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profesor	senior	Uniwersytetu	im.	A.	Mickiewicza	w	Poznaniu	
na	Wydziale	Geogra@ii	Społeczno	-	Ekonomicznej	i	Gospodarki	Przestrzennej			

Opinia		
o	dorobku	naukowym	dr.	Sławomira	Palickiego	ubiegającego	się	o	stopień	naukowy	

	doktora	habilitowanego	nauk	społecznych	w	dyscyplinie	ekonomia	i	@inanse	

1.	Wstęp	
	 Przedmiotem	 oceny	 jest	 dorobek	 naukowy	 dr.	 Sławomira	 Palickiego,	 doktora	 nauk	 ekono-
micznych,	 ze	 szczególnym	uwzględnieniem	osiągnięcia	naukowego	wskazanego	przez	kandydata	
do	 stopnia,	 którym	 jest	 monogra@ia	 "REWITALIZACJA	 MIAST:	 Perspektywa	 rynku	 nieruchomości	
mieszkaniowych",	nazywana	tradycyjnie,	rozprawą	habilitacyjną.	Ocenione	także	zostaną:	pozosta-
łe	 osiągnięcia,	 dzialalność	 dydaktyczna,	 organizacyjna	 i	 popularyzatorska.	 Przedstawiona	 ocena	
jest	wynikiem	analizy	tekstu	publikacji	-	głównego	osiągnięcia	naukowego	Kandydata,	a	także	za-
poznania	 się	 z	 częścią	 dokumentacji	 dostarczonego	Wniosku	 o	 przeprowadzenie	 postępowania	w	
sprawie	nadania	stopnia	doktora	habilitowanego,	dotyczącą	publikacji	oraz	działalności	dydaktycz-
nej,	organizacyjnej	i	innej.	Materiał	do	oceny	został	dostarczony	przez	Radę	Awansów	Naukowych	
Uniwersytetu	Ekonomicznego	w	Poznaniu.	Ocena	dorobku	naukowego	uwzględniać	będzie	przede	
wszystkim	wymienioną	powyżej	monogra@ię	oraz	aktywność	naukową	po	uzyskaniu	stopnia	dok-
tora	nauk	ekonomicznych	tj.	od	2007	roku.		

2.	Osiągniecie	naukowe	(wskazane	przez	kandydata)	
2.	1.	Ogólna	charakterystyka		 	
	 Jak	 to	 już	 napisano,	 wskazanym	 przez	 dr.	 S.	 Palickiego	 osiągnięciem	 naukowym	 jest	
publikacja"REWITALIZACJA	 MIAST:	 Perspektywa	 rynku	 nieruchomości	 mieszkaniowych",	 wydana	
przez	 Wydawnictwo	 Uniwersytetu	 Ekonomicznego	 w	 Poznaniu	 w	 2020	 roku	 (ISBN	
978-83-8211-029-6).	 Jest	 to	bardzo	obszerna	 (313	stron	wraz	z	 załącznikami)	monogra@ia	obej-
mująca,	 jak	 to	wynika	 z	 dostarczonych	materiałów,	 problematykę	 będąca	w	polu	 zainteresowań	
naukowych	i	eksperckich		Autora.	Składnikami	publikacji	określającymi	jej	strukturę	są:	nienume-
rowany	Wstęp,	pięć	rozdziałów	zasadniczych,	nienumerowane	Zakończenie,	załączniki	oraz	niety-
powo	umiejscowiona,	po	załącznikach,	Bibliogra@ia.	Dwa	pierwsze	rozdziały	mają	charakter	teore-
tyczno	-	problemowy,	trzeci	-	metodyczny,	natomiast	dwa	ostatnie	są	prezentacją	wyników	badań	
empirycznych.	 Zakończenie	 jest	 podsumowaniem	 uzyskanych	wyników.	 Struktura	 publikacji	 na-
wiązuje	zatem	do	modelu,	jaki	jest	często	przyjmowany	w	rozprawach	habilitacyjnych,	w	których	
rozważania	natury	teoretycznej	i	metodycznej	mają	być	podstawą	prowadzonych	badań	empirycz-
nych.	 	Autor	podejmuje	się	 trudnego	zadania	powiązania	z	sobą	skomplikowanego,	a	w	polskich	
warunkach,	specy@icznego	procesu	rewitalizacji	miast	z	jeszcze	bardziej	zagmatwanym	i	trudnym	
do	klarownego	poznania,	jak	się	wydaje,	polskim,	a	konkretnie,	poznańskim	rynkiem	nieruchomo-
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ści	mieszkaniowych.	W	tym	kontekście,	dość	dziwnym	i	nieuzasadnionym	treścią	publikacji	wyda-
je	 się	 być	 sformułowanie	 tytułu	 rozprawy,	 na	 co	warto	 zwrócić	uwagę	przed	przystąpieniem	do	
merytorycznej	oceny.	Otóż	tytuł	publikacji	składa	się	z	dwóch	członów.	Pierwszy	zasadniczy,	jak	to	
wynika	z	umiejscowienia	i	podkreślenia	wielkością	czcionki,	wskazuje,	że	na	treść	publikacji	skła-
dać	się	będą	przede	wszystkim	zagadnienia	rewitalizacji	miast.	Drugi	natomiast	członów	pozwala	
przyjąć,	że	efektem	rewitalizacji	miast	jest	rynek	nieruchomości	mieszkaniowych,	a	właściwie	jego	
przyszłość	 lub	 punkt	 odniesienia	 do	 rewitalizacji	miast	 (perspektywa).	 Tak	 jednak	 nie	 jest.	 Jest	
wręcz	 odwrotnie.	 Podstawowa	 problematyka	 publikacji	 dotyczy	 rynku	 nieruchomości	 mieszka-
niowych	odnoszonego	w	zasadzie	do	realizacji	programów	rewitalizacji	miast	 (konkretnie	w	Po-
znaniu),	 a	 nie	 samej	 rewitalizacji,	 która	może	 zostać	uznana,	 co	najwyżej,	 za	 jeden	 z	 czynników	
wpływających	na	rynek	nieruchomości	mieszkaniowych	(w	ujęciu	Autora	prawdopodobnie	o	per-
spektywicznym	znaczeniu).	Taki	 punkt	widzenia	potwierdza	przyjęte,	wysoko	dyskusyjne	motto	
publikacji	"Rewitalizacja	miast	nie	odbywa	się	poza	lecz	na	rynku	nieruchomości",	które,	jak	się	wy-
daje,	miało	zasadniczy	pływ	na	tok	myślowy	Autora	i	na	przyjętą	ścieżkę	postępowania	badawcze-
go	(główna	niezapisana	hipoteza).	Oznacza	to	specy@iczne,	a	zarazem	błędne	pojmowanie	rewitali-
zacji,	bowiem	zakładające,	że	rynek	nieruchomości	jest	polem	wyznaczającym	rozwiązania	wielo-
aspektowych	 problemów	 rewitalizacji.	 Oznacza	 to	 także,	 jednostronne,	 biznesowe	 pojmowanie	
rewitalizacji,	co	może	jest	ważne	z	ekonomicznego	punktu	widzenia,	ale	odziera	kompleksową	w	
swej	naturze	rewitalizację	z	aspektu:	społecznego,	ekologicznego,	przestrzennego,	architektonicz-
nego,	 urbanistycznego,	 historycznego,	 technicznego,	 estetycznego,	 funkcjonalnego	 itp.	 Co	więcej	
taka	 "hipoteza"	może	być	ewentualnie	przyjmowana	 jedynie	w	przypadku	odniesienia	 rozważań	
do	rynku	nieruchomości	mieszkaniowych	uzyskanych	w	wyniku	realizacji	biznesowych	projektów	
rewitalizacyjnych	(np.	"Park	City"	i	"Warzelnia"	w	Poznaniu),	a	nie	miejskich	programów	rewitali-
zacji,	pomijając	już	to	czy	w	takich	przypadkach	mamy	do	czynienia	z	rewitalizacją	czy	realizacją	
projektów	inwestycyjnych.			

2.	 2.	 Merytoryczna,	 szczegółowa	 ocena	 publikacji:	 "REWITALIZACJA	 MIAST:	 Perspektywa	
rynku	nieruchomości	mieszkaniowych"	
		 Wstęp:	Jest	rzeczą	oczywista,	że	rewitalizacja	miast,	jako	proces	w	pewnym	sensie	ciągle	nowy,	
ma	niewątpliwie	pewien	wpływ	na	rynek	nieruchomości,	w	tym	mieszkaniowych.	Trzeba	się	za-
tem	zgodzić	z	dr.	S.	Palickim,	że	na	zbadanie	czekają	relacje	pomiędzy	rewitalizacją,	a	rynkiem	nie-
ruchomości.	Nie	wiem	 jednak	 czy	 aktualny,	polski	 rynek	nieruchomości	 jest	 akceptowanym	roz-
wiązaniem	w	zakresie	zaspokajania	od	dziesiątków	lat	niezaspokojonych	potrzeb	mieszkaniowych	
ludności	 (choć	 ekonomicznych	 dążeń	 deweloperów	 bez	wątpienia).	 Z	 tych	 chociażby	względów	
podjęcie	problematyki	wpływu	rewitalizacji	na	rynek	nieruchomości	mieszkaniowych	uznać	nale-
ży	za	poznawczo	ważne,	a	praktycznie	użyteczne,	przy	całej	złożoności	i	rewitalizacji	i	rynku	nie-
ruchomości	 i	wzajemnych	 zależności.	 Jednocześnie	 jest	 to	 zadanie	 niezwykle	 trudne,	 a	w	moim	
przekonaniu,	praktycznie	niemożliwe	do	zrealizowania.	W	przygotowaniu	monogra@ii	autor	korzy-
stał	z	bogatej	literatury,	nie	tylko	krajowej	ale	i	zagranicznej.	Należy	jednak	zwrócić	uwagę	na	to,	
że	w	rożnych	krajach	rewitalizacja	jest	procesem	różnie	pojmowanym	(co	także	akcentuje),	reali-
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zowanym	w	różnych	warunkach	i	w	różny	sposób	przebiegającym.	Doświadczenia	zagraniczne,	nie	
zawsze	są	dobrym	wzorcem,	zwłaszcza	chińskie(tzw.	rewitalizacja	buldożerowa).			
	 Ideą,	jaka	przyświecała	Autorowi	monogra@ii	było	niewątpliwie	usystematyzowanie	wiedzy	na	
temat	wpływu	procesów	rewitalizacji	na	rynek	nieruchomości	mieszkaniowych,	z	czego	wynikała	
teza	(raczej	hipoteza	generalna,	nadrzędna	czy	główna)	w	następującym	sformułowaniu:	rewitali-
zacja	terenów	miejskich	wpływa	na	funkcjonowanie	lokalnego	rynku	nieruchomości	mieszkaniowych.	
Takie	ogólne	 i	 nie	do	końca	 jasne	 sformułowanie	hipotezy	 głównej	wymagało,	 co	 jest	 oczywiste	
sformułowania	hipotez	szczegółowych.	Autor	sformułował	aż	8	takich	hipotez	o	różnym	zakresie	
rzeczowym	i	 różnym	stopniu	szczegółowości.	 I	 tak	hipoteza:	H1:	Rewitalizacja	 terenów	miejskich	
wywołuje	wzrost	cen	na	lokalnym	rynku	nieruchomości	mieszkaniowych;	H2:	Kompleksowe	i	długo-
trwałe	procesy	rewitalizacji	wywołują	najsilniejszy	wzrost	cen	na	rynku	nieruchomości	mieszkanio-
wych;	H3:	Kompleksowe	i	długotrwałe	procesy	rewitalizacji	wpływają	nie	tylko	na	ceny	na	rynku	nie-
ruchomości	mieszkaniowych	na	terenie	bezpośrednio	objętym	odnową	ale	rozprzestrzeniają	się	także	
poza	ten	obszar,	na	jego	sąsiedztwo;	H4.	Faza	antycypacji	procesów	rewitalizacji	wpływa	na	lokalny	
rynek	nieruchomości	mieszkaniowych	w	sposób	odmienny	od	ich	fazy	wdrożeniowej;		H5:	Rewitaliza-
cja	wywołuje	wzrost	 cen	nieruchomości	mieszkaniowych	w	każdej	 fazie	koniunktury	na	 rynku;	H6:	
Skala	oddziaływania	rewitalizacji	miast	na	ceny	na	rynku	nieruchomości	mieszkaniowych	różnicuje	
się	w	zależności	od	dynamiki	koniunktury	na	tym	rynku;	H7:	Społeczna	percepcja	wpływu	rewitaliza-
cji	na	ceny	mieszkań	jest	odmienna	od	faktycznego	przebiegu	zmiany	cen	transakcyjnych	notowanych	
na	lokalnym	rynku	nieruchomości;	H8:	Specjaliści	z	zakresu	obsługi	rynku	nieruchomości	postrzegają	
następstwa	rewitalizacji	na	rynku	mieszkaniowym	w	inny	sposób	niż	osoby	niezwiązane	z	nim	profe-
sjonalnie.	
	 Nie	 znając	 jeszcze	 procedury	 i	 wyników	 testowania	 sformułowanych	 hipotez	 pozwolę	 sobie	
wskazać	na	pewne	wątpliwości	w	tym	względzie,	zwłaszcza	w	odniesieniu	do	sformowania	hipo-
tez.	 	Wydaje	mi	się,	że	hipotezy	badawcze	mogłyby	zostać	poprawnie	i	sensownie	sformułowane	
po	uprzednim,	dość	szczegółowym	scharakteryzowaniu	procesów	rewitalizacji	miast	oraz	charak-
terystyce	rynku	mieszkaniowego.	Rewitalizacja	jedynie	w	wyjątkowych	wypadkach,	dotyczy	miast,	
jako	 całości	 lub	większych	 zwartych	obszarów	miejskich.	Ma	 zatem	charakter	 lokalny,	 podobnie	
jak	większość	jej	konsekwencji.	Miejski	rynek	nieruchomości	mieszkaniowych	ma	jednak	wymiar	
ogólnomiejski,	a	w	przypadku	Poznania,	aglomeracyjny.	Relacje	rewitalizacja	-	rynek	nieruchomo-
ści	odnosi	się	zatem	do	nieporównywalnych	obszarów.	Trudno	jest	mi	przyjąć,	że	rewitalizacja	na	
Śródce,	Łazarzu,	fragmencie	Wildy,	wpływa	na	rynek	mieszkaniowy	Poznania,	jako	całości,	pomija-
jąc	 ten	 fakt,	 że	 celem	realizowanych	programów	rewitalizacyjnych	nie	musi	być	 i	najcześciej	nie	
jest	pozyskanie	 substancji	mieszkaniowej	 (programów	może	być).	Ponadto,	 aktualnym,	najwięk-
szym	składnikiem	rynku	nieruchomosci	mieszkaniowych	Poznania	jest	deweloperskie	budownic-
two	realizowane	na	niemal	każdym	dostępnym	terenie,	nie	mające	nic	wspólnego	z	rewitalizacją,	a	
będące	 procesem	 inwestycyjnym	 realizującym	 zupełnie	 inne	 od	 rewitalizacji,	 cele.	 Utworzenie	
układu	przestrzennie	porównywalnego	byłoby	jednak	zadaniem	niezwykle	trudnym,	ale	zobaczy-
my.	Warto	także	pamiętać,	że	w	układach	przyczynowo	-	skutkowych	mamy	do	czynienia	z	relacją	
przyczyna	 -	 skutek,	 a	 nie	 bliżej	 nie	 określonym	 czynnikiem	 "wywoływanie"	 (H1,	 H2,	 H5).	 Jeśli	
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przez	antycypację	rozumiemy	zapowiedź	czegoś,	oczekiwanie,	planowanie,	działanie	wyprzedza-
jące	 itp.	 to	antycypacja	rewitalizacji	nie	wpływa	na	nic,	poza	zachowaniami	spekulacyjnymi	 i	ko-
rupcyjnymi,	przecież	proces	jeszcze	się	nie	rozpoczął.	Ponadto	rewitalizacja	jest	procesem,	a	pro-
ces	przebiega,	jest	realizowany,	prowadzony	itp.	a	nie	wdrażany	(H4).	Jeśli	przez	koniunkturę	ro-
zumiemy	zespół	zmian		jakie	zachodzą	w	gospodarce,	a	które	mogą	być	korzystne	lub	nie,	to	hipo-
teza	H5	nie	jest	trafna.	Percepcja	zawsze	dotyczy	czegoś	co	jest	widoczne,	co	występuje,	przebiega.	
Jeśli	ma	dotyczyć	cen,	to	musi	brać	pod	uwagę	ceny	transakcyjne	i	ich	zmiany;	inaczej	trudno	mó-
wić	o	percepcji	(H7).	Szanse	wery@ikacji	ma	właściwie	jedynie	hipoteza	H1,	a	pozytywna	wery@ika-
cja	 pozostałych,	 raczej	 nieuzasadnionych,	 a	 przynajmniej	 nieprzekonujących,	 będzie	 trudna	 do	
zrealizowania.	Warto	także	zaznaczyć,	że	hipoteza	ogólna	(teza	wg	Autora)	jest	zbyt	ogólna	i	moż-
na	z	niej	wprowadzić	wiele	 różnych	hipotez	badawczych	o	 różnym	stopniu	potwierdzenia.	Pew-
nym	usprawiedliwieniem	jest	to,	że	jak	wskazuje	historia,	wiele	nieprawdopodobnych	hipotez	zo-
stało	niekiedy	pozytywnie	zwery@ikowanych	przez	rzeczywistość.	Celem	pracy	było	także	rozwia-
zanie	wielu	kwestii	(przedstawienie	propozycji)	dotyczących	rewitalizacji,	w	tym:	sformułowanie	
modeli	 rewitalizacji	 miast	 uwzględniających	 rynek	 nieruchomosci,	 identy@ikacja	 mechanizmów	
transmisji	publicznych	efektów	rewitalizacji	na	rynek	mieszkaniowy,	sformułowanie	pojęcia	renty	
rewitalizacyjnej	i	interpretacja	tej	renty,	także	wskazanie	na	społeczne	postrzeganie	wpływu	pro-
cesów	rewitalizacji	na	wtórny	rynek	nieruchomosci	mieszkaniowych,	a	także	określenie	wpływu	
wybranych	cech	osobowych	na	postrzeganie	badanych	zjawisk	 (s.11).	Autor	przyjął	zbyt	szeroki	
zakres	rzeczowy	zakładanych	badań,	aby	mogły	zostać	sensownie	zrealizowane.	W	dalszej	części	
wstępu	opisana	została	procedura	wery@ikacji	sformułowanych	hipotez	wraz	z	ogólną	charaktery-
styką	procedury	badawczej,	wykorzystanych	materiałów	źródłowych	itp.				
	 Rozdział	I.	Rewitalizacja	jako	złożone	zjawisko	w	otoczeniu	miejskim.	Tak	sformułowany	
tytuł	rozdziału	budzi	poważną	wątpliwość,	co	do	przedmiotu	badań	i	ich	zakresu.	Jeśli	tytuł	publi-
kacji	brzmi	(nieadekwatnie	do	treści):	Rewitalizacja	miast,	to	nie	wiadomo	dlaczego	w	tym	miejscu	
przedstawiona	 zostanie	 problematyka	 rewitalizacji,	 jako	 złożonego	 zjawiska	 w	 otoczeniu	 miej-
skim,	czyli	poza	miastem.	Dla	miasta,	jako	jednostki	przestrzennej,	rewitalizacja,	jako	proces	prze-
strzenny	 i	 przestrzenny	 rynek	 nieruchomości	mieszkaniowych,	 funkcjonować	 bedą	w	 granicach	
miasta,	a	nie	w	jego	otoczeniu,	chyba	że	chodzi	o	rozważania	dotyczące	obszaru	aglomeracji.	Jest	to	
kolejny	przykład	złego	zatytułowania,	 tym	razem	rozdziału,	w	nawiązaniu	do	 jego	 treści.	W	roz-
dziale	 tym	zawarta	 jest	przede	wszystkim	dyskusja	nad	pojęciem	rewitalizacji,	pojmowanej	 jako	
proces	odnowy	miast	oraz	innymi	synonimami	tego	procesu,	a	synonimów	tych	jest	wiele.	Jest	to,	
wskazująca	 na	 dobra	 znajomość	 literatury,	 prezentacja	 różnych	 punków	widzenia.	W	mnogości	
przytaczanych	poglądów	ginie	jednak	gdzieś	specy@ika	rewitalizacji,	jako	kompleksowego	i	wielo-
aspektowego	 procesu	 o	 charakterze	 inwestycyjnym	 oraz	 wyeksponowanie	 stanowiska	 Autora.	
Ważne	jest	zwrócenie	uwagi	na,	także	róznie	pojmowaną	gentry@ikację,	bedącą,	zamierzonym	lub	
nie,	 efektem	 rewitalizacji,	 jednak	przede	wszystkim	na	 jej	 pewne	konsekwencje,	 zwłaszcza	 spo-
łeczne	 i	ekonomiczne,	dla	rynku	nieruchomości,	niekoniecznie	mieszkaniowych.	Nadzieja	Autora	
na	ujednolicenie	terminologii	w	tym	zakresie	jest	jednak	bliska	zeru.	Niestety,	niewiele	dowiadu-
jemy	się	konkretów	na	temat	złożoności,	wielowymiarowości	i	kompleksowości	rewitalizacji,	co	jest	
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szczególnie	ważne	w	poszukiwaniu	relacji	rewitalizacja	-	rynek	mieszkaniowy,	a	co	stanowi	istotę	
sprawy,	zwłaszcza	kiedy	@inansowane	i	realizowane	przez	polskie	władze	samorządowe	programy	
rewitalizacyjne	w	ograniczonym	stopniu	uwzględniają	cele	komercyjne,	w	tym	mieszkaniowe.	Do-
brze	dokumentują	to	dane	z	tabeli	6.	Z	treści	rozdziału	pierwszego	nie	wynika	jednoznacznie	jak	
Autor	pojmuje	rewitalizację,	jako	proces	przestrzenno	-		czasowy,	a	ma	to	zasadnicze	znaczenie	dla	
sensowności	i	poprawności	prowadzonych	badań.		
	 W	 przeciwieństwie	 do	 poprzedniego,	 tytuł	 rozdziału	 2	 Rewitalizacja	 miast	 a	 funkcjono-
wanie	 rynku	nieruchomości	generalnie	nie	 rodzi	 zbyt	wielu	pytań,	 jednak	pierwszy	podpunkt	
już	tak.	Znane	są	różne	modele	rewitalizacji,	ale	dla	osoby	mającej	pewne	pojęcie	o	tym	procesie	i	
jakiś	tam	dorobek	publikacyjny	w	tym	przedmiocie,	zaproponowane	modele	ewolucji	rewitalizacji	
to	jakieś	novum,	być	może	atrakcyjne,	zwłaszcza	kiedy	przeczyta	się	zdanie	wprowadzające:	Prze-
strzeń	ewoluuje	w	poszukiwaniu	zdeterminowanego	rozmaitymi	czynnikami	i	zjawiskami	porządku.	
Niestety,	 ale	przestrzeń	sama	nie	ewoluuje,	 a	podlega	procesom	celowej	 i	 świadomej	przemiany	
(pomijając	oczywiście	 różnej	natury	wypadki	 losowe),	nie	poszukuje	porządku,	 a	 jest	porządko-
wana,	między	 innymi	w	procesie	 rewitalizacji,	 a	porządek	zaprowadzany	 jest	przy	 racjonalności	
ogólnospołecznej,	wynikającej	z	praw	przyrody,	reguł	 i	norm	zachowań	społecznych,	zasad	funk-
cjonowania	gospodarki,	a	także	norm	estetyki,	harmonii,	sprawiedliwości,	dobra	i	piękna	itp.	Po-
rządek	jest	zaś	raczej	stanem,	a	nie	zjawiskiem.	Nie	wiadomo	też	jak	pojmować	inaczej	modele	nie-
skutecznej	 rewitalizacji,	 jak	 tylko	 jako	 efekt	 nieudolności	 lub	 popełnionych	 błędów.	 Coś	 takiego	
zdarza	się	np.	w	przypadku	rewitalizacji	obszarów	problemowych,	a	co	pod	koniec	XX	wieku	miało	
np.	 miejsce	 na	 terenach	 byłej	 NRD.	 Nie	 wiem	 też	 czy	 rynek	 nieruchomości	 powoduje	 kon@likty	
między	użytkownikami	miasta	(chyba	że	chodzi	o	mieszkańców	i	inwestorów)	i	staje	się	źródłem	
zakłóceń	w	rewitalizacji.	Podobnie	nie	wiem	czy	są	jakieś	naturalne	granice	rozwoju	rewitalizacji	i	
jej	 ewolucji,	 które	 wyznacza	 gentry@ikacja.	 Ta	 (gentry@ikacja)	 co	 najwyżej,	 poprawiając	 jakość	
przestrzeni	 miejskiej,	 zubaża	 społeczne	 efekty	 rewitalizacji,	 zmieniając	 strukturę	 społeczną	
mieszkańców	rewitalizowanego	terenu.	Gentry@ikacja	jest	bardzo	często	niezamierzonym	efektem	
rewitalizacji,	która	jako	proces	(rewitalizacja),	ma	na	celu	przywrócenie	zdegradowanym	obszarze	
utraconych	wartości	użytkowych,	często	z	nadaniem	nowych	funkcji.	Ma,	jak	sama	nazwa	wskazu-
je,	 ożywić	 dany	 teren	 i	 to	 raczej	 nie	w	 utraconej	 dawnej	 formie	 i	 dawnym	 funkcjonowaniu.	 Nie	
można	chyba	jednak	gentry@ikacji	traktować	jako	klęski	rewitalizacji.	Gentry@ikacja	ma	oczywiście	
jakiś	wpływ	na	rynek	nieruchomości,	niekiedy	nawet	znaczący	(np.	 	wspomniane	"City	Park"	czy	
"Warzelnia"	w	Poznaniu).	 Efektem	 realizacji	 projektów	 rewitalizacyjnych	 jest,	 jak	 to	 już	podkre-
ślono,	prawie	zawsze	gentry@ikacja,	co	by	oznaczało,	że	model	nazwany	rewitalizacja	-	gentry_ika-
cja	jest	niemal	powszechnie,	choć	nie	zawsze	celowo	przyjmowany.	Mówiąc	o	modelu	powinno	sie	
pamietać	 o	 tym,	 że	w	 grę	wchodzą	 zawsze	 dwie	 kategorie	modelu:	 wzorzec	 (coś	 co	ma	 być,	 w	
przypadku	rewitalizacji	zrealizowane)	i	odwzorowanie	(co	zostało	zrealizowane).	W	ujęciu	Autora	
chodzi	raczej	o	model	-	odwzorowanie.	Efekt	rewitalizacji	zależy	nie	tylko	od	celu,	ale	od	właści-
wości	obszaru	rewitalizowanego,	jego	materii	budowlanej	i	jej	wartości,	także	historycznej	i	este-
tycznej,	 a	 także	 od	miejsca	 obszaru	w	 strukturze	przestrzennej	miasta	 i	 zakładanych	 funkcji.	W	
tym	kontekście	dewitalizację,	jako	model	procesu	rewitalizacji,	traktować	można	jedynie	jako	efekt	
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niekompetencji,	nieudolności,	niezrozumienia	przez	realizatorów	istoty	tego	procesu	lub	patologii	
-	i	trudno	to	nazwać	modelem.	Rzecz	jasna,	że	potraktowanie	rewitalizacji,	jako	zadania	dla	władz	
municypalnych	 (gminne	 programy	 rewitalizacyjne)	 może	 przeciwdziałać	 pewnym	 tego	 rodzaju	
sytuacjom	(s.	63	-	67).	 	Specjalną	uwagę	poświęca	dr	S.	Palicki	modelowi	rewitalizacji	ciągłej.	Na-
zwa	proponowanego	modelu	jest	o	tyle	zastanawiająca,	że	rewitalizacja	 jest	procesem,	który	ma,	
na	konkretnym	obszarze,	swój	początek	i	koniec.	Rzecz	jasna,	że	w	znaczeniu	ogólnym,	w	sytuacji	
degradującego	 wpływu	 czynnika	 czasu	 na	 substancję	 materialną,	 a	 w	 nim	 klimatu	 i	 zachowań	
ludzkich,	także	zachowań	spekulacyjnych,	zawsze	występować	będzie	potrzeba	rewitalizacji	pew-
nych	obszarów	dysfunkcyjnych.	Identy@ikować	to	jednak	można	bardziej	z	rewitalizacją,	jako	pro-
cesem,	a	nie	modelem	rewitalizacji,	zarówno	rekonstrukcyjnym	(odwzorowanie)	jak	i	postulatyw-
nym	 czy	 planowanym	 (wzorzec).	Włączenie	w	 ten	model	mechanizmów	ekonomicznych,	w	 tym	
rynkowych,	 jest	 zapewne	 rzeczą	 sensowną,	 jednak	 trudno	 jest	wskazać	 jak	przemiany	na	 rynku	
wpływają	na	efektywne	wykorzystanie	nieruchomości	w	przestrzeni.	Dokonujące	się	zmiany	mają	
jednak,	zdaniem	Autora,	sugerować	potraktowanie	rewitalizacji,	jako	procesów	ciągłych,	a	nie	re-
alizacji	 doraźnych	 planów	 naprawczych:	Muszą	 one	 stanowić	 początek	 niekończącej	 się	 ewolucji,	
procesów	doskonalenia	i	rozwoju	(czego?),	które	wywołują	 	cykliczne	przekształcenia	(czego?),	po-
prawę	jakości	przestrzeni	miejskiej	przez	jej	dynamiczną	optymalizację	(?),	w	tym	również	zmiany	w	
wykorzystaniu	 nieruchomości	 publicznych	 i	 prywatnych.	 Chodzi	 o	 wzbudzenie	 trwałego	 ruchu	 na	
ścieżce	rozwoju	(?):	nie	jest	to	zatem	proces		zamknięty,	a	raczej	iteracyjny	(?),	wskazujący	po	zakoń-
czeniu	kolejnego	cyklu	zmian	punkt	wyjścia	do	procesów	dalszych	przemian,	co	znajduje	swój	wyraz	
w	 doskonaleniu	 sposobów	 efektywnego	wykorzystania	 nieruchomosci	w	 przestrzeni	 (?).	 Efektywne	
ich	wykorzystanie	nie	musi	być	tożsame	z	intensywnym	czy	wręcz	nadmiernym	(?).	Pięknie,	ale	nie	
bardzo	wiadomo	o	co	chodzi	i	jak	się	to	ma	do	modelu	rewitalizacji	ciągłej.	Takich	bezre@leksyjny-
ch,	metaforycznych	i	niejasnych	cytowań	oraz	sformułowań	własnych,	nie	mających	związku	z	po-
ruszaną	kwestią,	znajdujemy	w	publikacji	wiele,	niemal	na	każdym	kroku.	Autor	ma	jednak	świa-
domość	tego,	że	nie	da	się	siłami	rynku	naprawić	przestrzeni	i	podnieść	jakości	życia	mieszkańców,	
co	nie	rzuca	dobrego	światła	na	podjętą	problematykę	i	sformułowania	w	tekście	ocenianej	mono-
gra@ii	 (s.	69).	W	rewitalizacji	 ciągłej,	 a	zarazem	ewolucyjnej,	widzi	 jednak	skuteczną,	choć	 trudną	
formę	obrony	przed	degradacją	planowanych	efektów	działania	(rewitalizacja	jest	procesem,	a	nie	
formą,	a	planowane	efekty	działania	trudno	obronić	przed	degradacja	przed	ich	uzyskaniem).	Być	
może	można	sobie	wyobrazić,	 jako	ciągłą,	 rewitalizację,	 traktowaną	 jako	proces,	ale	 jest	 to	prze-
świadczenie	pozbawione	realnego	umocowania,	mając	choćby	na	uwadze	złożoność	tego	procesu	
oraz	koszty,	jakie	za	sobą	pociąga.	Zmiana	punktu	widzenia	na	rewitalizację,	różne	jej,	zmieniające	
się	w	czasie,	 traktowanie,	doskonalenie	metod	realizacji	 tego	procesu	itp.	 jest	zwykłą	konieczno-
ścią,	 a	nie	 składnikiem	ciągłości	 tego	procesu.	Czym	 innym	 jest	 rewitalizacja	w	wymiarze	 teore-
tyczno	-	metodologicznym,	a	czym	innym	w	wymiarze	realnych	działań	naprawczych	-	i	nie	można	
mylić	tych	dwóch	ujęć.	Punkt	2.	2.	Rynek	nieruchomości	wobec	rewitalizacji	przestrzeni	publicznej,	
jest	zbiorem	różanych	dywagacji	na	temat	wartości	i	jej	ekonomicznego	wyrazu	jakim	jest	cena,	a	
także	na	temat	roli	nieruchomosci	w	wartościowaniu	przestrzeni	(tym	razem	przedmiotem	odnie-
sienia	jest	przestrzeń	publiczna	i	o	jej	wartościowanie	chyba	chodzi).	Autor	wymienia	nawet	rożne	
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kategorie	 wartości	 przestrzeni:	 ekonomiczną,	 rynkową,	 odtworzeniową	 i	 katastralną,	 po	 czym	
przechodzi	 do	 kwestii	 zarządzania	 przestrzenią	 publiczną,	 do	 jej	 atrakcyjności,	 bowiem	 jest	 do-
brem	szczególnego,	strategicznego	znaczenia,	będącym	zarazem	płaszczyzna	rozwoju	miasta.	Z	tak	
rozumianą	przestrzenią	powinien	się	oswoić	(?)	rynek	nieruchomości	bowiem	jest	ona	kontinuum,	w	
którym	ten	rynek	funkcjonuje	(s.	72).	Nie	charakteryzuje	jednak	w	sposób	zwięzły	i	 jednoznaczny	
tego	rynku,	w	tym	jego	składników,	mechanizmów	funkcjonowania,	uwarunkowań	itp.	Nie	wiado-
mo	 dlaczego	wiąże	 ten	 rynek	 nieruchomości	mieszkaniowych	 przede	wszystkim	 z	 przestrzenią	
publiczną	miasta,	chyba,	że	za	taką	przestrzeń	uważa	cały	obszar	zawarty	w	granicach	 jednostki	
osadniczej,	jaka	jest	miasto.	Dalsze	uwagi	odnosi	do	atrakcyjności	zarówno	rynku	nieruchomosci,	
jak	 i	 przestrzeni	publicznej,	 łącząc	 z	 tym	walory	użytkowe	 i	 estetyczne	przestrzeni,	 bezpieczeń-
stwo	 itp.	Wzmiankuje	 także	o	potrzebie	zarządzania	 rewitalizacją	 z	wykorzystaniem	przestrzeni	
publicznej,	 które	byłoby	 formą	kontroli	 potencjału	 rozwojowego	 rynku	nieruchomości	 (s.	 73).	Nie	
wskazuje	jednak	jak	to	można	zrobić,	pomijając	już	sam	fakt	przypisanie	rewitalizacji	funkcji	kon-
trolnej	na	 rynku	nieruchomosci.	Bierze	pod	uwagę	 trzy	kategorie	przestrzeni	publicznej:	 rynki	 i	
place	reprezentacyjne,	place	targowe	oraz	otwarte	tereny	osiedlowe,	wskazując	na	ich	wpływ	na	
transakcyjne	ceny	mieszkań.	Dalej	powraca	do	spraw	wartości	przestrzeni	publicznej	i	jej	postrze-
gania	przez	uczestników	obrotu	rynkowego	(s.	74).	Z	zamieszczonych	w	tym	punkcie	tabel	wynika,	
że	uczestnikami	tego	nieopisanego	ciągle	rynku	nieruchomości	mieszkaniowych	są	raczej	podmio-
ty	działalności	gospodarczej,	dla	prowadzenia	działalności	gospodarczej	których	wymienione	trzy	
kategorie	przestrzeni	publicznej	mają	różne	znaczenie	(tab.	7).	Nie	dowiadujemy	się	 jednak,	 jaki	
jest	 związek	 prowadzonej	 działalności	 gospodarczej	 z	 rynkiem	 nieruchomosci	mieszkaniowych.	
Kolejnym	 zagadnieniem	 tej	 części	 publikacji	 jest	 charakterystyka	 płaszczyzny	 ekonomicznej	 po-
strzegania	przestrzeni	publicznej.	Nie	wiadomo	jednak	co	to	jest	i	na	czym	polega	płaszczyzna	eko-
nomiczna	postrzegania	przestrzeni	publicznej	i	kto	jest	podmiotem	postrzegającym?.		Dowiadujemy	
się	natomiast,	co	postrzeganie	takie	de@iniuje	czy	warunkuje	tj.:	wartość	rynkowa,	zdolność	przy-
ciągania	podmiotów	gospodarczych,	potencjał	 inwestycyjny,	poziom	akceptowanych	cen	transak-
cyjnych	 i	 czynszów,	 elastyczność	parametrów	ekonomicznych	 rynku	nieruchomosci	 itp.	Ma	 to,	 a	
właściwie	nieokreślony	ciagle	rynek	nieruchomości,	prowadzić	do	skwanty_ikowania	walorów	eko-
nomicznych	przestrzeni	 (s.	74	 -	75).	Rozważania	 te	prowadzą	z	kolei	do	zagadnienia	efektów	ze-
wnętrznych,	co	powiązane	jest	z	problemem	zawłaszczania	przestrzeni	publicznych	(ważnym	J.	P.).	
Skutkiem	ubocznym	efektów	zewnętrznych,	mających	z	natury	rzeczy	uboczny	charakter,	jest	inge-
rowanie	w	mechanizm	rynkowy	(kto	ingeruje?).	Ingerują	różnego	rodzaju	bodźce	z	otoczenia	nie-
ruchomości	wywołujące	negatywny	wpływ,	chyba	jednak	na	mechanizm	rynkowy	(s.	76).	Ingerują	
też	 zjawiska	 katastrofalne,	 tzw.	 megawydarzenia,	 sąsiedztwo,	 a	 także	 interwencja	 publiczna.	
Twierdzenia	te	ma	uzasadnić	powoływanie	się	na	kilkadziesiąt	publikacji	krajowych	i	zagraniczny-
ch.	Te	ostatnie,	zwłaszcza	chińskie,	dotyczą	jednak	zupełnie	innej	sytuacji	i	innych	uwarunkowań	
funkcjonowania	rynku	nieruchomości.	 Informacje	 tej	części	publikacji,	o	małym	jednak	powiąza-
niu	z	procesami	rewitalizacji	miast,	prowadzą	do	ważnego	zagadnienia	tj.	do	tzw.	renty	rewitaliza-
cyjnej,	odnoszonej	do	ciagle	nieopisanego	rynku	nieruchomości	(mieszkaniowych?).	Wprowadze-
niem	do	tych	zagadnień	jest	ponowne	przywołanie	rewitalizacji,	tym	razem	w	kontekście	partner-
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stwa	publiczno	-	prywatnego,	które	w	realizacji	projektów	rewitalizacyjnych	odgrywać	może	dużą	
rolę.	Konkretnym	już	wprowadzeniem	do	problematyki	renty	rewitalizacyjnej	są	różnego	rodzaju	
informacje,	których	syntezy	można	się	doszukiwać	w	tabelach	8,	9	i	10.		W	dość	dziwnie	skonstru-
owanej	tabeli	8,	bez	wyraźnego	jej	odniesienia	do	celów	publikacji,	społeczności	lokalnej	przypisu-
je	się	działania	strategiczne	odnoszone	do	wartości	nieruchomości.	Nie	bardzo	jasne	są,	w	kontek-
ście	 tytułu,	 nazwy	 wyróżnionych	 kolumn,	 ponadto	 w	 kolumnie	 pierwszej	 nieuwzględnienia	 się	
kryterium	 rozłączności	wyróżnionych	 składników	 (subiektywny	wzrost	wartości	może	 dotyczyć	
długiego	i	krótkiego	okresu	czasu,	podobnie	jak	brak	dążenia	do	wzrostu	wartości).	Tabele	9	i	10	
dotyczą	natomiast	zaangażowania	 tzw.	 interesariuszy	w	procesie	 inwestycyjnym,	a	nie	w	działa-
niach	rewitalizacyjnych.	Prawdopobnie	ma	się	to	odnosić	w	jakimś	stopniu	do	rynku	nieruchomo-
ści	mieszkaniowych.	 Jednak	tal	nie	 jest.	Stronę	popytową	reprezentują	bowiem	inwestorzy,	przy-
szli	nabywcy,	użytkownicy	(inwestycji?),	sektor	publiczny,	właściciele	gruntów	sąsiadujących	z	in-
westycją	oraz	mieszkańcy,	natomiast	stronę	podażową:	właściciele	gruntów,	deweloperzy,	instytu-
cje	 @inansujące,	 @irmy	budowlane,	 eksperci	 sfery	 realizacji	 inwestycji,	 eksperci	 sfery	 zarządzania	
inwestycją.	Niby	wszystko	jasne,	jednak	nie	wiadomo	jaka	jest	rola	tych	podmiotów,	co	jest	przed-
miotem	popytu,	a	co	podaży	i	jak	się	to	ma	tak	do	rewitalizacji	jak	i	rynku	nieruchomości	mieszka-
niowych,	 ciagle	 nieobjaśnionego	 (raz	 p	 raz	 pojawia	 się	 termin	 nieruchomosci	 lokalowe).	 Autor	
wskazuje,	że	wszystkie	te	podmioty	są	zainteresowane,	choć	w	różnym	stopniu,	funkcjonalnością,	
walorami	estetycznymi,	kontekstem	i	wpływem		na	otoczenie	danej	inwestycji.	Odnosi	to	także	do	
ich	zaangażowania	(interesariuszy)	w	procesy	rewitalizacyjne,	co	jest	korygowane	przez	mechani-
zmy	rynkowe	towarzyszące	odnowie	miasta	(s.	.85).	Wyjaśniona,	po	dłuższym	wprowadzeniu,	istota	
renty	 rewitalizacyjnej,	 nie	 budzi	 większych	 zastrzeżeń,	 choć	 jej	 zde@iniowanie	 jako	 szczególnej	
formy	renty	planistycznej,	 to	 trochę	za	mało,	aczkolwiek	objaśniono	 jej	 istotę	 i	podano	przykłady	
uwzględniania	w	realizacji	projektów	rewitalizacyjnych.	Jest	to	(powinien	być)	oczywiście	ważny	
składnik	polityki	przestrzennej	i	gospodarki	przestrzennej	władz	lokalnych.			
	 Rozdział	 3.	Metodyka	badania	wpływu	 rewitalizacji	miast	 na	 rynek	mieszkaniowy	 jest	
kluczowym,	mając	na	względzie	cel	pracy	 i	wynikające	z	 tego	celu	hipotezy	badawcze.	Struktura	
rozdziału	powinna	zatem	odwzorowywać	sekwencję	postępowania	badawczego	prowadzącego	w	
@inale,	do	wery@ikacji	hipotez	 i	wynikających	z	 tej	procedury	wniosków.	Niestety,	w	ramach	pod-
punktu	Obszary	badań	(3.1)	przedstawiane	są	kwestie	Rewitalizacji	terenów	śródmiejskich	Pozna-
nia	(3.1.1),	opisywane	jest	Funkcjonowanie	lokalnego	rynku	mieszkaniowego	Śródmieścia	Poznania	
w	latach	2006	-	2016	(3.1.2),	charakteryzowani	są	Użytkownicy	śródmiejskiej	przestrzeni	Poznania	
(3.1.4),	 a	ponadto	opisywane	Metody	 i	 narzędzia	badawcze	 (3.	2).	 Z	 rozdziału	 tego	dowiadujemy	
się,	 że	przedmiotem	badań	było	Śródmieście	Poznania	 (z	zamieszczonej	mapki	niewiele	wynika,	
zwłaszcza	w	nawiązaniu	do	prowadzonych	analiz	ilościowych	-	Rozdział	4),	którego	przedstawio-
no	ogólną	charakterystykę.	Wskazano	na	programy	rewitalizacyjne,	jakie	realizowano	w	Poznaniu	
ukazując	 problemy	 Śródmieścia.	 Podpunkt	 Funkcjonowanie	 lokalnego	 rynku	 mieszkaniowego	
Śródmieścia	 Poznania	 zawiera	 gra@iczne	 (wykresy)	 i	 liczbowe	 (załączniki)	 przedstawienie	 zmian	
na	tym	rynku	w	badanym	okresie	(2006	-	2016),	w	ujęciu	kwartalnym,	w	wymiarze	cen	jednost-
kowych	mieszkań	oraz	zawartych	transakcji.	 Jest	to	interesujący	i	wartościowy	materiał	poznaw-
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czy,	a	na	szczególne	podkreślenie	zasługuje,	z	cała	pewnością,	pracochłonne	zebranie	i	zestawienie	
potrzebnych	danych.	Z	kolejnego	podpunktu	dowiadujemy	się,	że	przedmiotem	szczególnego	zain-
teresowania	 Autora	 był	 proces	 rewitalizacji	 ul.	 gen.	 Taczaka.	 Opisano	 również	 użytkowników	
Śródmieścia	miasta,	którzy	byli	potencjalnymi	respondentami	w	przeprowadzonych	badaniach	o	
charakterze	socjologicznym	(Rozdział	5).	Niestety,	niewiele	konkretnego	można	dowiedzieć	się	z	
podpunktu	Metody	 i	 narzędzia	 badawcze,	poza	 tym,	 że	wykorzystano	 założenia	 tzw.	 triangulacji	
metodologicznej	 (to	pojęcie	z	naukowej	nowomowy	polegające	na	 "nowatorskim"	wykorzystaniu	
terminu	triangulacja	wywodzącego	się	z	geodezji),	nie	będącej	niczym	innym	od	zakorzenionych	w	
badaniach	naukowych	podejściach	do	zagadnienia	pod	rożnym	kątem	widzenia,	a	także	że	zasto-
sowano	metody	analizy	ilościowej,	nie	objaśniając	zastosowanych	metod	(modeli)	oraz	że	dokona-
no	analizy	danych	uzyskanych	z	badań	kwestionariuszowych.	Nie	charakteryzowano	zastosowany-
ch	i	raczej	nieznanych	modeli	regresji,	a	rozpisano	się	o	banalnej	metodzie	Likerta,	którą	prawdo-
podobnie	przed	 jej	upowszechnieniem,	w	prowadzonych	badaniach	stosował	każdy,	kto	dokony-
wał	jakiejś	klasy@ikacji	i	wartościowania,	przy	założeniu	wydzielenia	5	klas	(np.	przy	wykorzysta-
niu	średniej	 i	odchylenia	standardowego	dla	zmiennych	o	rozkładzie	normalnym)	i	podobnym	w	
"oryginalności",	"ujęciu"	i	"nowatorstwie",	tzw.	dyferencjale	semantycznym.	Z	tego	fragmentu	tek-
stu	wyciągąć	można	tego	rodzaju	wniosek,	że	podstawowym	obszarem	odniesienia	czy	też	prowa-
dzonych	badań	była	rewitalizowana	ulica	gen.	Taczka.	Wymienienie	uchwalanych	programów	re-
witalizacyjnych	 dla	 Poznania	 nie	 obrazuje	 zakresu	 pracy,	 jakie	wykonano	 i	 jakie	miejsce	w	 tych	
programach	 zajmuje	 rewitalizacja	 substancji	 mieszkaniowej,	 do	 której	 można	 by	 się	 odnieść	 w	
prowadzonych	badaniach.	W	rozdziale	tym	nie	przedstawiono	ogólnego	modelu	badań	prowadzą-
cych	do	wery@ikacji	sformułowanych	hipotez,	przede	wszystkim	nie	zamieszczono	mapy	z	wyróż-
nionymi	jednostkami	przestrzennymi,	dla	których	zbierano	wykorzystane	w		badaniach	dane.		
	 Rozdział	 4	 nazwany	 został	 Rewitalizacja	 przestrzeni	miejskiej	 Poznania:	 implikacje	 dla	
rynku	nieruchomości	mieszkaniowych.	W	gruncie	rzeczy	jest	to	prezentacja	zastosowanych	me-
tod	i	wykonanych	obliczeń.	Rozdział	ten	rozpoczyna	punkt	Modele	regresji	liniowej	i	kwartylo-
wej,	z	którego	dowiadujemy	się,	ze	spośród	600	propozycji	modeli	regresji	ostatecznie	wyodrębnio-
no	 następujące	 grupy:	 modele	 ogólne,	 modele	 specjalne	 i	 modele	 testowe.(s.	 123).	 Niestety,	 pod-
punkt	Podstawowe	 informacje	 o	modelach	nie	 dostracza	 informacji	 pozwalających	 na	 dokonanie	
oceny	zastosowanego	podejścia	i	otrzymanych	rezultatów.	Nadal	nie	wiadomo,	co	składało	się	na	
zbiór	 podstawowych	 jednostek	 (obiektów)	 prowadzonych	 badań,	 a	 interpretacja	 cech	 uwzględ-
nianych	w	modelach	regresji	jest	niejasna.	Autor	przyjął	cztery	zmienne	objaśniane,	którymi	były	
odpowiednio:	 (1)	 cena	 1	m2	nieruchomosci	 lokalowych	 (już	 nie	mieszkania)	w	 Śródmieściu	 Po-
znania,	(2)	logarytm	naturalny	tej	ceny	(dziwna	zmienna	zależna)	(3)	całkowita	cena	nieruchomo-
ści	 lokalowych	(także	nie	mieszkania)	w	Śródmieściu	Poznania	 i	(4)	 logarytm	naturalny	tej	ceny.	
Zmienne	 te	 reprezentują	 kategorię	 zmiennych	 ciągłych,	 pomierzonych	w	 skali	 ilorazowej.	 Są	 to	
raczej	zmienne	opisujące	tylko	jeden	składnik	rynku,	a	konkretnie	cenę	nieruchomosci	lokalowy-
ch.	Poza	tym,	że	jednostronnie	opisują,	bowiem	jedynie	cenowy	aspekt	rynku	i	chyba	nieruchomo-
sci	 lokalowych,	 to	 bezpośrednio	 nie	 dotyczą	 tego,	 co	 jest	 przedmiotem	 zainteresowań	Autora	 tj.	
rynku	nieruchomosci	mieszkaniowych.	Bogata	jest	natomiast	lista	zmiennych	objaśniających.	Są	to	
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zmienne	dyskretne,	w	tym	binarne,	pomierzone	w	skali	nominalnej	i	porządkowej.	Ta	ostatnia	ska-
la	dotyczy	np.	kolejnego	numeru	kwartału,	w	którym	notowano	 transakcję	na	rynku,	 tym	razem	
już	mieszkaniowym	licząc	od	1	kwartału	2006	roku	do	3	kwartału	roku	2016	(od	1	do	43),	a	także	
zmienne	dotyczące	 roku	 (lat)	 zawarcia	 transakcji	 (konkretnie	2007,	 2008,	 ....2016).	Być	może	w	
zbiorze	600	modeli	regresji	znajdują	się	takie,	w	których	wartości	(wielkości)	zmiennych	zależny-
ch,	 ciągłych,	 objaśniają	 jednocześnie	 zmienne	 dyskretne	 w	 skali	 porządkowej	 (od	 1	 do	 43	 i	 od	
2007	do	2016)	i	zmienne	binarne,	ale	takich	modeli	nie	znam,	prawdopodobnie	jak	wielu	odbior-
ców	 tej	 publikacji,	 a	 zostały	 one	 zastosowane	 przez	Autora.	 Co	więcej,	 są	 to	 zmienne	 "odpowie-
dzialne"	za	lokalizację	transakcji	kupno-	sprzedaż	nieruchomości	 lokalowej	w	"dzielnicach"	Śród-
mieścia	Poznania,	 a	dodatkowo	na	obszarach	objętych	programami	 rewitalizacyjnymi,	 "odpowie-
dzialne"	za	zakwali_ikowanie	lub	odrzucenie	transakcji	dotyczącej	nieruchomosci	lokalowej	do	ob-
szaru	 objętego	 programem	 rewitalizacji	 na	 terenie	 określonego	 obrębu	 geodezyjnego	 w	
obrębach(?):	Centrum,	Łazarz,	Jeżyce,	Wilda,	Sródka	 	itd.?	(s.	124	-	125).	Przedstawiony	tekst,	nie-
stety,	uniemożliwia	rekonstrukcję	zrealizowanej	procedury	badawczej	i	jej	ocenę.	W	dalszej	kolej-
ności	Autor	opisuje	tzw.	ogólne	modele	regresji	liniowej,	w	których	zastosowano	opisane	uprzed-
nio	zmienne	niezależne,	zaklasy@ikowane	do	5	wyróżnionych	klas	(s.	126	-	127),	a	dalej,	w	formie	
tabelarycznej,	przedstawia	uzyskane	wyniki.	Niestety,	nie	znam	programu	GRETL	i	jest	to	kolejna	
przyczyna	tego,	że	nie	jestem	w	stanie	ocenić	wyników	analizy	regresji	zawartych	w	tabelach,	zw-
łaszcza,	 że	 nie	 przedstawiono	 postaci	modeli	 regresji	 uzyskanych	w	wyniku	 przeprowadzonych	
badań	 oraz	 nie	 zinterpretowano	 uzyskanych	wyników.	 Posługiwanie	 się	 kilkunastoma	 niezrozu-
miałymi	 zmiennymi	 objaśnianymi	 niczego	 nie	wyjaśnia	 i	 nie	 precyzuje,	 a	 to	 jest	 celem	 każdych	
prowadzonych	badań	naukowych.	Nie	satysfakcjonują	mnie	modele,	w	których	wszystkie	zmienne	
objaśniające	są	istotne	i	to	na	wysokim	poziomie	istotności.	W	analizie	regresji	w	zastosowaniu	do	
zmiennych	 ciągłych	 stosowane	 są	modele,	w	których	następuje	 stopniowa	eliminacja	 zmiennych	
najmniej	istotnych.	Nie	wiem	czy	są	w	ogóle	wiarygodne	modele	wielozmiennej	analizy	regresji,	w	
których	zmienną	objaśniania	jest	zmienna	ciągła,	a	objaśniającymi,	pomierzone	w	różnych	skalach	
zmienne	 dyskretne	 i	 ich	 szczególny	 przypadek,	 zmienne	 binarne,	 na	 co	 już	 zwróciłem	 uwagę.	
Trudno	jest	też	się	zorientować	z	jakimi,	konkretnymi	modelami	mamy	do	czynienie,	kiedy	są	one	
numerowane,	a	nie	nazwane.	Najbardziej	zastanawiające	jest	jednak	to,	że	procedura	badawcza	nie	
została	podporządkowana	wery@ikacji	 sformułowanych	hipotez.	Przedstawiając	uzyskane	wyniki	
Autor	odnosi	się	wprawdzie	do	hipotez	i	ocenia	ich	wiarygodność,	ale	bez	potrzebnego,	klarowne-
go	wyjaśnienia.	Formułuje	22	różne	modele,	a	dla	każdego	uzyskuje	różny	zestaw	wiarygodności	
hipotez,	jednak	tylko	15	modeli	pozwala	mu	przyjąć,	w	całości	lub	częściowo	sformułowane	hipo-
tezy,	najczęściej	H1,H2	i	H3.	Choć	mam	poważne	uwagi	odnośnie	do	prezentacji	zastosowanej	pro-
cedury	 badawczej,	 to	 jednak	 nie	mogąc	właściwie	 zinterpretować	 przeprowadzonych	 badań,	 od	
układu	 badawczego	 począwszy,	 a	 na	 przedstawianiu	 wyników	 skończywszy,	 w	 dobrej	 wierze	
skłonny	jestem	przyjąć,	że	procedura	badawcza	została	przeprowadzona	prawidłowo.	Nawet	gdy-
bym	chciał	się	bliżej	zapoznać	z	zastosowanymi	metodami	to	brak	mi	literaturowego	odniesienia	
do	opisu	 tych	metod	zawartych	w	publikacjach	 statystyków	zajmujących	 się	 statystką	dyskretną	
(zmiennych	dyskretnych),	konkretnie	poświeconych	tej	statystyce.	Podkreślić	jednak	muszę	wielką	
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czasochłonność	prowadzonych	badań	związanych	z	zastosowaniem	wielu	różnych	metod	analizy	
statystycznej,	lecz	nie	o	prezentację	rożnych	metod	powinno	chodzić,	a	o	wery@ikacje	hipotez.	Nie	
wiem	jednak	czy	zastosowane	zostało	właściwe	podejście	badawcze,	jednak	jestem	przekonany,	że	
podjętą	tematykę	można	było	zrealizować	w	inny,	a	przynajmniej	bardziej	czytelny	sposób.	Autor	
wykorzystał	wiele	metod	analizy	statystycznej,	których	wyniki	w	przedstawionej	interpretacji	ra-
czej	zamazują	obraz	sytuacji	niźli	go	w	sposób	klarowny	syntetyzują.	Nie	wiem	czy	też	zastosowa-
nie	wielu	metod	do	zbadania	tego	samego	problemu	to	zastosowanie	"nowatorskiej"	 triangulacji	
metodologicznej?.	Problemem	było	potwierdzenie	lub	odrzucenie	sformułowanych	hipotez.		 	
	 Ostatnim	 numerowanym	 rozdzialem	 publikacji	 jest	 Rozdział	 5.	 Społeczna	 percepcja	 na-
stępstw	 rewitalizacji	 na	 rynku	mieszkaniowym	Poznania.	W	rozdziale	 tym	 zawarto	 socjolo-
giczną	 analizę	 respondentów,	 prawdopodobnie	 odpowiadających	 na	 bliżej	 nieokreśloną	 skalę	
zmian	na	obszarach	rewitalizacji	w	Śródmieściu	Poznania.	Jeśli	nawet	z	pierwszych	stron	publika-
cji,	a	także	z	tytułów	celu	tego	rozdziału	wyciągnąć	można	jakieś	wnioski	odnośnie	społecznej	per-
cepcji	zmian	(następstw	rewitalizacji	a	rynku	mieszkaniowym),	to	jednak	nie	można	prezentować	
wyników	badań	sondażowych	bez	przedstawienia	zadawanych	pytań	i	wskazania	na	ich	związek	z	
problematyka	będącą	istotą	publikacji.	Nie	wiem	czy	odniesienie	się	do	specy@icznej	rewitalizacji	
ul.	 gen.	Taczaka	 (głównie	poprawa	 standardu	 i	 atrakcyjności	ulicy,	 a	nie	odnowa	 i	modernizacja	
substancji	mieszkaniowej;	 J.	P.)	może	być	podstawą	do	wnioskowania	w	sprawie	społecznej	per-
cepcji	następstw	rewitalizacji	na	rynku	mieszkaniowym	miasta.	Są	to	mało	wiarygodne,	w	nawią-
zaniu	do	tematu	publikacji,	rozważania	natury	socjologicznej.	Problematykę	sprowadzono	do	ana-
lizy	wartości	współczynników,	a	nie	problemów,	tutaj	konkretnie	odczuć	mieszkańców.	Takie	po-
dejście	do	wyników	badań	cechuje	zresztą	całą	publikację.		
	 Pracę	 kończy	 nienumerowane	 Zakończenie	 będące	 podsumowaniem	 uzyskanych	 wyników.	
Autor	podkreśla	swoje	osiągnięcia	w	dziedzinie	analizy	terminologiczno	-	pojęciowej	procesu,	któ-
ry	w	Polsce	określa	się	terminem	rewitalizacja.	Przywołuje	także	zrekonstruowane	modele	rewita-
lizacji,	 będące	 efektem	 jego	 przemysleń.	 W	 dalszej	 kolejności	 odnosi	 się	 do,	 będących	 efektem	
prowadzonych	badań,	zagadnień	renty	rewitalizacyjnej	(także	planistycznej	 i	gruntowej)	oraz	do	
ogólnej	oceny	zastosowanych	modeli.	Jest	to	przejście	do	prezentacji	wyników	badań,	w	nawiąza-
niu	 do	 sformułowanych	 hipotez.	 Z	wskazanych	 uprzednio	względów	nie	 jestem	w	 stanie	 jedno-
znacznie	 stwierdzić	 czy	 trafność	hipotez	 znajduje	potwierdzenia	w	wynikach	prowadzonych	ba-
dań	czy	nie.	Dr	S.	Palicki	nie	badał	atrakcyjności	rynkowej	mieszkań,	zwłaszcza	 ich	zdolności	do	
absorpcji	pozytywnych	efektów	zewnętrznych	rewitalizacji,	w	tym	renty	rewitalizacyjnej.	Wyciąga	
nieuzasadniony,	 a	ogólnie	przyjmowany	wniosek	o	wyższych	cenach	nieruchomości	na	najwyżej	
ocenianych	na	rynku	obszarach	i	niższych,	na	źle	ocenianych.	Informuje,	że	udało	się	wykazać	to-
warzyszący	rewitalizacji	transfer	z	nieruchomości	o	słabszej	pozycji	rynkowej	ku	nieruchomościom	o	
lepszej	 pozycji,	 co	 nie	 służy	 wyrównywaniu	 potencjałów	 rynkowych,	 a	 wręcz	 przeciwnie,	 pogłębia	
różnicę,	choć	nie	badał	i	nie	zbadał	tego.	Wskazuje	na	dwa	niebezpieczeństwa	tych	zjawisk:	(1)	nie-
równy	rozkład	następstw	rynkowych	przemian	rewitalizacyjnych	w	stosunku	do	wartości	mieszkań,	
co	znacząco	zmienia	ich	poziomy	dostępności	ekonomicznej	oraz	(2)	przenoszenie	nadwyżek	warto-
ści	wynikających	z	rewitalizacji	w	kierunku	od	słabszych	zasobów	mieszkaniowych	ku	lepszym	?	Nie	
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wiem	czy	wnioski	te	(niebezpieczne	zjawiska)	wynikają	z	prowadzonych	badań,	a	nawet	jeśli	tak,	
to	czy	można	je	bezkrytycznie	przyjmować.	Ma	to	wprowadzić	do	zniweczenia	szans	na	osiągnięcie	
społecznych	celów	rewitalizacji	(s.	232).	Ten	ostatni	wniosek	dotyczy	jednak	mieszkaniowo	-	ryn-
kowej	orientacji	 rewitalizacji.	Warto	 jednak	pamiętać,	 że	uchwalane	przez	władze	 samorządowe	
programy	rewitalizacyjne	uwzględniają	wiele	aspektów	tego	procesu,	a	 ich	punkt	ciężkości	poło-
żony	 jest	 zwykle	na	 sprawach	 społecznych	oraz	poprawie	 funkcjonowania	 infrastruktury	 komu-
nalnej.	Osiągnięciem	Autora	jest	zapewne	podjecie	zagadnień	renty	rewitalizacyjnej,	która	powin-
na	być	uwzględniana	w	rachunkach	kosztów	i	korzyści	i	sprawiedliwie	dzielona.	Nie	wiem	jednak	
na	jakiej	podstawie,	w	ramach	hipotez	H5	i	H6	wery@ikuje	wniosek	o	zmianach	wartości	renty	re-
witalizacyjnej	w	czasie	(s.	234).	Wniosek	o	wzroście	cen	nieruchomosci	ku	lokalizacjom	coraz	bar-
dziej	odległym	od	obszarów	rewitalizacji	jest	nieudokumentowany	i	nie	znajduje	potwierdzenia	w	
rzeczywistości.	Nie	wiem	co	to	jest	społeczna	percepcja	efektów	rewitalizacji	jako	komplementarne-
go	obrazu	w	stosunku	do	omówionych	wcześniej	 	rezultatów	badań	nad	rewitalizacją,	co	ma	stano-
wić	kolejne	osiągnięcie	Autora,	kiedy	jej	efektem	jest	niedostrzeganie	przez	społeczeństwo	powiązań	
między	wartością	nieruchomosci,	 a	 skalą	 rewitalizacji	 (s.	235).	Nie	wiem	 też	 czy	uzyskane	wyniki	
rzucają	nowe	światło	na	procesy	rewitalizacji	miast	ukazując	szczególne	znaczenie	rynku	nierucho-
mości,	jako	wrażliwego	czynnika,	od	którego	w	znacznej	mierze	może	zależeć	sukces	lub	porażka	od-
nowy	miasta	 (s.	235).	Moim	zdaniem	nie	 rzucają,	bowiem	nie	wskazują	na	szczególne	znaczenie	
rynku	nieruchomości	i	na	jego	wpływ	na	sukcesy	lub	porażki	realizowanych	projektów	rewitaliza-
cyjnych.	Autor	nie	badał	rynku	nieruchomości	mieszkaniowych,	który	jest	układem	niezwykle	zło-
żonym	zależnym	od	wielu	czynników.	Odniesienie	tego	jedynie	do	cen	nieruchomości	i	zawartych	
lub	niezawartych	transakcji	 jest	tylko	ujęciem	pewnego	wycinku	tego	rynku	(ponadto	nie	wiado-
mo	do	końca	czy	chodzi	o	rynek	nieruchomości	w	ogóle	czy	nieruchomości	mieszkaniowych).	Nie	
wiem	też	na	czym	ma	polegać	wrażliwość	rynku	nieruchomości,	kiedy	Autor	nie	zde@iniował	 tego	
pojęcia	 i	 nie	 wskazał	 jak	 się	 stopień	 wrażliwości	 rynku	 określa	 i	 mierzy.	 Przedtem	 jednak	 nie	
wskazał	 jak	 wydzielić	 oddziaływanie	 tego	 czynnika	 (rynku)	 kiedy	 oddziaływuje	 wiele	 innych	
czynników.	Oczywiście	rynek	nieruchomości	mieszkaniowych	w	miastach	jest	ciągle	atrakcyjnym	
polem	badawczym.	Autor	sam	określa	wymowę	przygotowanej	publikacji	jako	pesymistyczną,	ne-
gatywną.	Ma	chyba	rację	i	to	nie	tylko	mając	na	względzie	uzyskane	wyniki.		

	2.	3.	Podsumowanie	
	 Podsumowując	 przedstawione	 powyżej	 uwagi	 szczegółowe	 oraz	 biorąc	 pod	 uwagę	 całość	
publikacji,	przedstawionej	 jako	osiągnięcie	naukowe	przy	bieganiu	się	o	stopnień	doktora	habili-
towanego,	stwierdzam,	co	następuje:		
	 1)	 Publikacja,	 zgodnie	 z	 wstępnym	 założeniem	 jest	 pewnego	 rodzaju	 podsumowaniem	 do-
tychczasowych	 zainteresowań	 naukowych	 Autora,	 w	 czym	 utwierdza	mnie	 jej	 zakres	 rzeczowy,	
nawiązujący	także	do	dotychczasowego	dorobku,	na	jaki	wskazuje	spis	publikacji.	To	stanowczo	za	
mało.	Można	oczywiście	podsumowywać	dorobek,	ale	powinno	z	tego	powstać	kompendium	wie-
dzy,	konkretnie	dotyczącej	 rewitalizacji	miast	z	 jej	odniesieniem	do	rynku	nieruchomości	miesz-

12



kaniowych.	 Jeśli	 rzeczywiście	 nawet	 taki,	 "podsumowujący"	 był	 cel	Autora,	 to	 jego	 realizacji	 nie	
można	uznać	za	sukces,		co	stwierdzam	z	wielką	przykrością;			
	 2)	W	publikacji	nie	ma	żadnej	myśli	przewodniej,	która	miałaby	wpływ	na	jej	strukturę	i	treść	
poszczególnych	składników.	Jest	to	raczej	niespójny	konglomerat:	(1)	rozważań	na	temat	rewitali-
zacji,	 zwłaszcza	 w	 zakresie	 kwestii	 terminologiczno	 -	 pojęciowych,	 (2)	 rozważań	 dotyczących	
przestrzeni,	 przestrzeni	 publicznej,	 wartości	 przestrzeni,	 renty	 rewitalizacyjnej,	 wartości,	 także	
rynku	nieruchomości	 itp.,	 (3)	prezentacji	wielu	różnych	metod	analizy	 ilościowej	 (określania	za-
leżności,	 innych	 rodzajów	 zawiązków)	oraz	 (4)	wyników	badań	 socjologicznych	percepcji	 rynku	
nieruchomosci	przez	mieszkańców	miasta	(Poznania);		
	 3)	Albo	tytuł	pracy	(jako	myśl	przewodnia)	nie	został	dobrze	wymyślony,	albo	treść	nie	została	
dostosowana	do	tytułu.	Praca	nie	 jest	o	rewitalizacji	miast,	która	miałaby	otworzyć	perspektywę	
dla	rynku	nieruchomości	mieszkaniowych.	Autor	nie	ukazuje,	w	całej	złożoności,	procesu	rewitali-
zacji,	a	koncentruje	się	na	stronie	terminologicznej	odnoszonej	do	procesu,	który	w	Polsce	nazywa	
się	przede	wszystkim	rewitalizacją.	Nie	opisuje	także	rynku	nieruchomości	mieszkaniowych	(czę-
sto	o	patologicznym	charakterze),	 jego	segmentów,	złożoności,	uczestników,	mechanizmów	dzia-
łania,	uwarunkowań	itp..	Nie	jest	do	końca	jasne,	jakie	nieruchomości	są	przedmiotem	zaintereso-
wań.	 Używa	 zamiennie	 sformułowań	 nieruchomosci	 lokalowe	 i	 nieruchomości	mieszkaniowe,	 a	
jako	reprezentantów	strony	popytowej	takiego	rynku	traktuje	nie	tylko	potencjalnych	nabywców	
mieszkań,	 ale	 nabywców	 innych	 powierzchni	 (przedsiębiorców).	 Sprowadzenie	 rynku	 nierucho-
mości	 do	 cen	 1	m2	 powierzchni	mieszkania	 i	mieszkania	 (lokalu?),	 jako	 całości,	 a	 także	 do	 cen	
transakcyjnych	oraz	zawarcia	-	odrzucenia	transakcji,	jest	zbyt	poważnym	zgeneralizowaniem	tego	
rynku.	Nie	bierze	pod	uwagę	coraz	bardziej	rozwijającego	się	rynku	wynajmu	mieszkań,	kiedy	co-
raz	 więcej	 transakcji	 dotyczy	 zakupu	 mieszkania	 na	 wynajem,	 a	 nie	 dla	 zaspokojenia	 potrzeb	
mieszkaniowych.	 Zupełnie	 pomija	 ważny	 aspekt	 mieszkania,	 jako	 środka	 zaspokojenia	 jednej	 z	
najważniejszych	potrzeb	społecznych	i	funkcji,	jakie	mieszkanie	spełnia.		Nie	jest	jasne	powiązanie	
realizacji	programów	rewitalizacyjnych	realizowanych	w	Śródmieściu	Poznania	z	rynkiem	miesz-
kaniowym	miasta	i	poszukiwanie	wpływu	na	ten	rynek	rewitalizacji,	kiedy	na	terenie	miasta	po-
wstało	i	powstaje	wiele	nowych	mieszkań	deweloperskich	nie	mających	nic	wspólnego	z	rewitali-
zacją.	 W	 Poznaniu	 zrealizowano	 także,	 pewne	 komercyjne	 projekty	 rewitalizacyjne	 dotyczące	
przede	wszystkim	mieszkalnictwa	("City	Park"	na	terenie	dawnych	koszar	15	Pułku	Ułanów,	"Wa-
rzelnia"	 -	 dawny	browar	Kobylepole),	 ale	 i	 pośrednio	mające	 związek	 z	mieszkalnictwem,	 a	 zw-
łaszcza	z	podniesieniem	atrakcyjności	Śródmieścia	("Stary	Browar"),	ale	udział	uzyskanych	tą	dro-
ga	mieszkań	w	 rynku	mieszkaniowym	nie	 jest	 znaczący.	 Zupełnie	 inaczej	miałaby	 się	 sprawa	w	
przypadku	brania	pod	uwagę,	z	jednej	strony	rewitalizacji,	a	z	drugiej	mieszkań	na	obszarach	zre-
alizowanych	programów	rewitalizacyjnych,	jednak	nie	to	było	celem	Autora;		
	 4)	Podobnie	jak	w	przypadku	tytułu	całości	publikacji,	nieadekwatne	do	treści	są	także	tytuły	
rozdziałów	i	podrozdziałów,	na	co	już	uprzednio	wskazywano;	
	 5)	 Dr	 S.	 Palicki	 nie	 rekonstruuje	 procesów	 rewitalizacji	 w	 ich	 odniesieniu	 do	 rynku	 nieru-
chomości,	zwłaszcza	mieszkaniowych	oraz	rynku	tych	nieruchomosci	w	ich	wielkim	zróżnicowa-
niu.	Nie	przedstawia	też	modelu	relacji	rewitalizacja	-	rynek	nieruchomości	mieszkaniowych,	zw-
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łaszcza	elementów	obu	tych	układów	w	wzajemnym	związku	przyczynowo	-	skutkowym,	co	było-
by	podstawą	prowadzonych	badań;	praca	ma	przecież	charakter	empiryczny;		
	 6)	Wydaje	się,	że	zasadniczy	wpływ	na	konstrukcję	całości	pracy	miało	wysoce	dyskusyjne,	a	
moim	zdaniem	dalekie	od	prawdy,	a	przyjęte	przeświadczenie	że	"rewitalizacja	miast	nie	odbywa	
się	poza,	lecz	na	rynku	nieruchomosci";				
	 7)	Można	mieć	wiele	zastrzeżeń,	co	do	sformułowanych	hipotez	badawczych.	Hipoteza	główna:	
rewitalizacja	 terenów	miejskich	wpływa	na	 funkcjonowanie	 lokalnego	 rynku	nieruchomości	miesz-
kaniowych,	jest	z	jednej	strony	bardzo	pojemna	(można	ją	konkretyzować	czy	rozwijać	w	ujęciach	
szczegółowych,	na	różne	sposoby),	a	z	drugiej	bardzo	ogólna,	mało	konkretna	(wpływ	może	być	
korzystny,	niekorzystny	lub	może	go	nie	być	wcale).	Poprawne	sformułowanie	ośmiu	hipotez	mo-
głoby	mieć	jednak	miejsce	po	uprzednim,	dość	szczegółowym	scharakteryzowaniu	procesów	rewi-
talizacji	 miast,	 charakterystyce	 rynku	 nieruchomości	 mieszkaniowych,	 wskazaniu	 na	 faktyczny	
wpływ	rewitalizacji	na	rynek	nieruchomosci	mieszkaniowych,	a	także	określeniu	możliwości	em-
pirycznej	wery@ikacji	(testowania)	hipotez	przy	zastosowaniu	wiarygodnych	metod	ilościowych;		
	 8)	 Autor	 nie	 bierze	 pod	 uwagę	 tego,	 że	 choć	 dla	 Poznania	 uchwalono	 różne	 programy	 rewi-
talizacyjne,	to	jednak	ich	realizacja	ma	zawsze	charakter	jednostkowy.	Jest	realizowana	w	ramach	
konkretnych	projektów	i	obejmuje	jedynie	wybrane	tereny	i	aspekty.	Są	to	generalnie	projekty	in-
westycyjne	 (infrastruktura,	 funkcjonalność,	 estetyka),	 o	 lokalnym	 oddziaływaniu,	 podczas	 gdy	
miejski	 rynek	nieruchomości	mieszkaniowych	ma	 jednak	wymiar	 ogólnomiejski,	 a	 przynajmniej	
tak	powinien	zostać	traktowany;		
	 9)	 Istotnym	 zagadnieniem	 w	 publikacji	 jest	 tzw.	 atrakcyjność	 terenów,	 która	 jest	 nie	 tylko	
efektem	rewitalizacji.	Rewitalizacja	może	mieć	wpływ	na	atrakcyjność	danego	terenu,	jeśli	została	
przeprowadzona	na	tym	terenie,	ale	wcale	nie	musi	mieć	znaczenia	dla	atrakcyjności	innych	tere-
nów	w	mieście.	Atrakcyjność	lokalizacyjna,	inwestycyjna,	atrakcyjność	dla	zamieszkania,	są	to	zu-
pełnie	 inne,	 niezwykle	 złożone	 właściwości	 terenu,	 bowiem	 są	 określane	 przez	 wiele	 różnych	
czynników,	 a	 ich	ocena	w	większości	przypadków	ma	 subiektywny	 charakter.	Oczywiście	ważna	
jest	 cena	 transakcyjna	wartości	 nieruchomości,	 ale	 trudno	 ja	 uznać	 za	 najważniejsze	 kryterium	
wartościujące.	 Od	 dawna	 w	 ocenie	 atrakcyjności	 miejsc,	 zarówno	 dla	 inwestycji	 i	 prowadzenia	
działalności	 gospodarczej,	 jak	dla	 zamieszkania,	wskazuje	 sie	na	 tzw.	milieu	miejsca,	 traktowane	
jako	synergiczny	wymiar	różnych	czynników	atrakcyjności;			
		 10)	 Poważne	 miejsce	 w	 publikacji	 zajmuje	 prezentacja	 wyników	 przeprowadzonych	 badań.	
Zawiła	prezentacja,	zarówno	metod	jak	i	uzyskanych	wyników,	jednak	przede	wszystkim	brak	opi-
su	układu	badawczego	(podstawowe	jednostki	badawcze,	którym	przypisano	cechy	i	ich	lokaliza-
cja	na	obszarze	badań),	uniemożliwiła	rekonstrukcję	procedury	badawczej	i	interpretację	uzyska-
nych	wyników.	Nie	sprzyjała	temu	koncentracja	na	obliczeniowo	-	technicznej,	a	nie	merytorycznej	
stronie	badań.	Część	tego	rozdziału	(głównie	tabele)	powinna	zostać	przeniesiona	do	Załączników,	
a	w	tym	miejscu	powinna	zostać	przedstawiona,	uporządkowana	interpretacja	badanych	relacji	 i	
zależności,	 przede	 wszystkim	 zwymiarowanie	 wpływu	 rewitalizacji	 na	 rynek	 nieruchomości	
mieszkaniowych.	Szkoda,	że	sformułowane	hipotezy	(1	+	8)	nie	określiły	sekwencji	postępowania	
badawczego.	Wielość	zastosowanych	metod,	być	może	realizujących	modną,	starą,	ale	na	nowo	na-
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zwaną	 "metodę	 triangulacji	 metodologicznej",	 zakłóciło	 czytelność	 procedury	 badawczej.	 Być	
może	Autor	chciał	sie	też	wykazać	znajomością	metod	analizy	ilościowej,	ale	przyniosło	to	mierne	
efekty,	 o	 czym	sam	wspomina	w	Zakończeniu.	Wydaje	 się,	 że	dobre	 sformułowanie	 celu	badań	 i	
poprawne	sformułowanie	hipotez	oraz	dobór	właściwych	metod	ich	realizacji,	a	także	pomysłowe	
wykorzystanie	 zebranych	 danych	 liczbowych,	 pozwoliłoby	 uzyskać	 zadowalające	 efekty.	 Cel	 ten	
można	 by	 zrealizować	 stosując	 znane	metody	 analizy	 przestrzennej,	 w	 tym	metody	 klasy@ikacji	
przestrzennej	oraz	metody	kartogra@iczne.	W	przyjętym	przez	Autora	podejściu,	wskazanie	na	to,	
jak	rewitalizacja	miast	(realizacja	programów	rewitalizacyjnych)	wpływa	na	rynek	nieruchomosci	
mieszkaniowych,	okazało	się	nie	tylko	zadaniem	trudnym,	ale	niemożliwym	do	wykonania.	
	 11)	 Autor	 bezkrytycznie	 przyjmuje	 treści	 prezentowane	 w	 publikacjach	 naukowych.	 Nie	
dokonuje	ich	uporządkowania,	nie	prowadzi	krytycznej	oceny,	a	w	konsekwencji	nie	zajmuje	sta-
nowiska,	które	odzwierciedlało	by	jego	punkt	widzenia.	Praca	nie	może	być	nieuporządkowanym	
zbiorem	cudzych	poglądów,	często	dyskusyjnych;.						
	 12)	 Autor	 używa	 zbyt	 swobodnego	 w	 wyrazie	 języka,	 jest	 reprezentantem	 stosowania	 na-
ukowej	 nowomowy.	Wiele	 sformułowań	 jest	 wysoce	 dyskusyjnych,	 niejasnych,	 nieprecyzyjnych,	
metaforycznych,	 pozbawionych	 sensu,	 co	 sprawia,	 że	 język	 publikacji	 jest	 daleki	 o	 oczekiwanej:	
precyzji,	 prostoty,	 jasności,	 zwięzłości,	 jednoznaczności,	 co	 cechować	 powinno	 język	 naukowy.	
Wiele	sformułowań	wymaga	dodatkowych	wyjaśnień.	Tekst	 jest	 trudny	do	 	czytania,	a	w	konse-
kwencji	do	zrozumienia;		
	 13)	Publikacja	jest	wyjątkowo	obszerna.	Trudno	pozbyć	się	wrażenia,	że	Autor	chciał	zawrzeć	
w	jej	ramach	wszystko	co	wiedział	na	tematy	dotyczące	bezpośrednio	lub	pośrednio	rewitalizacji,	
rynku	nieruchomości	oraz	pewnych	metod	analizy	ilościowej.	Podejście	takie,	jedynie	w	wyjątko-
wych	sytuacjach,	przynosi	wartościowe	poznawczo,	efekty.	
	 W	 zakończeniu	 krytycznej	 oceny	 publikacji	 zadać	 sobie	 należy	 pytanie:	 czy	w	 pracy	 znaleźć	
można	jakieś	jej	wartości?	Taką	wartością	jest	zapewne	przedstawienie	synonimów	tego,	co	w	lite-
raturze	polskiej	nazywa	się	rewitalizacją,	w	tym	także	podjecie	próby	pewnego	uporządkowania	
pojęć,	choć	bez	oczekiwanej	konkluzji.	Mogłoby	to	być	np.	wprowadzeniem	do	publikacji	na	temat	
rewitalizacji	miast,	ale	niestety,	prezentowana	książka	czymś	takim	nie	jest.	Próba	zrekonstruowa-
nia	modeli	rewitalizacji	jest	interesująca,	jednak	sam	wynik	już	nie	satysfakcjonuje.	Model	rewita-
lizacji	 -	gentry@ikacji	 i	dewitalizacji	nawiązują	do	efektów	tego	procesu	(rewitalizacji),	natomiast	
rewitalizacji	ciaglej,	do	czasu	trwania	(proces	nieustanny).	Modele	nie	spełniają	ponadto	warunku	
adekwatności	i	rozłączności.	Ciekawe	są	rozważania	na	temat	wartości,	prowadzące	dalej	do	roz-
ważań	na	temat	wartości	terenu,	a	następnie	do	zagadnień	jego	atrakcyjności	(raczej	dla	inwesto-
rów	i	podmiotów	gospodarczych,	a	nie	rynku	nieruchomości),	ale	nie	są	dobrze	włączone	w	pro-
blematykę	publikacji.		Dobrze	ocenić	trzeba	przedstawienie	istoty	renty	rewitalizacyjnej,	jaka	dość	
szeroko	 jest	prezentowana	w	 tekście,	w	 tym	podkreślenie	konieczność	 sprawiedliwego	podziału	
jej	efektów.	Generalnie	pozytywnie	ocenić	także	trzeba	znajomość	metod	analizy	ilościowej,	choć	
trudniej	jest	jednak	ocenić	poprawność	i	zasadność	ich	zastosowania	oraz	wartość	dla	prowadzo-
nych	badań.	Autor	wykazał	się	także	dobrą	znajmością	literatury	dotyczącej	podjętej	problematyki.	
Szkoda	jednak,	że	uwagę	swoją	skoncentrował	na	kwestiach	terminologiczno	-	pojęciowych,	a	nie	
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na	 opisaniu	 rewitalizacji,	 pojmowanej	 jako	 proces,	 na	 jej	 celach,	 aspektach,	 zrekonstruowanych	
modelach,	efektach	i	ich	znaczeniu	dla	kształtowania	struktury	przestrzenno-	funkcjonalnej	miasta	
i	dalszego	rozwoju	-	i	na	jej	wpływie	na	kształtowanie	się	cen	na	rynku	nieruchomości,	 	także	na	
rynku	nieruchomości	i	mechanizmach	jego	funkcjonowania,	czym	właściwie	się	zajmował.	
	 W	moim	przekonaniu,	sformułowana	problematyka	badawcza	i	drogi	jej	rozwiązania	przerosły	
aktualne	możliwości	dr.	Sławomira	Palickiego,	na	co	niewątpliwie	wpływ	miało	wiele	czynników.	
Jak	to	już	napisałem,	w	moim	odbiorze	praca	prezentuje	się	jako	zbiór	różnych,	nieuporządkowa-
nych	 informacji	 dotyczących	 rewitalizacji,	 gentry@ikacji,	 przestrzeni,	 wartości,	 renty	 położenia,	
swoiście	pojmowanego	 rynku	nieruchomosci,	 czynników	określających	 rynek	nieruchomości	 itp.	
Jest	 także	miejscem	prezentacji	 zastosowania	 różnych	metod	analizy	 ilościowej,	 bez	dokładnego	
opisu	 tych	metod,	 celu	 ich	 zastosowania	 oraz	 interpretacji	 wyników,	 przy	 instrumentalnym	 ich	
potraktowaniu	tj.	nie	w	odniesieniu	do	badanych	związków	i	zależności	(koncentracja	na	metoda-
ch	i	modelach).	Jako	taka,	nie	jest	dobrze	przemyślaną,	zwartą,	ujętą	sekwencyjnie	całością	realizu-
jącą	zamierzone	cele.	Nie	spełnia	kryteriów	jakościowych,	jakiej	należałoby	oczekiwać	od	rozpra-
wy	 habilitacyjnej,	 a	 jej	 wartość	 naukowa	 jest	 niewielka.	 Jestem	 przekonany,	 że	 pozostając	 przy	
swoich	 zainteresowaniach	naukowych,	 a	 także	wykorzystując	 dotychczasowy	dorobek	 i	 zdobytą	
wiedzę,	mógł	dr	S.	Palicki	podjąć	taką	problematykę,	z	którą	mógłby	sobie	poradzić.		
	 	Z	przykrością	stwierdzam,	że	nie	znajduję	uzasadnienia,	aby	monogra@ię	pt."REWITALIZACJA	
MIAST:	Perspektywa	rynku	nieruchomosci	mieszkaniowych",	uznać	za	osiągnięcie	naukowe	spełnia-
jące	 jakościowe	 kryterium	 ubiegania	 się	 o	 stopień	 doktora	 habilitowanego	 nauk	 społecznych	w	
dyscyplinie	ekonomia	i	@inanse.	Szkoda,	że	duży	nakład	pracy,	także	posiadana	wiedza	i	doświad-
czenie	nie	przyniosły	oczekiwanych	efektów.					

3.	Pozostały	dorobek	naukowy	
	 Niestety,	możliwa	jest	tylko	ogólna	ocena	tego	dorobku,	przede	wszystkim	na	podstawie	 listy	
publikacji,	ich	charakteru,	miejsc	opublikowania	oraz	ocen	bibliometrycznych.	
	 Dorobek	naukowy	dr.	S.	Palickiego	zawarty	w	publikacjach	jest	charakterystyczny,	a	przy	tym	
specy@iczny.	Wskazuje	bowiem	na	pozostawanie,	pod	doktoracie,	przede	wszystkim	przy	proble-
matyce	nieruchomości	 i	 rynku	nieruchomości,	mieszkalnictwa,	 także	rewitalizacji	oraz,	w	mniej-
szym	stopniu,	wybranych	aspektach	gospodarki	przestrzennej.	Jest	także	specy@iczny	z	wielu	inny-
ch	powodów,	o	czym	w	dalszej	części	opinii.	 	Dr	S.	Palicki	opublikował	po	doktoracie	5	monogra@ii	
(w	tym	4	współautorskie),	23	artykuły	wchodzące	w	skład	monogra@ii,	w	tym	12	współautorskich,	
22	artykuły	(w	tym	5	współautorskich)	w	czasopismach	naukowych	(zdaniem	autora	w	czasopi-
smach	o	zasięgu	międzynarodowym)	oraz	 	21	artykułów	(w	tym	11	współautorskich)	w	czasopi-
smach	o	zasięgu	krajowym.	Daje	to	w	sumie	71	publikacji,	w	tym	32	współautorskie.	Część	z	tych	
prac	 opublikowana	 została	w	 języku	 angielskim.	 Ocena	 bibliometryczna	 publikacji	 nie	 jest	 zbyt	
imponująca.	Ogólny	 Impact	 Factor	wynosi	 0,04,	 natomiast	 indeksy	Hirsha	 odpowiednio:	Web	 of	
Science	 -	 2,	 SCOPUS	 -	 3,	 Google	 Scholar	 -	 6.	Web	 of	 Science	 odnotowuje	 19	 cytowań	 publikacji,	
SCOPUS	-	16,	natomiast	Google	Scholar	-	108.	Aktualnie	Google	wskazuje	na	193	cytowania	(wraz	z	
auto	cytowaniami).	Prace	publikowane	są	przede	wszystkim	w	czasopismach	krajowych,	w	więk-
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szości	o	specjalistycznym	nastawieniu,	wydawane	przez	stowarzyszenia	(Stowarzyszenie	Rzeczo-
znawców	 Majątkowych	 Województwa	 Wielkopolskiego)	 oraz	 towarzystwa	 naukowe	 (Towarzy-
stwo	Naukowe	Nieruchomości).	Publikował	także	w	czasopiśmie	Real	Estate	Management	and	Va-
luation,	a	tam	zamieszczony	artykuł	Multi-	criteria	assessment	of	public	space	from	the	social	per-
spective	cytowany	był	12	razy,	w	interdyscyplinarnym	czasopiśmie	Ruch	Prawniczy,	Ekonomiczny	i	
Socjologiczny,	w	 Problemach	 Rynku	 Nieruchomosci,	 czasopiśmie	 Gospodarka	 w	 Praktyce	 i	 Teorii,	
wydawnictwach	macierzystej	uczelni,	wielkopolskich	państwowych	wyższych	szkół	zawodowych	
oraz	w	 innych	wydawnictwach	uczelnianych.	 Rozprawę	habilitacyjną	 opublikował	w	Wydawnic-
twie	 Uniwersytetu	 Ekonomicznego	 w	 Poznaniu,	 a	 współautorskie	monogra@ie	 w	Wydawnictwie	
Naukowym	Bogucki	(mieszkalnictwo	w	metropolii	Poznań),	Wydawnictwie	UAM	(ocena	rewitali-
zacji	 Sródki),	 Wydawnictwie	 Uniwersytetu	 Rolniczego	 w	 Krakwie	 (interpretacja	 danych	 prze-
strzennych	 jako	 forma	 stymulowania	 partycypacji	 społecznej)	 oraz	wydawnictwie	WROT	w	 Po-
znaniu	 (miasta	średnie	woj.	wielkopolskiego	 i	 ich	znaczenie	dla	rozwoju	regionu).	Wiele	artyku-
łów,	jako	pokłosie	udziału	w	konferencjach,	opublikował	w	uczelnianych	monogra@iach	uniwersy-
tetów	w	Warnie,	a	także	w	Bratysławie,	Sankt	Petersburgu	oraz	Zagrzebia.	Współautorski	artykuł	
opublikowano	w	pracy	zbiorowej	wydawnictwa	Springer.	 Jak	 to	 juz	napisano,	wiele	prac	opubli-
kował	w	Biuletynie	Stowarzyszenia	Rzeczoznawców	Majątkowych	Województwa	Wielkopolskiego,	
czasopiśmie	o	raczej	wąskim	kręgu	odbiorców,	głównie	praktyków.	W	artykułach	opublikowanych	
w	monogra@iach	 i	czasopismach	dominowała	problematyka:	rewitalizacji	miast,	oceny	projektów	
rewitalizacyjnych,	ustawy	o	rewitalizacji,	analizie	wielokryterialnej	w	rewitalizacji,	roli	rynku	nie-
ruchomości	w	procesach	rewitalizacji,	rewitalizacji	z	perspektywy	rynku	nieruchomości,	centrów	
handlowych	w	rewitalizacji,	wpływu	rewitalizacji	na:	rynek	mieszkaniowy	i	rynek	nieruchomosci,	
wartość	rynkową	nieruchomości,	także	na	rozwój	zrównoważony	miast,	zagadnienia:	gentry@ikacji,	
przestrzeni	 zurbanizowanej	 i	 jej	modelowaniu,	Karty	Przestrzeni	Publicznej,	 analizy	wielokryte-
rialnej	w	procesach	rewitalizacji	przestrzeni,	partycypacji	społecznej	w	rewitalizacji	i	rozwoju,	roli	
galerii	handlowych	w	rozwoju	miasta,	rynku	nieruchomości	ogółem	i	w	różnych	miejscach	(miej-
scowościach),	integracji	przestrzeni	publicznej	z	rynkiem	nieruchomosci,	miejsca	przestrzeni	pu-
blicznej	w	rynku	nieruchomosci,	mieszkalnictwa,	preferencji	mieszkaniowych	ludności,	studentów,	
wartości	 nieruchomości	 mieszkaniowych,	 cen	 nieruchomości,	 czynszów	 za	 mieszkania,	 rynku	
działek	mieszkaniowych,	 rynku	mieszkań	 spółdzielczego	 prawa	własności,	 także	 zainteresowań	
rzeczoznawców	majątkowych	rewitalizacją.	Niestety,	jak	już	wspomniano,	nie	jest	możliwa	ocena	
wartości	 naukowych	 publikacji,	 a	 przynamniej	 najważniejszych	w	 dorobku.	 Jednocześnie	 tytuły	
artykułów	mogą	 sugerować	powielanie	 tych	 samych	 treści	w	 różnych	wersjach	publikacji.	W	 tej	
sytuacji	można	 jedynie	dokonać	bardzo	ogólnej	 formalnej	oceny	dorobku	naukowego.	Liczba	pu-
blikacji	 wskazuje	 na	 dużą	 aktywność	 twórczą	 dr.	 S.	 Palickiego.	 Ocena	 jakościowa	 wynikająca	 z	
wskaźników	bibliometrycznych	nie	 jest	 jednak	zbyt	wysoka.	Najlepiej	przedstawia	się	 liczb	cyto-
wań	z	Google,	choć	średni	wskaźnik	cytowań	całego	dorobku	(także	z	uzyskanym	przed	doktora-
tem)	1,52	cytowań	bez	autocytowań	i	2,76	z	autocytowaniami,	nie	może	satysfakcjonować.	W	isto-
cie	 rzeczy	 nie	wiem	 jaki	 jest	 wkład	 dorobku	 naukowego	 dr.	 S.	 Palickiego	 do	 nauk	 społecznych,	
konkretnie	ekonomicznych	ale	i	gospodarki	przestrzennej,	choć	tytuły	publikacji	wskazują,	że	jest	
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specjalistą	w	zakresie	podejmowanej	problematyki,	a	jego	prace	mogą	mieć	praktyczne	znaczenie	
dla	 aktywności	 rzeczoznawców	majątkowych.	 Z	 całą	 pewnością	 jedynie	 kilku	 pracom	 przypisać	
można	międzynarodowy,	choc	raczej	skromny	zasięg	oddziaływania.	

4.	Inna	działalność	naukowa		 	
	 Z	dostarczonego	przez	dr.	S.	Palickiego	materiału	wynika,	że	jest	on	także	aktywnym	w	innych	
formach	działalności	naukowej.	Brał	udział	w	41	konferencjach	naukowych,	w	tym	9	zagraniczny-
ch,	przygotowując	samodzielnie	lub	we	współpracy	45	referatów,	z	których	większość	prawdopo-
dobnie	przedstawiał.	Były	to	przede	wszystkim	konferencje	poświęcone	zagadnieniom	nierucho-
mości,	co	wskazuje,	że	ta	problematyka	jest	przedmiotem	szczególnego	zainteresowania,	ale	także	
przedsiębiorczości,	rewitalizacji	i	gospodarce	przestrzennej.	Wchodził	w	skład	komitetów	organi-
zacyjnych	kilku	konferencji.	Brał	ponadto	udział	w	realizacji	5	projektów	badawczych	o	charakte-
rze	zleconej	ekspertyzy,	@inansowanych	przez	MNiSW	(grant	KBN?	NCN?	NCBR?),	poznańskie	wyż-
sze	uczelnie	oraz	władze	 samorządowe	Wielkopolski,	 pełniąc	w	 jednym	rolę	 kierownika	oraz	w	
kilku	 projektach	macierzystej	 uczelni	 i	 dwóch	 projektach	Wyższej	 Szkoły	 Logistyki	w	 Poznaniu.	
Swoją	wiedzę	uzupełniał	podczas	krótkoterminowych	staży	naukowych,	przede	wszystkim	w	Buł-
garii	(Uniwersytet	Ekonomiczny	w	Warnie	-	6	pobytów)	i	na	Słowacji	(Uniwersytet	Ekonomiczny	
w	Bratysławie).	Redagował	kilka	zeszytów	Biuletynu	Stowarzyszenia	Rzeczoznawców	Majątkowy-
ch	Województwa	Wielkopolskiego	oraz	recenzował	artykuły	nadesłane	do	czasopism	krajowych	i	
zagranicznych	(w	tym	indeksowanych).	Wchodzi	w	skład	rad	naukowych	i	komitetów	redakcyjny-
ch	czasopism,	pełniąc	w	 latach	2018	 -	2019	 funkcję	 redaktora	naczelnego	czasopisma	Problemy	
Rynku	 Nieruchomości.	 Jest	 członkiem	 Towarzystwa	 Naukowego	 Nieruchomosci,	 był	 (w	 latach	
2016	-	2017)	członkiem	European	Real	Estate	Society,	od	2010	roku	uczestniczy	w	Form	Rewitali-
zacji.		

5.	Działalność	dydaktyczna			
	 Imponująco	przedstawia	się	działalność	dydaktyczna	dr.	S.	Palickiego.	W	macierzystej	uczelni	
prowadził:	wykłady,	ćwiczenia	 i	seminaria	na	studiach	 licencjackich,	magisterskich	 i	podyplomo-
wych.	Prowadził	w	sumie	30	przedmiotów	bardzo	zróżnicowanej	tematyki	od	Historii	urbanistyki	
i	architektury	począwszy,	a	na	szerokiej	sferze	zarządzania	skończywszy.	Większość	przedmiotów	
dotyczyło	szerokorozumianej	sfery	gospodarowania	nieruchomościami.	Jest	także	(od	2004	roku)	
wykładowcą	w	Wyższej	Szkole	Logistyki	w	Poznaniu,	prowadząc	kolejną	gamę	przedmiotów	(ba-
dania	operacyjne,	 teoria	optymalizacji,	ekonometria,	 statystyka,	efektywność	ekonomiczna	 inwe-
stycji,	biznes	plan	przedsięwzięcia	logistycznego,	analiza	rynku	nieruchomości,	pośrednik	w	obro-
cie	nieruchomościami,	zarządzanie	procesami	rewitalizacji),	w	Państwowej	Wyższej	Szkole	Zawo-
dowej	w	Koninie	(2007-2013;	jeszcze	inne	obok	zagadnień	obrotu	nieruchomościami	zagadnienia:	
podstawy	budownictwa	 i	kosztorysowania,	 rewitalizacja	obszarów	miejskich,	 także	kolejne:	eko-
nomiczne	 aspekty	 zarządzania	nieruchomościami,	 pośrednik	 i	 notariusz	w	obrocie	nieruchomo-
ściami,	 zarządzanie	 nieruchomościami	mieszkalnymi	 i	 niemieszkalnymi).	W	 latach	 2002	 -	 2004	
prowadził	zajęcia	dydaktyczne	(także	w	j.	angielskim)	w	ramach	The	Baltic	University	Programme.	
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Od	 2014	 roku	 wykłada	 na	 Politechnice	 Poznańskiej	 problematykę	 ekonomiczną	 w	 planowaniu	
przestrzennym	oraz	ekonomiczne	podstawy	funkcjonowania	rynku	nieruchomości.	Od	2012	roku	
prowadzi	w	Szkole	Bankowej	w	Poznaniu	seminaria	licencjackie	i	magisterskie.	W	większości	tych	
uczelni	prowadził	i	prowadzi	zajęcia	w	trybie	stacjonarnym	i	niestacjonarnym,	na	studiach	licen-
cjackich,	magisterskich	 i	 podyplomowych.	W	 latach	2008	 -	 2020,	 jako	doktor,	wypromował	 254	
absolwentów	studiów	licencjackich	(192)	i	magisterskich	(62),	co	daje	średnią	roczną	21,1	absol-
wenta.	 Jednocześnie	 recenzował	81	prac	 licencjackich	 (57)	magisterskich	 (24).	Był	promotorem	
pomocniczym	w	 przewodzie	 doktorskim.	 Dorobek	 dydaktyczny	 dr.	 S.	 Palickiego	wprost	 szokuje	
ilością	prowadzonych	przedmiotów,	rozległością	przekazywanych	treści,	 liczbą	miejsc	prowadzo-
nej	działalności,	efektami	w	zakresie	kształcenia	absolwentów.	Jako	taki	budzić	musi	podziw.	Pre-
zentuje	się	bowiem	dr	S.	Palicki	jako	nieprzeciętny	pasjonat	nauczania,	co	w	uniwersyteckiej	edu-
kacji	jest	wielce	pożądaną	cechą.	Jednocześnie	jednak	rodzi	pytanie	nie	tylko	o	@izyczne	możliwości	
właściwej	 realizacji	 tak	 ogromnych	 i	 odpowiedzialnych	 zadań,	 ale	 także	 o	 jakość	 prowadzonych	
zająć	i	o	ich	treści,	także	o	rozłączność	prezentowanej	w	ramach	przedmiotów	problematyki.	Nie-
stety,	na	te	pytania	nie	znajduję	odpowiedzi,	a	to	jeszcze	nie	jest	koniec	oceny	wszechstronnej	ak-
tywności	dr.	S.	Palickiego.		

6.	Działalność	organizatorska,	popularyzatorska	i	inna	
	 Dr	 S.	 Palicki	 wymienia	 14	 różnego	 rodzaju	 funkcji,	 jakie	 pełnił	 w	 ramach	 zatrudnienia	 w	
obecnym	Uniwersytecie	Ekonomicznym	w	Poznaniu,	wśród	których	były	znaczące	i	odpowiedzial-
ne	np.	członkostwo	komisji	ds.	nostry@ikacji	dyplomów	uzyskanych	poza	granicami	oraz	ważne	dla	
funkcjonowania	uczelni,	jej	wydziałów,	a	także	kształcenia.	Na	podkreślenie	zasługuje	jego	inicja-
tywa	dotycząca	nawiązania	spółpracy	z	Uniwersytetem	Ekonomicznym	w	Warnie	oraz	innymi	pol-
skimi	szkołami	wyższymi	i	organizacjami	międzyuczelnianymi.	Działalność	organizacyjną	prowa-
dził	także	w	poznańskiej	Wyższej	Szkole	Logistyki.				
	 Bogaty	 jest	 także	 wachlarz	 działań	 popularyzujących	 naukę.	 Wykładał	 w	 ramach	 Otwartej	
Wszechnicy	Uniwersytetu	Trzeciego	Wieku,	Ekonomicznego	Uniwersytetu	Dziecięcego,	programu	
konkursu	"Ekonomiczny	klucz	do	przyszłości"		oraz	programu	"Klasa	Akademicka".	Do	działaności	
popularyzatorskie	 zalicza	 także	 rolę	opiekuna	Studenckiego	Kola	Gospodarki	Przestrzennej	oraz	
organizację	6	ogólnopolskich	konferencji	koł	naukowych.	Dużą	aktywność	wykazywał	w	ramach	
Stowarzyszenia	Rzeczoznawców	Majątkowych	Województwa	Wielkopolskiego,	prowadząc	wykła-
dy	specjalistyczne.	Wykładał	także	dla	rzeczoznawców	majątkowych	w	Warnie	oraz	dla	pracowni-
ków	NBP	w	Poznaniu.	Swoimi	doświadczeniami	dzielił	się	w	ramach	wykładów	na	 innych	uczel-
niach	Poznania,	w	jednostkach	samorządu	terytorialnego	itp.	Na	specjalną	uwagę	zasługuje	dzia-
lalność	doradcza	i	ekspercka	dr.	S.	Palickiego.	Był	doradcą	NBP	w	Poznaniu,		władz	Poznania,	Lesz-
na,	Gniezna,	Urzędu	Marszałkowskiego	w	Poznaniu,	 Izby	Niezależnych	Rzeczoznawców	Majątko-
wych	w	Bułgarii,	Stowarzyszenia	Forum	Rewitalizacji	w	Poznaniu,	stowarzyszeń	rzeczoznawców	
majątkowych	w	Poznaniu	i	Kaliszu,	Wielkopolskiego	Stowarzyszenia		Pośredników	w	Obrocie	Nie-
ruchomościami	w	Poznaniu	oraz	Poznańskiego	Stowarzyszenia	Pośredników.	Działalność	eduka-
cyjną	i	popularyzatorską	prowadził	nie	tylko	w	macierzystej	uczelni,	ale	także	w	UAM	Poznań,	Poli-
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technice	Poznańskiej,	państwowych	wyższych	szkołach	zawodowych	w	Koninie	i	Kaliszu,	Wyższej	
Szkole	Logistyki	w	Poznaniu	oraz	Wyższej	Szkole	Bankowej	w	Poznaniu.	Był	ekspertem	w	Wielko-
polskiej	Szkole	Biznesu	przy	UE	 	Poznaniu,	Spółce	celowej	UE	w	Poznaniu,	Bankowego	Ośrodka	
Doradztwa	 i	Edukacji	w	Poznaniu,	Fundacji	Rozwoju	Bankowości	 Spółdzielczej,	Wielkopolskiego	
Centrum	Nieruchomosci,	 Centrum	Wyceny	Mienia	 oraz	 Estate	 Solution	 (?).	 Od	 2018	 roku	 pełni	
funkcję	Przewodniczącego	Komitetu	Rewitalizacji	gminy	Kleszczewo.	Także	 i	w	 tych	dziedzinach	
działaności,	podobie	jak	w	sferze	dydaktyki,		aktywność	dr.	S.	Palickiego	jest	imponująca.	

7.	Uwagi	końcowe	
	 Dokonana	 ocena	 osiągnięcia	 naukowego	 dr.	 S.	 Palickiego,	 którym	 jest	 monogra@ia	 "REWITA-
LIZACJA	MIAST:	Perspektywa	rynku	nieruchomości	mieszkaniowych",	 a	 także	pozostałego	dorobku	
naukowego,	dydaktycznego,	organizacyjnego	i	popularyzatorskiego	prowadzi	do	wniosku,	że	suk-
cesy	w	jednej	sferze	działalności	wcale	nie	muszą	iść	w	parze	z	sukcesami	w	innych.	Osiągnięcia	
dydaktyczne,	 organizacyjne	 i	 popularyzatorskie	 niestety,	 nie	 znajdują	 potwierdzenia,	 przede	
wszystkim	 w	 przedstawionej	 monogra@ii,	 która	 prezentuje	 się	 jako	 dzieło	 nieprzemyślane,	 źle	
skonstruowane,	niespójne,	niewiele	wnoszące	do	poznania	naukowego	rewitalizacji,	rynku	nieru-
chomości	 mieszkaniowych	 oraz	 relacji	 pomiędzy	 obu	 tymi	 składowymi	 funkcjonowania	miasta.	
Wiele	 jest	 zapewne	 przyczyn	 takiego	 stanu	 rzeczy.	 Opublikowana	 monogra@ia	 świadczy	 przede	
wszystkim	 o	 niedojrzałości	 dr.	 S.	 Palickiego	 do	 samodzielnego	 podejmowania	 poważniejszych	
przedsięwzięć	naukowych,	a	podjął	się	zadania	trudnego	i	w	przyjętym	zakresie,	właściwie	nie	do	
zrealizowania,	 zwłaszcza	 iż	 w	 ogólnym	 zamyśle	 zamierzał	 rewitalizację,	 jako	 proces	 społeczny,	
sprowadzić	do	jej	przebiegu	na	rynku	nieruchomości.	Wydaje	sie,	że	w	nawale	innych	zajęć	zabra-
kło	po	prostu	czasu	na	uporzadkowanie	posiadanej	wiedzy	w	nawiązaniu	do	zarysowanego	celu,	a	
ponadto	na	pogłębienie	wiedzy	z	zakresu	metodologii	ogólnej,	metodologii	badań	przestrzennych	
oraz	 zastosowania	metod	 analizy	 ilościowej.	 Prawdopodobnie	 zabrakło	 też	 czasu	 na	 szerzej	 po-
traktowane	konsultacje.	Nie	znam	treści	recenzji	wydawniczych	i	nie	wiem	w	jakim	stopniu	zosta-
ły	w	pracy	uwzględnione	uwagi	recenzentów.	Nie	mogę	zatem	publikacji:	REWITALIZACJA	MIAST:	
Perspektywa	 rynku	 nieruchomości	 mieszkaniowych",	 uznać	 za	 dzieło	 uprawniające	 do	 uzyskania	
stopnia	doktora	habilitowanego	nauk	społecznych	w	dyscyplinie	ekonomia	i	@inanse.	Niedostatków	
monogra@ii	nie	niweluje	pozostały	dorobek	naukowy,	który	w	ocenie	bibliometrycznej	nie	wypada	
zbyt	dobrze.	Brak	jest	publikacji	w	wysoko	punktowanych	czasopismach	naukowych,	poza	nielicz-
nym	wyjątkami,	 a	 skala	 cytowań	 jest	 niewielka.	 Zbyt	wiele	 prac	 opublikowanych	 zostało	w	wy-
dawnictwach	 stowarzyszeń	 naukowych.	 Prac	 	 opublikowanych	w	monogra@iach	 (poza	 pojedyn-
czymi)	też	nie	cechuje	szersza	płaszczyzna	odbioru.	Ponadto	dr	S.	Palicki	nie	był	wykonawcą	żad-
nego	grantu	UE	ani	grantu	uzyskiwanego	w	ramach	konkursów	KBN,	NCN	i	NCBR.	Wprawdzie	każ-
dy	naukowy	wyjazd	zagraniczny	kształci,	jednak	ograniczenie	kontaktów	naukowych	do	Warny	to	
trochę	za	mało,	a	kierunek	geogra@iczny	nie	jest	specjalnie	efektywny.	W	sytuacji,	w	jakiej	dr	S.	Pa-
licki	ubiega	się	o	uzyskanie	stopnia	naukowego	wyjątkowa	aktywność	dydaktyczna,	organizacyjna	
i	popularyzatorska	nie	mogą	być	wyłączną	podstawą	do	poparcia	wniosku	o	nadanie	stopnia	dok-
tora	habilitowanego.	Oznacza	to,	że	mając	z	jednej	strony	na	uwadze	wielką	odpowiedzialność	za	

20



podjętą	decyzję	mającą	wpływ	na	awans	zawodowy	Wnioskodawcy,	a	z	drugiej,	wynikające	z	tego	
awansu	kompetencje,	nie	mogę	poprzeć	także	@inalnego	wniosku	o	nadanie	dr.	S.	Palickiemu	stop-
nia	doktora	habilitowanego.	Wprawdzie	spełnia	on	formalne	warunki	ubiegania	się	o	stopień	na-
ukowy	doktora	habilitowanego	zapisane	w	art.	219	ust.	1	Ustawy	z	dnia	20	lipca	2018	roku	Prawo	
o	szkolnictwie	wyższym	 i	nauce,	 jednak	wartość	dorobku	naukowego	w	zbyt	małym	stopniu	za-
sługuje	 za	uznanie	 za	 znaczny,	 zwłaszcza	znaczący	dla	nauk	 społecznych,	dyscypliny	ekonomia	 i	
@inanse.	Wniosek	z	powodów	wskazanych	w	recenzji	uważam	za	przedwczesny.	Jednocześnie	wy-
rażam	pogląd,	że	aktywni	pasjonaci	dydaktyki	są	niezwykle	cennym	składnikiem	kadry	naukowo	-	
dydaktycznej	 wyższych	 uczelni,	 zwłaszcza	 kiedy	 aktywność	 naukowa	 jednak	 wzbogaca	 wiedzę	
wykorzystywaną	w	procesie	nauczania.	

(Prof.	dr	hab.	Jerzy	J.	Parysek)	
	 																																																																																																												Poznań	w	dniu	30	września	2021	roku.		
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