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Uniwersytet Szczeciński  
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Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie  

Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji 

                                                             

  

Odpowiedź na recenzję rozprawy doktorskiej 

Szanowny Panie Profesorze, bardzo dziękuję za wnikliwą ocenę merytoryczną  

i redakcyjną mojej pracy doktorskiej, pozytywną opinię, jak również zawarte uwagi i sugestie. 

Stanowić one będą istotne wskazówki, służące poprawie, jakości realizowanych przeze mnie 

przyszłych prac badawczych jak również w redagowaniu tekstów o charakterze naukowym.  

Poniżej zamieściłem odpowiedzi na postawione przez Pana Profesora uwagi zamieszczone  

w recenzji.  

W punkcie 4 recenzji dotyczącym struktury rozprawy na stronie 5 Pan Profesor 

stwierdził, że: 

I. W rozprawie przygotowanej przez mgr. M. Górskiego można wyróżnić zarów-

no jej część teoretyczną, metodyczną, jak również poznawczą. W mojej opinii rodzi się 

jednak pytanie o kolejność umieszczenia poszczególnych rozdziałów w strukturze roz-

prawy. Lektura jej wstępu pozwala przypuszczać, że również Doktorant miał wątpliwo-

ści dotyczące tej kwestii. Z tego być może powodu rozdział drugi rozprawy charaktery-

zuje, jako pierwszy (s. 13), a w odniesieniu do jej rozdziału pierwszego stwierdza, że jest 

to rozdział drugi rozprawy. Stwierdzenia te zostały również powtórzone przez Autora  

w końcowej części rozprawy zawierającej wnioski z przeprowadzonych w niej badań  

(s. 197–198). Moim zdaniem zasadne jest bowiem pytanie, w którym miejscu  
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w strukturze rozprawy powinien znajdować się jej rozdział pierwszy, poświęcony  

wybranym problemom funkcjonowania rynku nieruchomości oraz inwestowania w nie-

ruchomości. 

Odpowiedź: Zgadzam się ze zdaniem Pana Profesora, że być może bardziej uzasad-

nione było umieszczenie rozdziału pierwszego zgodnie z sugestią Pana Profesora. Przyznaje, 

że rzeczywiści miałem wątpliwości czy rozdział pierwszy nie powinien znaleźć sie w innym 

miejscu rozprawy i początkowo miałem taka koncepcję struktury dysertacji. Jednak o kolej-

ności rozdziału zadecydowało to, że  praca doktorska dotyczyła obszaru  rynku  nieruchomo-

ści w związku z tym uznałem, że  rozdział pierwszy powinien  wprowadzać w zagadnienia 

związane z rynkiem nieruchomości.  

 

II. W rozdziale drugim rozprawy Doktorant podejmuje ogólne problemy źródeł 

finansowania przedsiębiorstw i pomimo tego, że jego tytuł brzmi „Teoretyczne ujęcie 

źródeł finansowania nieruchomości przez przedsiębiorstwa” to tylko pkt. 2.4. nawiązuje 

do kwestii finansowania nieruchomości przez przedsiębiorstwa. Z lektury rozprawy wy-

nika również, że zawartość jej rozdziału trzeciego poświęcona została teoretycznym pro-

blemom leasingu i jego roli w finansowaniu przedsiębiorstw, bez względu na to co jest 

przedmiotem leasingu. Oznacza to, że rozdział ten w ogóle nie podejmuje problemów 

dotyczących leasingu nieruchomości. W związku z tym wydaje się, że z uwagi na przyję-

ty cel recenzowanej rozprawy, jej układ byłby bardziej przejrzysty gdyby Doktorant 

najpierw omówił ogólne problemy finansowania przedsiębiorstw (rozdział drugi  

w rozprawie przedłożonej do recenzji, z wyjątkiem pkt 2.4), a następnie leasing, jako 

źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie w ujęciu teoretycznym, uzupełniając 

obecny rozdział trzeci o dodatkowy punkt dotyczący leasingu, jako źródło finansowania 

nieruchomości, wykorzystując w tym celu pkt 2.4. Następnie, z uwagi na to, że tego ro-

dzaju transakcje są podejmowane na rynku nieruchomości mógłby zostać zamieszczony, 

jako trzeci w strukturze pracy rozdział dotyczący funkcjonowania rynku nieruchomości 

i podejmowanych na nim inwestycji (rozdział pierwszy w przedłożonej rozprawie). 

To pozwoliłoby, jak się wydaje, w sposób logiczny oddzielić w rozprawie, rozważania  

o charakterze ogólnym dotyczące sposobów finansowania przedsiębiorstw, od zagadnień 

(problemów) bardziej szczegółowych odnoszących się do leasingu nieruchomości,  

z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających ze sposobu funkcjonowania  rynku nie-

ruchomości oraz rozwiązań regulacyjnych dotyczących tej formy finansowania inwesty-

cji w nieruchomości.   
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Odpowiedź: Zgadzam się ze zdaniem Pana Profesora, że sposób omówienia zagadnień  

zgodnie z sugestią Pana Profesora byłby bardziej przejrzysty.  

Bardzo dziękuję Panu Profesorowi również za uwagi natury redakcyjnej, które do-

strzegł Pan Profesor w mojej dysertacji. Postaram się w trakcie przygotowania publikacji  

w przyszłości zwrócić szczególną uwagę na stronę redakcyjną przygotowywanych tekstów. 

Łączę wyrazy szacunku 

 

         Mirosław Górski 

 

 


