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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Dariusza Lesickiego pt. „Specjalne strefy
ekonomiczne a rozwój regionów w Polsce na przykładzie Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej” (Radom 2019)

A.

Ocena trafności wyboru i oryginalności problemu badawczego, hipotez
badawczych i metod badawczych

Recenzowana praca składa się z wprowadzenia, pięciu rozdziałów, zakończenia, bibliografii,
innych źródeł”, spisu tabel, schematów, rysunków i wykresów (łącznie 242 strony). Z uwagi na temat,
problem badawczy, hipotezy i zastosowane metody badawcze pracę kwalifikuję do dziedziny nauk
ekonomicznych, dyscypliny „ekonomia”.
Przedmiotem badań doktoranta jest problem funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych i ich
wpływu na rozwój regionu. Wybrany temat jest z pewnością ważny i aktualny.
Cel badawczy i hipoteza zostały poprawnie sformułowane. Zastosowane metody badawcze są
adekwatne do celu i hipotezy badawczej. Aczkolwiek, należy wskazać, że autor chyba nie do końca zna
metodologię nauk ekonomicznych.
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B.

Konstrukcja pracy i ocena merytoryczna oraz formalna treści pracy

Pierwszy rozdział pracy dotyczy generalnie rozwoju regionalnego i czynników tego rozwoju.
Treść tego rozdziału powinna być wynikiem pogłębionej analizy źródeł literaturowych, ale do końca nie
jest. Autor miesza teoretyczne aspekty rozwoju regionalnego z aspektami praktycznymi. Recenzent
niewiele z tego rozdziału dowiedział się o miernikach rozwoju regionalnego. Nie zostały zaprezentowane
w tym rozdziale czynniki rozwoju regionalnego z punktu widzenia różnych teorii ekonomicznych. Nie
wykorzystano bogatej literatury światowej. Rozdział jest nadal bardzo słaby pod względem
merytorycznym. Pojęcie atrakcyjności regionu jest nieostre i należałoby z niego zrezygnować. Takie
pojęcia są dobre w publicystyce pozanaukowej i w programach politycznych, ale nie w nauce. Jeżeli
atrakcyjność, to ją zmierzyć. W ekonomii mierzymy, każde pojęcie musi być kwantyfikowalne.
W rozdziale drugim, autor zajmuje się zagadnieniami rozwoju stref uprzywilejowanych ekonomicznie
na świecie i w Polsce. Tutaj widać praktyczne podejście autora.
Rozdział trzeci dotyczy ekonomicznych wyników działalności specjalnych stref ekonomicznych w
Polsce. I znowu atrakcyjność. Rozdział czwarty dotyczy opisu Kostrzyńsko- Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Tylko, po co stosować wyraz ,.deskrypcja’" zamiast opis.
Rozdział czwarty jest poprawny, zawiera znane fakty i stanowi wprowadzenie do rozdziału kolejnego.
Rozdział piąty dotyczyć powinien modelu funkcjonowania Kostrzyńsko- Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
No cóż, doktorant w jakiś sposób poradził sobie. Słaby rozdział. Model nie do końca jest modelem. Autor
wykorzystał wyniki badań ankietowych(napisał że własnych, to to przyjmuję).
Jest lepiej, niż w przypadku poprzedniej wersji.

C. Wnioski
Recenzowana rozprawa doktorska względnie oryginalne rozwiązanie problemu
naukowego (względnie, bo mam wątpliwości do badania ankietowego), sformułowanego w

postaci tezy badawczej. Stanowi zapewne pewien wkład w dyskusję nad problematyką
rozwoju specjalnych stref ekonomicznych i ich roli w rozwoju regionów.
Doktorant w

dostatecznym stopniu (po poprawkach zgodnie z uwagami

recenzenta) zweryfikował przyjętą hipotezę badawczą. Treść rozprawy i zastosowane
procedury badawcze, wskazują na pewną ogólną wiedzę teoretyczną doktoranta
i metodologiczną w zakresie ekonomii.
Rozprawa spełnia w obecnej postaci warunki określone w art. 13 ust.l Ustawy
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i ty tulę
w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595 z pózn. zm.) dotyczące rozpraw doktorskich.
Wnioskuje o dopuszczenie do publicznej obrony.
Radom, 18 stycznia 2021 r.
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