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Podstawą sPorządzenia niniejszej recenzji jest zlecenie Rady WydziaŁu
Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technolo gicznegow Szczecinie.
Rozprawa liczy 2O3 strony maszynopisu, zawiera 53 tabele, 18 wykresó w, 74 rysunki
oraz bibliografię obejmującą 151 pozycji literatury, 27 aktów normatyrvnych, 18
PozYcji mającYch charakter raportów zbadń,dokumentów programowych i opracowań
statystcznych, a także 14 pozycji dotyczących orzecznictwa sądowego. Rozprawa
zawięra równiez 19 zńączników prezentujących kwestionariusze aŃiet oraz
zestawienia informacji statYstycznych, które zostały wykorzystane w przeprowadzonyłn
badaniu naukow5łn,

1. Problem badawczy i zasadność jego wyboru

RYnek nieruchomoŚci jest istotną podstawą funkcjonowania gospodarki. Jego
znaczęnie wYnika Przed wszystkim z jego wielkości oraz funkcji jakie nieruchomości
Pełnią we wsPÓłczesnej gospodarce. Rynek nieruchomości to równiez skompiikowane i
szerokie pole analiz i badań naukowych. w sensie badawczym można zajmować się



rynkiem nieruchomości jako całością lub rynkami nieruchomości jako jego
PoszczególnYni segmentami, Jednl'm z nichjest rynek nieruchomości rolnych, Badanietego segmentu rYnku nieruclromo Ści oznacza przyjęcie określonego kryterium jego
Podziału i Podjęcie tYm sampn bardziejpogłębiony chi szczegółowych bad,ańw ramachwyodrębnionego segmentu.

Prowadzone w naszlm kraju badania naukowe d,otyczącerynku nieruchomości
rolnYch nie obejmowaŁY, jak dotąd, w takim sam}.rn stopniu wszystkich aspektów jego
funkcjonowania, DotYczyły one najczęściej przemianstrukturalny ch zachodzących wwYniku transformacji ustrojow ej, zmian na rynku nieruchomości rolnych związanych
z przystąpieniem polski do unii Europejskiej, dynamicznych zmian cenobserwowanYch w minionYch latach w t)łrr obszarze gospodarki, które wynikałyrownieŻ z tego' ze nieruchomoŚci rolne przes tały bycpostrzegane wyłącznie jako dobrasfuzące działalnoścr wytwórczej w rolnictwie, ale stały się taĘe przedmioteminwestycji i atrakcyjną fo*ą lokaty kapitafu. wreszcie w ostatnim okresie

Podejmowano ProblemY zwięane zę zmianami zasadregulacji rynku nieruchomości
rolnych, które wprowadzone zostały w pierwszej połowie 2016 roku. Znaczniemniejuwagi poświęcono natomiast, w podejmowanych badaniach naukowych, innymzłożonw problemom polskiego rynku nieruchomości rolnych, Jednym z nich sąuwatunkowania jego funcjonowania na obszarach chronionych, które sąwyznaazane wramach działań zwięanYch z ochroną środowiska naturalnego. Skutkiem tego jestwidoczny, w dotychczasowym dorobku naukowyn, brak publikacji, które w sposóbpogłębiony i oparty na badaniach empiryc znychprzedstawi ałybykompleksową ocenęoddziałYwania obszarów chronionych na rynek nieruchomości rolnyc h, ze szczególn5łn

uwzględnieniem PodejŚcia regionalnego w tego typu badaniach. Dotychczasowy stanwiedzy w tym zakresie wydaje się być niewystarc ząąayi powinien zostacposzerzony,
w odniesieniu do poszczegolnych regionów naszego kraju. wydaje się, ze szczególniewńne znaczenię możę to rnieć w przypadku wojewód ztwa zachodniopomorskiego, wktóry,m ry,trek nieruclromości rolnych posiada pewną odrębnośó, chociażby ze względuna udzjał powierzchni objętych rożnwi formarni ochrony ptzyrody, wielkośćgospodarstw rolnych oraz sposób władania tego rodzaju nieruchomościarni.

w świetle powyższych spostrzezeń z zadowoleniem należy przyjąćprzygotowante ptzez rngr Małgorzatę B. Blaszke rozprawydoktorskiej, w której podjętopróbę wypełnierria pewnej 
'uki, 

widoc znej w polskich publikacjach poświęconyclr



Problematyce uwarunkowań fuirkcjonowania rynku nieruchorności rolnych naobszarach chronionych. w przygotowanej rozprawie Autorka koncentruje swoją uwagęna badaniu rynku nieruchomości rolnych na obszarach cennych przyrodniczo
połozonych na terenie województwa zachodniopomorskiego i związku ztymobjętychrożnymi formami ochrony. przygotowanie takiego opracowania naukowegopodyktowane jest co najmniej dwoma powodami, co podkreśla w swojej rozprawieDoktorantka /s, 12/. Po pierwsze, 48,70ń wszystkich występujących na tereniewojewództwa zachodniopomorskiego uzlków gruntowych, to uż5Ąkirolne, a po drugie,łączna powierzchnia wszystkich gruntów objętych rożnymiformami ochrony przyrody

stanowi około 27,6Yopowierzchni tego województwa.

W zwięku zPowfzszYm dobór przedmiotu i zakresu badań recenzowanej
rozprawy oceniam jako trafny i ważny, zaTowno ze względow ekonomicznych, jak ispołecznych, warto podkreślić rownież, że poruszane w rozprawie treści są moimzdaniem, ciekawe z naukowego puŃtu widzenia, chociazby ze względu na złożony iwielowątkowy charaktęr badanego problemu. stan i funkcjonowanie rynkunieruchomoŚci na obszarach chronionych są wynikiem mocnej interakcji czynników

natury prawn ej, ekonomi cznej, społecz nej o r azekol o gi cznej . .

2. Cele i hipotezy badawcze rozprawy

w zwięku ztak określon5rm przedmiotem i zakresem badań rozp'awyDoktorantka PrzYjęłajej cel główny, któryrn było ,,zid,enty{ikowanie czynników ocharakterze ekonomicznym i środowiskowyn mających wpływ na rynek nieruchomościrolnych połozonych na obszarach chronionych''. obok celu głównego rozprawyAutorka sfonnułow ała jej Pięó celów pomocniczych, które stanowią rozwinięcie celuzasadniczego i miały sfużyc jego realizacji. zarowlro cel główny tozprawy,jak i celepomocnicze zostńy sformułowne w sposób trafny i precyzyjny, a tymsam)Ąn dabrzeopisują istotę i zakres zad,ania badaw czego.

W nawiązaniu c'o przyjętych celów rozprawy mgr M. B. Blaszke postawiła isformułowała w sposób następujący jej główną hipotezę bad,awczą:,,objęcie prawnąfo*ą ochrony przyrody nieruchomości rolnej, ma wpłyl,v na podjęcie d,ecyzjio zmianiesposobu uzytkowania tego gruntu lub na jego zbycie... Następnie główna hipoteza



badawcza zostałarozwinięta i cloprecyzowana w postaci czterechhipotez pomocniczych
rozprawy.

w podsumowaniu tego fragmentu recenzji chcę podkreślić, ze w mojej opiniizestaw celów i przyjętych hipotez bad,awczycir rozpraw y należy uznac za spojny,wYstarczĘącv do PoPrawnego rozwiązania podjętego problemu badawczego. Ustalonecele badawcze i sformułowane hipotezy wpływają też naodpowiednie uporządkowanie
zaprojektowanego procesu badawczego.

3. Metodyka badawcz a i źródłarozprawy

RozPrawa doktorska mgr M. B. Blaszke ma charakter studium teoretyczno _
emPirycznego, ZdecYd,owały o t).łn zastosowane w niej metody bad,awczę.Autorka
wykorzystała, w przedłożonej do oceny rozprawie,podejście indukcyjne polegające nagromadzeniu faktów i ich klasyfikacj j oraz elementy podejścia dedukcyjnego islmtetYcznego, odnosząc się zkolei, w sposób bardziej szczegółowl4 do zastosowanejw lozprawie metodyki badawczej , trzeba zaznaczyó, że wykorzystano w niej przed,ewszystkim metodę studiów literaturowych, metodę badań kwestionariuszowych, metodęanalizY danYch ŹrodłowYch oraz metody analtzystatystycznej. W mojej opinii w trakcierealizacji PostęPowan ia badawczego Doktorantka zastosowała metodyk ę badawcząktóra jest wYstarczająca do osiągnięcia sformułowanych celów rczprawyi weryfikacji

PostawionYch hiPotez, Ponadto, warto zaznaczyó, że cały proces badawczy zostałwłaŚciwie zaProjektow anY i przeprowadzony. potwierdza to dobre przygotowanie
Autorki r o zpr awy do samo dzi elnego prowadzen i a b ad.ańn aukowych"

w pracy wykorzystano zarówno wtórne, jak i pierw otnę źrodła informacji.Informacje zę źrod,eł wtórnych pozyskano głównie przy pomocy:

- metody studiów literaturowych - obejmującej studia polskiej i zagranicznej literaturydotYczącej sPecYfiki funkcjonowania rynku nieruclromości rolnych , ze szczególnym
uwzględniem uwarunkowań jego funkcjonow ania na obszarach chronionych, obrotunieruchomościami roln,łni na obszarach praynej ochrony prz7,rody w polsce,
PodstawowYch form i podstaw prawnych ochrony środowiska, problemów
wykorzystan ia nar zędzi analizy s tatystycznej w b adani ach nauko wych ;



- netodY dokurnentacYjnej - wykorzystującej opracowania GUS, Urzędu Satystycznego
woj ewództwa zachodtrioPomorski ego, ana|izy rynkowe Instytutu Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki zyrvnościowej, sprawozdania Ministra spraw wewnętrznych i
Administracji, oraz akty prawn ę i orzęczenia sądowe.

Trzebajednak PodkreŚliĆ, że najważniejsza częśćbadań rozprawy zostałaoparta
na danYch PierwotnYch. Badania w celu ich pozysk ania zostały przeprow adzone na
terenie woj ewództ w a zachodniopomorskiego. Informacje i dane pierwotne Doktorantka
PozYskała w wYniku wYkorzystania metody baclań ankietowych. Narzędz ię badawcze
stanowił autorski kwestionariusz ankiety. Badanie to podzielono na dwa etapy. Etap
PierwszY Polegał na Przeprow adzęniubadania wśród nabyrvców nieruchomości rolnych
PołozonYch na obszarach chronionych w województwie zachodniopomorsk im lgrupa I/,
natomiast w etaPie drugim badaniem objęto osoby, które przeniosły prawo własności
lub Prawo wieczYstego uzytkowania nieruchomości rolnych połozonych na obszarach
chronionYch w województwjezachodniopomorskim narzeczosób z grupy I lgrupaIIl.

wykorzystane przęz Doktorantkę metody pozyskania informacji i danych
zródłowYch, jak równiez ich analiza są w mojej ocenie, właściwe dla badań
prowadzonych w ramach nauk ekonomicznych.

4, struktura rozprawy i meryto rycznaocena poszczególnych rozdziałów

Zuwagi na PtzYjęty cel główny Tozptawy, jak i sformułowane cele
szczegółowe, jej układ jest logiczny i przejrzysty, a takżepodporządkowany przyjętyn
hipotezom badawczym. Rozprawa składa się zę wstępu, pięciu rozd,ziałow
merYtorYcznYch, zakończenia, wykazu bibliografii, spisu tabel, wykresów i rysunków
oraz załączników. Na Pozfiyr,vną ocenę zasługuje szerokie rozęznanję Autorki w
literaturze Przedmiotu, jak równi eż znajomośc regulacji prawnych oraz o,zęaznictwa
sądowego dotyczącego badanych w rozprawi e zagadnień.

Rozdzjał PierwszY rozprawy ma charakter metodyc zny, w któryrn Doktorantka
przedstawiła cele razprawy, przyjęte hipotezy badawczę oTaz charakteryskę
zastosowanYch metod badawczych. Generalnie treśó tego rozd,ziaŁu oceniarn jako
Prawidłową która 'vłl lvystarczając5łn stopniu informuje o zamiarach badawczych
Autorki rozPrawY, jak rownjeż o sposobie realizacji postępowania badawczego.



Natomiast Pewna uwaga kr5ĄYczna,jaka nasuwa się po zapoznaniusię z zawańościątego rozdziaŁu oraz wstęPu do rozprawy, d,otyczy widoczrrych powtórzeń, których nieudało się Autorce uniknąĆ w tych jej częściach. Jako przykładmoze posłużyc to, że wobu w5łnienionycir częściach rozprawy Doktorantka przedstawia jej ce' główny.Ponadto, sformułowanie celu głównego we wstępie /s. l'/jest nieco inne niz wrozdziale PierwszPn rozłrawl ls,17l. Wydaje się, ze we wstępie Autorka chciała, ichyba powinna przedstawi c) przy przyjętej konstrukcji pracy) ogólne zamiętzeniębadawczę tozprawy, a nie jej cel główny.

w rozdziale drugim recenzowan ej rozprawy, ktory ma charak ter teoretyczny,Doktorantka na Podstawie dobrze dobranych pozycjipublikacji zarównokrajowych, jaki zagranicznych, przeprowadza badania literafurowe i na ich bazięwyjaśnia pojęcierYŃu nieruchomoŚci, w tYn rYnku nieruchomości rolnych, a następnie przedstawiarozwaŻania dotYczące istotY i sposobu definiowania nieruchomości rolnej, niestetygłównie jako kategorii normatywnej. Trzebajednak podkreślić, ze najistotniejszączęścią tego rczdziafu jest jego pkt 2.3, w któryłn Doktorantk a, w zwięku podjętyn wrozprawie problemem badawczym, prezentuje specyfikę funkcjonowania rynkunieruchomoŚci rolnYch, zarówno w świetle ograiczeńśrodowiskowych ze względu naich połozenie na obszarach chronionych, jak równiez zuwagi na ograniczenia
PozaŚrodowiskowe wYnikające ze specyfiki przedmiofu obrotu jakirn jest nieruchomośćrolna. Rozważania te zostały d,obrze przygotowane i zaprezentowane w sposóbprzejrzysty, co sprawi a, że pkt 2.3 w istotny sposób wpłyłva na pozytyl,vną ocenę całegorozdziału drugiego recenzowanej Tozptawy. w konkluzji oceny tego rozdziałuchciałbYm jednak stwierdzić, że moj ewątpliwośc i budzisformułowanie tytufu pkt. 2. l,W Punkcie tYn Doktorantka podjęła, prawie w7Ąącznie, próbę, na bazie badań,iterafurowych, wyjaśnienia pojęcia ryŃu nieruchomości, przywofując poglądy w tymzakresie znanYchPolskich je go bad,aczy. a następnie w oparciu o wcześniejsze ustaleniazaprezentowała istotę rynku nieruchomości rolnych jako waznego jego segmentu. wPunkcie tYrn nie ma natomiast szerszy ch rozważanDoktorantki na temat czynnikówkształtowania się nieruchomości rolnych, a kwest ie zwtązane z jego otoczeniemzaprezentowano w sposób niezwykie zwięzŁy wyłączniena rys, 2.1. w zwięku z tymispostrzezeniami redakcja tytufu pkt.2.1 jest nieco zaskakująca.

RozdziaŁy trzeci, czwafty i piąty przedłożonej do recenzji rczprawy mającharakter empiryczno - poznawc zy i sąściśle podporządkowane realizacjijej celów. w



rozdziale trzęcim mgr M, B, Blaszke skoncentrowała swoją uwagę na zaprezentowaniu
obszarów cennYch PrzYrodnic zo położonych w województwie zachodniopomorskim, na
terenię którYch Połozone są nieruchoności rolne wybrane do badań w niniejszej
rozprawie. Rozdział ten został dobrze przygotowany pod względem merytoryczn5łn
oraz PrzejrzYstoŚci Przedstawianych w nim zagadnien. W jego pkt. 3.1 Doktorantka
scharakteryzowała bowiem podstawowe formy ochrony przyrody według kryterium
rezimu ochronnego, NastęPnie, w kolejnych punktach tego rozdziatu, szczegoŁowej
analizję Poddano Poszczegolne formy ochrony przyrody na terenie województwa
zachodniopomorskiego, wraz podaniem obszarów, na których one funkcjonują
powierzchni objętej daną fo.mą ochrony, a także ich udziŃu w powierzchni
PoszczegolnYch Powiatów badanego województwa, Rozw ażania te zostały dobrze
udokumentowane odPowiednio dobranymi dan5.łni statystycznyrni, co stanowi istotną
zaletę tej części rozprawy.

zkolęi rozdział czwarty rczprawy Doktorantka poświęc iła na prezentację
wYników badań, które zostałY Przeprowd,zonę w oparciu o przygotowane w tlłrn celu
dwa kwestionariusze aŃiety. pierwszy z nich został skierowany do posiadaczy
/właŚcicieli, uzYtkowników wieczystych i dzierżawcow/ nieruchomości rolnych
PołozonYch na obszarach chronionych wojewod,ztwa zachodniopomorskiego, a drugi
natomiast do zbYwcow tego rodzajunieruchomości rolnych w badan5łn województwie.
Kwestionariusze ankiętY zostały przedstawionę w załącznikach 6 i 7 do recenzowanej
tozprawy, w mojej ocenie Doktorantka skonstruowała je w sposób właściwy,
pozwalający wysondować opinie respondentów objętych badaniem w niniejszej
rozprawie. Istotne znaczenie, z punktu widzęnia realizacji przyjętychcelów rozptawy,
ma treŚĆ pkt, ł,z i 4,3 tego rozdziału,w których Doktorantk aprzed.stawia wyniki badań
dotYczącYch ograniczeń Prowadz enia działalności gospodarczej na obszarach objętych
ochroną przyrody oTaz prezentuje w szerszym ujęciu konsekwencje posiadania
ni eruchomo ści rolnych na ob szarach chronionych,

ostatni, piąty rozdział rozprawy ma charakter poznaw czy i nawiązuje wprost do
sformułowanego w niej Problemu badawczego. W rozdzia7ę tlłn Dokto rantka przy
zastosowaniu dobrŻe dobranych metod bad"awczych, rv tym metod analizystatystycznej,
Podejmuje udaną Próbę ocelly odd,ziaływania obszarów objętych róznyni fonnami
ochronY PrzYrodY na funkcjonowanie ry,Ńu nieruchomości rolnych w badanun
województwie.



ostatnia część recenzowanej rozprawy to podsumowanie i wnioski, w której mgrM. B. Blaszke, w przejrzysty sposób, dokonała trafnego uogólnienia wyników
PrzeProwadzonYch badań, ZaPrezentowano w nim końcowe ustalen ia otazkonkluzje
dotyczące realizacji celów rozprawy i weryfikacji sformułowanych hipotez
badawczYch, TreŚÓ Podsumowania potwierdza prawidłow e przęprowaclzone
PostęPowarriabadawczego i rozwi ęanie pruez Doktorantkę postawionego w rozptawie
problemu naukowego. sformułowane w nim wnioski końcow ę rozprawy wynikają
z ptzęprowadzonych badań i analiz.

5. Końcowa ocena rozprawy

Rozprawa doktorska przygotowan a przęz mgr Małg orzatę B. Blaszke pod
tlułem ,,Analiza uwarunkowń rynku nieruchomości rolnych na obszarach
chronionYch" jest oPracowaniem intęresującym i wartościow).łn, którę nalezy ocenić
pozytywni e . Z a takąo ceną przemawi aj ą n astępuj ące j ej zalety :

- w rozprawie podjęto ważny i aktualny problem badawczy;
- prawidłowo sformułowano cele i hipot ezybad,awcze rozprawy;
- Tozprawa charakteryzuje się logiczną i spójną strukturą która została

po dp orządkowana r ealizacjij ej celu głównego ;

- w rozPrawie zastosowano właściwe metody badawcze, w tyl za1owno dobrze
dobrane metody analizy statystycznej, jak rownież starannie i poprawnie
przepr ow adzone badani e aŃietowe;

- w wyniku przeprowadzonego postępowania badawczego osiągnięto
zadawalający stopień realizacji celów TozpTawy, zaTowno celu głównego, jak i

j ej celów szczegołowych;

- w rozprawie sfotmułowano trafne, na podstawie przeprowadzonego
PostęPowania badawczego, sposttz eżenia, wnioski i konkluzje końcowe, które
oprócz walorów poznawczych mogąm ięc takżę znaczenię praktyczne.

z obowiązku recenzenta, napodstawie dokonanej szczegołowej oceny rozprawy
doktorskiej mgr Małgorzaty B. Blaszke, chciałblłrr przedstawi c rownieżuwagi i
wskazać na pewne uchybienia, których nie ustrzegła się Autorka. Mają one
charakter zarówno mer5Ąoryczy, jak i redakcyjny, ale w zadnym stopniu r:rie



podważają przedstawionyclr wyże1 głównych zalet recenzowanej rozprawy.
Najwazniejsze z nich to:

- w rozprawie zb5t mało uwagi poświęcono, w mojej ocenie, teoretycznyrn
asPektom fuŃcjonowania rynku nieruchomości, w t5rm równiez specyfice rynku
nieruchomoŚci rolnYch. Zamięszczenię w strukturzę rozprawy, konkretnie w
rozdziale drugim, rozważań poświęconych tyłn problemom stworzyłoby, moim
zdaniem, szersze podstawy teoretyczne do podjętych w niej szczegółowych
rozwaŻań dotYczącYh uwarunkowań rynku nieruchomości rolnych na obszarach
chronionych, Rozprawa miałaby wówczas, jak się wydaje, lepsze proporcje
międzY ZawSZę waŻnymi w pracach doktorskich aspektami teoretycznyni a jej
warstwą Poznawczą opartą na badarriach dotyczących praktyki działaniarynku
nieruchomości rolnych na obszarach chronionych w województwie
zachodniopomorskim;

, zastrzeżenia budzi redakcja, co już zaznaczono powyżej, tytułu pkt, 2.t
rozprawy w odniesieniu do zawaftych w nim treści;

- niezb3Ą fortunne sformułowanie drugiego celu pomocniczego rozprawy jako
,,analiza Pojęciowa nieruchomości rolnej", W moirn przekonaniu celem nie
możebyc analiza........, gdyż analiza jestmetodąbad ania, anie jego celem;

- niewłaściwa redakcja tekstu na s.72 rozprawy - ,,Spośród wszystkich
wYstęPującYch na teręnie województwa uzytków gruntowych, to uzqki rolne
obejmują większą jego część - 48,7 oń'' 

;

- uwagę Zwraca numeracja hiPotez Pomocniczych rozprawy. Nie bardzo wiadomo
bowiem dlaczego rozpoczynasię ona od hipotezy nr 4?;

- skomplikowany sposób numeracji rysunków i tabel, np. rys. 1.1 w pkt. 1.3
roz9rawY, natomiast numeracja tabel rozpoczyna się od tabeli nr 1,2 równiez
zamlęszczonej w pkt. 1.3?.

6. Konkluzja

W oParciir ol<r5nYcznąanalizęi sformułowanąna jej podstawie ocenę rL)zprawy
doktorskiej mgr Małgorzaty Bernadety Blaszke pt. ,,Analiza uwarunkowań rynku
nieruchomoŚci rolnYclr na obszarach chronionych" stwierdzam, ze stanowi ona
oryginalne rozwięanie istotnego j aktualnego problemu naukowego, jakim było



zbadanię uwaruńkowań funkcjonowania rynku nieruchomości rolnych połozonycir na
obszarach chronionYch, TreŚĆ rozprawy wskazuje równiez, zę Doktorantka wykazała się
odPowiedniąwiedząteoretycznąz zal<resunauk ekonomicznych, a takżeodpowiednimi
umiejętnościami samodzielnego prowadzenia pracy naukowej, przy wykorzystaniu
dobrze dobranYch metod badawczych. Oznacza to, że pracamgr Małgo ruŃy B.Biaszke
spełnia warunki stawiane rozprawom doktorskim. Biorąc powyższe po uwagę
Przedkładam Radzie WYdziaŁu Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
TechnologicznęBo w szczecinie wniosek o dopuszczenie jej do publicznej obrony.
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