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Odpowiedź na recenzję rozprawy doktorskiej 

Szanowny Panie Profesorze, bardzo dziękuję za wnikliwą ocenę merytoryczną mojej 

pracy doktorskiej, pozytywną opinię, jak również zawarte uwagi i sugestie. Stanowić one bę-

dą 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 zamiesz-

czone w recenzji.  

 

1. W podrozdziale „Istota i znaczenie kapitału w przedsiębiorstwie”, strona 57 au-

tor napisał o celu i korzyściach związanych ze stosowania z dźwigni finansowej, warto by 

było dla równowagi wspomnieć również o negatywnych skutkach jej wykorzystania  

(ryzyko, upadłość firmy). 

Odpowiedź: Zgadzam się ze zdaniem Pana Profesora, że uzupełnienie tego fragmentu o nega-

tywnych skutkach stosowania dźwigni finansowej, przyczyniłoby się do pełnego wyjaśnienia skutków 

dźwigni finansowej. Wprawdzie na stronie 64 dysertacji przedstawiłem teorię struktury kapitału, 

sformułowanej w 1967 r. przez N. Baxtera która uwzględnia koszty bankructwa, ale niewąt-

pliwie sugestie Pana Profesora zasługują na uwzględnienie.  

 

2. Strona 83, w drugim akapicie jest informacja o aktywach funduszu zamknięte-

go; można zaznaczyć, iż nieruchomości te muszą posiadać uregulowany stan prawny  



i nie mogą być przedmiotem zabezpieczenia lub egzekucji, zaś w skład aktywów fundu-

szu wchodzą również przedmioty i urządzenia, w tym urządzenia infrastruktury tech-

nicznej, potrzebne do korzystania z tych nieruchomości (więc wpływające także na ich 

wartość jako lokaty funduszu). 

Odpowiedź: Bardzo dziękuję Panu Profesorowi za te istotne uwagi dotyczące funduszy 

zamkniętych.  

 

3. Początek strony 84 – wg autora: „Największe fundusze powstawały w latach 

2004–2006 skupując przeszacowane nieruchomości, natomiast ich zamknięcia następo-

wały zazwyczaj po ośmiu latach”. Zwracam uwagę, że zamknięcie tych funduszy na ogół 

wiązało się z wydłużonym okresem likwidacji spowodowanym trudnościami ze sprzeda-

żą tych przeszacowanych nieruchomości w okresach spadków cen. 

Odpowiedź: Bardzo dziękuję Panu Profesorowi za tę uwagę. 

 

4. Strona 112 w omówieniu wykresu o wartości nieruchomości oddanych w leasing 

w latach 1998–2016 autor mógłby odnieść otrzymane wartości do sytuacji makroekono-

micznej lub też cen nieruchomości w poszczególnych latach. 

Odpowiedź: Bardzo dziękuję Panu Profesorowi za tę uwagę. Rzeczywiście uwzględnie-

nie opisu rysunku 4.5. o informacje, o których Pan Profesor wspomniał przyczyniłoby się do 

lepszego zobrazowania danych zawartych w rysunku który prezentuje wartości nieruchomości 

oddanych w leasing w Polsce w latach 1998–2016.  

 

5. W końcowej części pracy można było dołączyć propozycje dotyczące rozpo-

wszechnianiu leasingu nieruchomości wśród przedsiębiorców (za pomocą zmian w pra-

wie, otoczeniu gospodarczym, marketingu itp.). 

Odpowiedź: Przyznaję, że przedstawienie propozycji de lega ferenda w zakresie leasin-

gu nieruchomości przyczyniłoby się do pełniejszego wyjaśnienia problemu śladowego wyko-

rzystania tej formy finansowania nieruchomości w polskim porządku prawnym 
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