań wyniku operacyjnego szpitala komercyjnego” Autor 

charakteryzuje podstawy i uwarunkowania teoretyczne ryzyka działalności podmiotów, ze 

szczególnym akcentem na działalnosć operacyjną. Analizuje ryzyko działalności operacyjnej 

w ogólnym ujęciu oraz w sektorze opieki zdrowotnej. Wymienia istotne czynniki tego ryzyka 

i jego wpływ na stabilność wyniku z działalnosci operacyjnej, jako głównego obszaru wyniku 

finansowego.  

Zaletą tej części pracy jest dogłębna analiza literaturowa pojęć wykorzystywanych 

w dysertacji w takich obszarach jak: ryzyko działalności, niepewność, zarządzanie ryzykiem, 
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wynik operacyjny. Autor nie tylko identyfikuje czynniki ryzyka działalności operacyjnej 

podmiotów gospodarujących ale także wskazuje na rodzaje ryzyka z punktu widzenia 

funkcjonowania szpitala (ryzyko zasobów ludzkich, ryzyko odpowiedzialności prawnej) (str. 15) 

Spośród różnych klasyfikacji i zakresów ryzyka przytoczonych na podstawie literatury 

przedmiotu, rozpoznaje tę, którą uważa za najwłaściwszą dla charakterystyki działalności 

szpitali. (str. 17) Polemika z prezentowanymi poglądami na podstawie badań literaturowych 

świadczy o sceptycyzmie naukowym Autora dysertacji, co postrzegam jako ważną cechę 

dociekliwego badacza. Podsumowuje prowadzone rozważania, proponuje własne rozwiązania 

i poglądy oraz rozwiązania decyzyjne. (str. 29, 30, 41) 

Prezentując pojęcia, poglądy i definicje czyni to w sposób problemowy, proponując własne 

spojrzenie na omawiane zagadnienie (np. s. 20, 28, 30, 35 ) 

W rozdziale 2. „Dostępność publicznych i niepublicznych źródeł finansowania 

specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w aspekcie kształtowania przychodów szpitala 

komercyjnego” scharakteryzowano źródła finansowania specjalistycznych świadczeń 

zdrowotnych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Źródła te decydują o przychodach 

zarówno podmiotów leczniczych publicznych jak i niepublicznych. Wskazano też na znaczenie 

publicznych i niepublicznych źródeł finansowania w szpitalach komercyjnych.  

Zaletą tej części pracy jest wnikliwa analiza modeli finansowania systemu opieki 

zdrowotnej z punktu widzenia historycznego (na podstawie literatury przedmiotu) jak i praktyki 

funkcjonowania obecnych podmiotów leczniczych publicznych i niepublicznych. W sposób 

uporządkowany i krytyczny analizuje Autor zasady finansowania opieki zdrowotnej 

w wybranych krajach, w tym w Polsce. Finansowanie szpitali w Polsce charakteryzuje 

z uwzględnieniem sieci szpitali jako istotnego elementu systemu opieki zdrowotnej. Analizy 

dokonane przez Autora dysertacji uzupełniono tabelami, wykresami, rysunkami, co czyni je 

uporządkowanymi i przejrzystymi. We wnioskach z analiz wskazuje potencjalne zalety 

prywatnych ubezpieczeń, abonamentów medycznych, partnerstwa publiczno-prywatnego jako 

szansy rozwoju szpitali komercyjnych (str. 68, 69). 

Rozdział 3. „Charakterystyka kosztów szpitala komercyjnego” poświęcony został 

charakterystyce kosztów szpitala komercyjnego jako elementu wyniku operacyjnego z punktu 

widzenia ich struktury oraz metod optymalizacji. Jako istotny czynnik kształtowania kosztów 

operacyjnych w szpitalu wskazano ryzyko działalności. Opisano także systemy zarządzania 

jakością ISO 9001 i Akredytacji Ministra Zdrowia i ich wpływu na możliwości ograniczania 

kosztów funkcjonowania szpitali komercyjnych.  
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Do mocnych stron tej części pracy zaliczam gruntowne opracowanie literaturowe 

prezentowanych zagadnień, nie tyko w oparciu o literaturę przedmiotu, ale także w oparciu 

o akty prawne i inne źródła, co świadczy o szerokiej wiedzy mgr Marcina Chłodka. Aspekty 

prawne i rachunkowe kosztów działalności szpitala komercyjnego wiąże Autor z systemowym 

podejściem do procesu leczenia pacjenta (rysunek 12, str. 80). Porównuje koszty działalności 

wybranych szpitali publicznych i niepublicznych w wymiarze ogólnym, ich struktury oraz 

relacji wewnętrznych (str. 84). Zdaniem Autora, jednym z rozwiązań które oprócz poprawy 

jakości mogą przyczynić się do optymalizacji kosztów operacyjnych w szpitalu jest podniesienie 

jakości realizowanych świadczeń zdrowotnych poprzez wprowadzenie w szpitalu systemów 

zarządzania jakością (str. 94). Jak słusznie stwierdza: „Samo zdefiniowanie jakości w ochronie 

zdrowia nie przyniesie jednak wymiernych efektów. Potrzebne jest wdrożenie odpowiednich 

procedur, procesów, wpojenie pracownikom odpowiednich wzorców zachowania. Potrzebne 

jest zarządzanie jakością.”(str. 100).   

Rozdział 4. „Analiza i ocena szans i zagrożeń związanych z kształtowaniem wyniku 

operacyjnego szpitala komercyjnego” to rozdział empiryczny. Autor przeprowadza w nim 

analizę i ocenę szans i zagrożeń związanych z kształtowaniem wyniku operacyjnego szpitala 

komercyjnego. Podstawą analiz były dane z różnych źródeł: ze źródeł internetowych, 

sprawozdań finansowych, studium przypadku, z KRS, wywiadu eksperckiego. Tak liczna grupa 

źródeł świadczy o szerokich zainteresowaniach Autor dysertacji, wnikliwej analizie otoczenia 

działalności szpitali komercyjnych i doświadczeniu praktycznym.  

Zaletą tej części pracy jest gruntowny opis zaplanowanych i przeprowadzonych badań. Na 

podkreślenie zasługuje staranne opracowanie materiału badawczego i jego prezentacja 

w formie tabelarycznej i graficznej. Autor nie ogranicza się do prezentacji opinii respondentów, 

ale także sam formułuje wnioski i oceny danych. Badania i analizy postrzegam jako 

przemyślane, kompletne i interesujące poznawczo z punktu widzenia tematu dysertacji. 

Zakończenie zawiera wnioski, wypływające z przeprowadzonych badań, podkreślające 

realizację celów pracy, weryfikację hipotez oraz osiągnięcia Autora wynikające z pracy. 

 

3) Wyniki badań oraz wnioski 

Weryfikacja hipotez pracy jak również osiągnięcie jej celów było możliwe dzięki 

właściwemu zastosowaniu metod i technik badawczych. Dla zweryfikowania hipotez Autor 

dysertacji deklaruje następujące metody badawcze: 

„1. Krytyczna analiza literatury przedmiotu i przepisów prawa.  

2. Analiza danych statystycznych gromadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  
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3. Analiza danych statystycznych ze sprawozdań finansowych gromadzonych przez Krajowy 

Rejestr Sądowy.  

4. Studium przypadku szpitala komercyjnego.  

5. Wywiad ekspercki.  

6. Statystyczne metody weryfikacji hipotez. ” (str. 8) 

Przedmiotem badań była analiza i ocena danych statystycznych z NFZ dotyczących 

wartości umów zawieranych przez NFZ ze szpitalami publicznymi i prywatnymi (162 szpitale) 

oraz, w przypadku wybranych szpitali prywatnych, zestawienie danych z NFZ z danymi 

pozyskanymi z KRS obejmującymi wartości przychodów wspomnianych szpitali prywatnych 

(w efekcie weryfikacja 1. hipotezy badawczej) za okres 2014-2019. Listę badanych szpitali 

publicznych i niepublicznych zawarto w załącznikach do pracy. Na podstawie miar 

statystycznych rozpoznano zależność szpitali komercyjnych od finansowania przez NFZ.  

Jak twierdzi Autor: „Wzrost wartości umowy z NFZ spowodował w badanym okresie spadek 

wskaźnika rentowności ze sprzedaży. Zagadnienie to jest ciekawe i wartościowym byłoby 

szersze jego zgłębienie w osobnym opracowaniu w przyszłości. Nie należy jednak wyciągać 

z powyższych rozważań wniosków, że finansowanie z NFZ jest szpitalowi prywatnemu 

niepotrzebne do funkcjonowania. Rozważania z rozdziału 4.3 pokazują, że jest ono bardzo 

istotne. Co prawda badania przeprowadzone powyżej (tab. 35 i tab. 36) pokazują słaby i bardzo 

słaby związek przychodów uzyskiwanych z NFZ na wynik operacyjny i wynik ze sprzedaży, 

a korelacja przychodów z NFZ ze wskaźnikiem rentowności ze sprzedaży jest nawet ujemna. Są 

to jednak wyniki uzyskane z badanej grupy szpitali w województwie śląskim. Przychody 

uzyskiwane z NFZ są ponadto podstawowym źródłem przychodów w badanych szpitalach 

prywatnych. Gwarantują one jednostce stałe przychody i zapewniają pewną stabilność 

przychodów i uzyskiwanego wyniku operacyjnego. Otrzymywanie stałych przychodów ułatwia 

funkcjonowanie szpitala i pozwala podejmować działania służące pozyskiwaniu dodatkowych 

przychodów. Co więcej, posiadanie przez szpital umowy z NFZ zwiększa zaufanie ludzi do 

jednostki, co pomaga w przyciągnięciu nowych pacjentów. Posiadanie przez jednostkę umowy 

z NFZ, nawet jeżeli w badanej grupie nie wykazano silnego związku jej wartości z wynikiem 

operacyjnym, jest dla niej korzystne. Otrzymywanie stałego finansowania pomaga uzyskać 

stabilność w jednostce i pozwala skoncentrować się na działaniach mających na celu 

pozyskanie dodatkowych przychodów.” (str. 142) Jest to istotne i zasadne spostrzeżenie Autora 

dysertacji, wskazujące na dogłębną i kompleksową analizę uwarunkowania funkcjonowania 

podmiotów leczniczych.  
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W kolejnej części rozdziału przedmiotem badania była analiza studium przypadku szpitala 

komercyjnego. Przeprowadzone studium przypadku również ukierunkowane było na 

weryfikację hipotezy pierwszej.  

Analiza statystyczna danych z KRS dotyczyła wartości wyniku operacyjnego szpitali 

prywatnych posiadających Akredytację Ministra Zdrowia. Badanie to miało na celu 

weryfikację hipotezy drugiej. W badaniu uwzględnione zostały szpitale komercyjne 

posiadające Akredytację Ministra Zdrowia co najmniej przez trzy lata (10 szpitali prywatnych).  

Scenariusz wywiadu eksperckiego obejmował takie zagadnienia jak: certyfikaty ISO 9001 

i Akredytacja w szpitalu, źródła finansowania szpitala komercyjnego, optymalizacja kosztów 

w szpitalu, ryzyko operacyjne w szpitalu, proponowane rozwiązania wpływające pozytywnie 

na stabilność wyniku operacyjnego szpitala i poprawę jego sytuacji (weryfikacja pierwszej 

i drugiej hipotezy badawczej). Pytania zawarte w scenariuszu zaprezentowano w załączniku do 

dysertacji. Wyniki wywiadów przedstawione zostały w tabelach 58-63. Respondentami byli: 

dwaj dyrektorzy szpitali publicznych, dwaj dyrektorzy szpitali prywatnych, ekspert z NFZ oraz 

ekspert z Ministerstwa Zdrowia. Pod każdą z tabel przedstawiona została synteza uzyskanych 

odpowiedzi dokonana przez Autora dysertacji. W formie syntezy wskazano także proponowane 

przez ekspertów rozwiązania wpływające pozytywnie na stabilność wyniku operacyjnego 

i poprawę sytuacji finansowej szpitala. Zagadnienia poruszane w wywiadzie eksperckim 

zostały sformułowane w oparciu o prowadzone w pracy rozważania.  

 Wnioski prezentowane przez Doktoranta, zarówno w podrozdziałach jak i w końcowej 

części rozprawy uważam za przemyślane, logiczne, właściwe z punktu widzenia 

weryfikowanych hipotez jak i założonych celów. 

 

4) Uwagi do pracy 

Stabilność wyniku operacyjnego oraz ryzyko jego wahań to główne wątki badań i analiz 

prowadzonych w rozdziale 4.  

Autor dysertacji, omawiając wyniki analiz statystycznych wyników operacyjnych szpitali 

(podrozdział 4.4) stwierdza:  

„Uzyskane wyniki nie pozwalają jednoznacznie zweryfikować hipotezy drugiej stanowiącej, iż 

w warunkach publicznego finansowania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych ryzyko 

wahań wyniku operacyjnego szpitala komercyjnego jest mniejsze w przypadku wprowadzenia 

systemu zarządzania jakością. Konieczne wydaje się jednak przeprowadzenie podobnego 

badania w przyszłości, gdy dostępne będą dane dla lat późniejszych.” (str. 182). W kolejnych 

częściach rozdziału 4. stwierdza (wywiad ekspercki): „Wyniki te skłaniają więc do 
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potwierdzenia hipotezy drugiej stanowiącej, iż w warunkach publicznego finansowania 

specjalistycznych świadczeń zdrowotnych ryzyko wahań wyniku operacyjnego szpitala 

komercyjnego jest mniejsze w przypadku wprowadzenia systemu zarządzania jakością.” (str. 

187), „Wobec tego można stwierdzić, że wdrożenie Akredytacji w szpitalu prywatnym 

w długim okresie nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami dla wysokości jego wyniku.”(str. 

204), by ostatecznie stwierdzić, że „Powyższa konkluzja skłania tym samym do potwierdzenia 

hipotezy drugiej stanowiącej, iż w warunkach publicznego finansowania specjalistycznych 

świadczeń zdrowotnych ryzyko wahań wyniku operacyjnego szpitala komercyjnego jest 

mniejsze w przypadku wprowadzenia systemu zarządzania jakością.” (str. 203, 204, 216).  

Co ostatecznie zdecydowało (rozbieżne wyniki badań statystycznych i wywiadu eksperckiego), 

że Autor dysertacji uznał hipotezę drugą „W warunkach publicznego finansowania 

specjalistycznych świadczeń zdrowotnych ryzyko wahań wyniku operacyjnego szpitala 

komercyjnego jest mniejsze w przypadku wprowadzenia systemu zarządzania jakością.” za 

zweryfikowaną ? 

Jednym z obszarów analizowanych w dysertacji jest optymalizacja kosztów działalności 

operacyjnej szpitala.  

Na stronie 190., w tabeli 61, respondenci stwierdzają ”2. Podstawową przewagą szpitala 

prywatnego nad publicznym jest brak konieczności stosowania ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019) i możliwość kupowania 

z wolnej ręki. Pozwala to obniżać koszty poprzez kupowanie lepszych produktów w niższych 

cenach oraz dopuszcza podjęcie negocjacji cenowych.” Stwierdzenie to zostało przez Autora 

dysertacji powtórzone jako argument w dyskusji o optymalizacji kosztów, przykładowo: 

„Ważne dla szpitala prywatnego jest również wykorzystanie przewagi w postaci braku 

konieczności stosowania prawa zamówień publicznych.” (str. 190, 198). 

Jakie, zdaniem Autora dysertacji, czynniki przesądziły o uznaniu braku obowiązku stosowania 

Prawa zamówień publicznych za pozytywny czynnik optymalizacji kosztów szpitala? 

Drobne błędy językowe nie wpływają istotnie na ogólnie pozytywną ocenę pracy. 

 

5) Podsumowanie i wniosek końcowy 

Opiniowaną rozprawę doktorską oceniam pozytywnie, mimo uwag, które częściowo mają 

charakter dyskusyjny.  

 Doktorant podejmuje ważny i aktualny temat badawczy oraz wykazuje się dobrą orientacją 

w przedmiocie badań, a także dużym stopniem samodzielności naukowej i badawczej. 

Rozprawa jest dowodem na to, że mgr Marcin Chłodek potrafi zaplanować i zrealizować 
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badania naukowe przy wykorzystaniu prawidłowo dobranych metod badawczych. Praca 

stanowi samodzielne rozwiązanie problemu naukowego i świadczy o dużej wiedzy Doktoranta 

w zakresie nauk ekonomicznych. Na pozytywną ocenę pracy wpływa również znaczenie 

praktyczne badań i możliwości ich wykorzystania w praktyce zarządzania szpitalami. Praca 

napisana jest w sposób jasny i przejrzysty, poprawnym językiem.   

Podsumowując stwierdzam, że opiniowana praca mgr Marcina Chłodka pt. „ Stabilność 

wyniku operacyjnego szpitala komercyjnego w warunkach publicznego finansowania 

specjalistycznych świadczeń zdrowotnych” napisanej pod kierunkiem naukowym 

promotora dr hab. Artura Walasika prof. UE oraz promotora pomocniczego 

dr Aleksandry Szewieczek, spełnia wymogi stawiane pracom doktorskim, określone 

w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), stanowi oryginalne 

rozwiązanie problemu naukowego, wykazuje ogólną wiedzę teoretyczną Doktoranta 

w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, a także umiejętność 

samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Wnoszę o dopuszczenie mgr Marcina 

Chłodka do publicznej dyskusji nad Jego rozprawą doktorską.  

 

 


