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Recenzja rozprawy doktorskiej Pana mgra Pawła Piotrowskiego 

Wydarzenia i ich funkcje w marketingu terytorialnym miast poprzemysłowych 

 

 

Ocena zasadności podjęcia tematu 

 

 Pan mgr Paweł Piotrowski podjął w swej dysertacji ważny i aktualny temat. Miasta 

poprzemysłowe, naznaczone swoim historycznym przestrzenno-gospodarczo-społecznym 

dziedzictwem, muszą szukać rozwiązań pozwalających im dostosowywać się do 

współczesnych uwarunkowań działania na konkurencyjnym rynku, w tym do oczekiwań 

interesariuszy: mieszkańców, inwestorów, zatrudnionych na ich terenie osób, turystów. Stąd 

włączenie do oferty miasta, skierowanej do wszystkich powyższych grup, wydarzeń 

specjalnych i uczynienie z nich narzędzi marketingowych jest istotnym elementem strategii 

jego działania.  

Jako podmioty badań Doktorant wybrał pięć miast wchodzących w skład konurbacji 

śląskiej: Bytom, Gliwice, Katowice, Sosnowiec i Zabrze. Dobór miast był celowy, są to 

miasta poprzemysłowe, rdzeniowe w konurbacji śląskiej [Klasik 2008, s. 55], o największym 

potencjale,  także w zakresie infrastruktury wykorzystywanej przy organizacji wydarzeń, a 

równocześnie spełniające warunek możliwości przeprowadzenia zaplanowanych badań.  
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W Polsce problematyka ekonomicznej i społecznej roli wydarzeń specjalnych jest 

stosunkowo słabo rozpoznana. Niniejsza praca wypełnia więc zarówno lukę poznawczą, jak i 

empiryczną, dlatego wybór tematu uznaję za bardzo trafny. Ponadto silną stroną pracy jest jej 

aplikacyjny charakter. Sformułowane wnioski praktyczne z pewnością są kluczowymi 

wskazówkami i przesłankami decyzyjnymi dla włodarzy badanych miast.  

 

Ocena celu pracy i koncepcji badawczej 

 

 Głównym celem rozprawy jest – jak pisze Autor – identyfikacja funkcji wydarzeń w 

marketingu miast poprzemysłowych i sposobów zarządzania wydarzeniami w warunkach 

globalizacji i konkurencji współczesnych miast. Ponadto Doktorant sformułował siedem 

celów szczegółowych o charakterze metodyczno-poznawczym i jeden cel metodyczny.  

 Autor w sposób świadomy nie sformułował hipotez badawczych, ponieważ przyjęta 

przez Niego metoda (studium przypadku) nie pozwoliłaby na ich weryfikację. Zakres badań 

określił poprzez postawienie jedenastu pytań badawczych.  

 Przyjęte rozwiązanie koncepcyjne uważam za poprawne i właściwie dobrane do 

realizowanego tematu. Triangulacja metod i wyników pozwoliła Doktorantowi znaleźć 

wyczerpujące odpowiedzi na sformułowane pytania badawcze i dzięki temu zrealizować 

założone cele.  

 

Struktura i zawartość pracy 

 

Praca składa się ze Wstępu, sześciu rozdziałów, Zakończenia, Bibliografii i 

stosownych Spisów oraz pięciu Załączników zawierających materiały dotyczące części 

empirycznej, takie jak wytyczne do wywiadów, kody ich transkrypcji, wyjaśnienie metodyki 

wykorzystanej do porównania sytuacji miast w zakresie możliwości kształtowania oferty 

wydarzeń, a także wykazy imprez z Gliwic i Zabrza. Dysertacja liczy 315 stron. 
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Struktura dysertacji ma postać klasyczną: składa się z części teoretycznej, 

metodycznej i empirycznej. Cały wywód teoretyczny jest mocno osadzony w koncepcjach 

zarządzania, szczególnie współczesnych, co jest jego silną stroną.  

Generalna uwaga nasuwająca się po zapoznaniu z dysertacją – Doktorant ujmuje temat 

szeroko, wnikliwie omawiając nawet wątki poboczne głównego nurtu rozważań. Wywód jest 

spójny i logiczny. Prowadzony jest zgodnie z zasadami dyskursu naukowego – szeroka 

kwerenda literatury na dany temat kończy się konkluzją co do ujęcia przyjmowanego przez 

Doktoranta w dysertacji i - jak należy ocenić - rzeczywiście dobrze odpowiadającego 

realizowanym celom.  

W Rozdziale I zatytułowanym Współczesne miasta i ich zmiany w warunkach 

globalizacji i konkurencji Autor bardzo starannie przedstawia uwarunkowania współczesnego 

rozwoju tak złożonych jednostek osadniczych jakimi są miasta.  

Zawarto tu ciekawą syntezę procesów globalizacji w kontekście oddziaływania na 

rozwój miast i turystyki, włączono wątki klasy kreatywnej R. Floridy (w odniesieniu do 

kapitału ludzkiego, o który miasta konkurują). Problematyka konkurowania i 

konkurencyjności podmiotów, w tym w szczególności miast, jest równie dobrze 

zaprezentowana.  

Interesująco przedstawiony został proces metropolizacji miast, wraz z jego 

konsekwencjami. Finalnie Autor zidentyfikował i przeprowadził charakterystykę kategorii 

miasta poprzemysłowego. 

Kwerendę literatury przeprowadzono bardzo solidnie, prowadząc dyskusję niektórych 

ujęć i opinii. W tym rozdziale Autor poprzestał na literaturze w j. polskim. 

Rozdział II nosi tytuł: Marketing terytorialny w zarządzaniu miastem. Autor 

przedstawił miasto w ujęciu systemowym. Omówił tu istotę i mechanizmy zarządzania 

miastem.  

Dyskurs Doktoranta jest nader pogłębiony, obejmuje koncepcje, cele, instrumenty 

zarządzania miastem, dotykając nie tylko problemów efektywności i skuteczności, ale także 

istoty współzarządzania, również na poziomie lokalnym (Local govenrnance), aspektów 
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społecznych i kultury politycznej. Wartościowa i szczególnie aktualna dyskusja w obecnej 

sytuacji w Polsce.  

Drobne potknięcia, które można wskazać: Doktorant przywołuje P. Druckera i 

interpretuje skuteczność w następujący sposób: „cele były realizowane w sposób skuteczny: 

by realizowano właściwe rzeczy, a więc obierano właściwe cele działania” (s. 58). 

W dalszej kolejności został zaprezentowany marketing terytorialny jako narzędzie 

zarządzania miastem. Jest to niezwykle rzetelna analiza kategorii, poczynając od tego, że 

Autor zestawia 18 jej definicji (Tab. 5, s. 72-74) funkcjonujących w polskiej literaturze (nie 

sięga jednakże samodzielnie do zagranicznej). Prowadzi dyskusję przedstawionych definicji, 

uzasadniając koncepcje szerokiego i wąskiego ujęcia marketingu terytorialnego 

zaproponowaną przez T. Żabińską, jak również pokazując ewolucję kategorii w czasie. 

Doktorant uzasadnia celowość implementacji założeń marketingu relacji w marketingu 

terytorialnym. Finalnie, wychodząc od ujęcia przedmiotowego, wskazuje szczególne obszary 

marketingu terytorialnego (m. usług, dóbr inwestycyjnych, idei i wreszcie wydarzeń) 

[Szromnik 2010, s. 30; Langer 2006, s. 40]. Wnikliwie i przekonywująco omawia 

kompozycję marketingu terytorialnego, zestawiając jej różne autorskie ujęcia i prezentując 

poszczególne instrumenty. To, co jest godne podkreślenia, to świadome prowadzenie tego 

wywodu, w kontekście marketingu miasta poprzemysłowgo.  

Rozdział III zatytułowany jest Funkcje wydarzeń w marketingu terytorialnym i 

zarządzanie ich rozwojem w miastach. Przegląd definicji kategorii wydarzenie, w tym 

wypadku dokonany na bazie zarówno polskiej, jak i anglojęzycznej literatury, jest ponownie, 

niezwykle rzetelny, z krytyczną analizą włącznie. Dokonano ciekawej charakterystyki 

poszczególnych rodzajów wydarzeń, za punkt wyjścia przyjmując klasyfikację Getz’a.  

Przy wydarzeniach sportowych można mieć uwagę, że przejrzystość podziału 

podniosłoby wprowadzenie rozróżnienia na sporty uczestnika i widza, gdyż w 

proponowanym przez Doktoranta podziale (s. 107) nie mieszczą się wydarzenia z udziałem 

amatorów, które mają charakter sportowy (np. bieg maratoński).  

Wydaje się również, że omawiając funkcję wizerunkową wydarzeń należy silniej 

podkreślić współczesne znaczenie komunikatów wysyłanych przez samych uczestników w 
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trakcie i po wydarzeniu, współtworzenie tego wizerunku poprzez uczestników z 

wykorzystaniem mediów społecznościowych. Zresztą w badaniach Autor już ten fakt 

uwzględnił.  

W dalszej kolejności omówiono funkcje, jakie wydarzenia mogą pełnić/pełnią. 

Przedstawiono również, w sposób całościowy, najważniejsze aspekty strategicznego 

zarządzania wydarzeniami przez miasto.  

Rozdział IV zgodnie z jego tytułem Charakterystyka metodyki i podmiotu badań ma 

charakter metodyczny. Wybraną przez Doktoranta metodą badawczą jest studium przypadku, 

który to wybór został tu przekonywująco uzasadniony. W przeprowadzonych badaniach 

zastosowano triangulację metod (wywiady pogłębione: 21, łączny czas: 30 g.; analizę 

ilościową i jakościową treści dokumentów strategicznych wybranych 5 miast konurbacji 

górnośląskiej i analizę ilościową i jakościową treści umieszczonych na oficjalnych stronach 

badanych miast na portalu społecznościowym Facebook, prowadzoną przez cały rok: 3019 

postów, wśród których 1898 dotyczyło wydarzeń) oraz triangulację danych.  

W rozdziale tym przeprowadzono również charakterystykę wybranych miast: 

Bytomia, Gliwic, Katowic, Sosnowca i Zabrza, przedstawiając ich sytuację gospodarczo-

społeczną oraz potencjał (infrastrukturalny, instytucjonalny i ludzki) w zakresie organizacji 

wydarzeń. 

Rozdział V nosi tytuł Analiza wydarzeń w badanych miastach. Rozważania 

prowadzone są dla każdego miasta w analogiczny sposób: analiza dokumentów 

strategicznych, konfrontacja wyników z wypowiedziami przedstawicieli miasta i odniesienie 

do informacji zamieszczonych na portalu społecznościowym FB. Finalnie dla każdego miasta 

omawiano strategiczne wydarzenia specjalne. W podsumowaniu oceniano spójność deklaracji 

i rzeczywistych działań we wszystkich badanych miastach. Sformułowano propozycje działań 

prowadzących do zwiększania tej spójności. To szczególnie wartościowa część dysertacji:  

bardzo dobra analiza i aplikacyjne wnioski.  

Rozdział VI zatytułowany Analiza działań władz badanych miast wobec 

interesariuszy i bariery rozwoju oferty wydarzeń jest kluczowy dla praktycznego wymiaru 

dysertacji, zawarto w nim bowiem rzeczową ocenę działań realizowanych przez władze 
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poszczególnych miast. W punkcie na temat barier (6.2) zostały one precyzyjnie 

zidentyfikowane i omówione dla każdego z badanych podmiotów.  

Wydaje się, że Autorowi ułatwiłoby analizę zawarcie w części teoretycznej, na 

przykład w I rozdziale, przedstawienie problematyki współpracy, co stworzyłoby kontekst do 

odwołań. Jest to naturalnie uwaga dyskusyjna, praca jest bowiem już obszerna i zapewne 

trzeba było dokonać świadomej selekcji podejmowanych wątków. O szerokim ujęciu 

świadczy 815 przypisów w pracy, w tym wiele o charakterze wyjaśniającym i 

uzupełniającym, co dowodzi, że Autor i tak przeniósł tam znaczną część omawianych 

zagadnień.  

Bardzo wartościowa aplikacyjnie jest treść tabeli 32 (s. 268-269), w której dokonano 

oceny zachowań zarządczych badanych miast w zakresie realizowanych poszczególnych 

funkcji wydarzeń. Ocena ma charakter subiektywny, ale Autor przedstawił przekonywujący 

zestaw argumentów jej dokonania. Aplikacyjny walor pracy dla miast poprzemysłowych, 

przede wszystkim o dziedzictwie związanym z przemysłem wydobywczym i hutniczym jest 

bardzo duży. Biorąc pod uwagę fakt, że od 2018 roku zacznie funkcjonować Górnośląsko 

Zagłębiowska Metropolia wnioski sformułowane przez Doktoranta mają ogromne znaczenie 

praktyczne. 

Wkładem Doktoranta do nauk o zarządzaniu jest identyfikacja czterech modeli 

zarządzania wydarzeniami przez miasta, które nazwał: menadżerski, administracyjno-

rynkowy, partycypacyjny i administracyjny.  

Autor określa też kierunki przyszłych badań, które potwierdzą i dopełnią wyniki 

przeprowadzonych badań eksplanacyjnych.  

   

Formalna strona dysertacji 

 

Praca napisana jest ładnym, akademickim językiem. Wykorzystano w niej bogatą 

literaturę, należy szacować, że kilkaset pozycji (nie numerowane pozycje w Bibliografii), 

głównie w języku polskim.  
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W dysertacji występują nieliczne błędy interpunkcyjne (s. 19, 22, 28, 31, 47, 63, 64, 

100, 105, 116, 132, 156, 269), stylistyczne (s. 141) i literowe (s. 20).  

 

Konkluzja 

 

 Moja ogólna ocena dysertacji doktorskiej Pana mgra Pawła Piotrowskiego jest bardzo 

wysoka. Praca stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego jakim jest rozpoznanie 

funkcji wydarzeń specjalnych w strategii zarządzania miastem, a w szczególności w 

realizowanym marketingu terytorialnym.  

Rozprawa dowodzi rzetelnej wiedzy Doktoranta, dojrzałości w przedstawianiu  

naukowego wywodu oraz umiejętności samodzielnego prowadzenia badań naukowych.  

 W świetle powyższych uwag należy stwierdzić, że rozprawa doktorska Pana mgra 

Pawła Piotrowskiego Wydarzenia i ich funkcje w marketingu terytorialnym miast 

poprzemysłowych spełnia wymagania określone w Ustawie o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki i może być przedmiotem obrony i 

dalszych procedur związanych z nadaniem Mu stopnia doktora nauk ekonomicznych w 

dyscyplinie nauki o zarządzaniu.  

Biorąc pod uwagę walory naukowe, metodyczne i praktyczne pracy wnoszę o 

nagrodzenie dysertacji stosowną nagrodą.  

 

 

 


