
1 
 

dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG 

Katedra Transportu i Logistyki  

Uniwersytet Morski w Gdyni 

 

 

Recenzja rozprawy doktorskiej pt.: 

 

 „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  

w procesie metropolizacji aglomeracji na przykładzie tworzącego się  

zespołu miejskiego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” 

 

Autor pracy: mgr Anna Sekuła 

 

Promotor pracy: Prof. zw. dr hab. Henryk Brandenburg 

 

 

Recenzja została wykonana z punktu widzenia spełnienia kryteriów określonych w art. 13. 

ust.1. ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym  

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789, w związku z art. 179, 

ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce - Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.). 

 

 

1. Uwagi wstępne 

 

Recenzowana praca liczy aż 427 stron: 381 s. tekstu zasadniczego oraz dodatkowo 46 s. 

załączników. Zawiera wstęp, pięć rozdziałów, zakończenie oraz wszystkie wymagane spisy,  

a także dziewięć wspomnianych załączników. Wykorzystano różne pozycje zwarte, 

publikacje, raporty, akty prawne oraz źródła internetowe, zarówno krajowe, jak i zagraniczne. 

Wszystkie one są adekwatne merytorycznie do tematu pracy, a ich liczba (kilkaset) jest 

imponująca, jak na potrzeby rozprawy doktorskiej. Struktura pracy jest w zasadzie 

prawidłowa. Tekst części teoretycznej jest zbliżony objętościowo do części empirycznej.  

W czterech pierwszych rozdziałach Autorka starała się zachować właściwe proporcje 

objętościowe pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i podrozdziałami. Jednakże ostatni 

rozdział liczy aż 116 stron, w ramach którego podrozdz. 5.2. zajmuje aż 92 strony, co jest 

dość osobliwym rozwiązaniem.  
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2. Ocena zasadności podjęcia tematu pracy 

 

Podjęta w pracy problematyka jest aktualna, interesująca, bardzo ważna, zarówno  

w aspekcie  teoretycznym, jak i aplikacyjnym. Wybór tematu jest trafny, gdyż zagadnienie 

wyzwań rozwojowych związanych z procesami metropolizacji aglomeracji zajmuje ważne 

miejsce we współczesnej ekonomii, zwłaszcza w świetle paradygmatu rozwoju trwałego  

i zrównoważonego. Ma ono również istotne znaczenie w skali globalnej i w polityce UE,  

a także na poziomie krajowym oraz oczywiście w wymiarze regionalnym i lokalnym. 

Potwierdzeniem powyższego są między innymi liczne regulacje i akty prawne  

oraz dokumenty strategiczne unijne, np.: Rezolucja ONZ – „Przekształcamy nasz świat: 

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”, Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 

Regionów: „Europejski Zielony Ład”, czy też polskie, np.: „Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r.  

o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw 

(…)” albo też stricte dotycząca przedmiotu rozprawy „Ustawa z dnia 9 marca 2017 r.  

o związku metropolitalnym w województwie śląskim (…)”. 

Należy pamiętać, że obecny rozwój cywilizacyjny wiąże się z coraz większym 

zapotrzebowaniem na integrację i współdziałanie na poziomie lokalnym i regionalnym. 

Poszukiwanie możliwości wykorzystania narzędzi wspierających projekty o znaczeniu 

funkcjonalno-przestrzennym staje się – w kontekście aktualnych wyzwań – bardzo istotnym 

elementem kształtowania nowoczesnego systemu zagospodarowania przestrzennego. Wiąże 

się to również z pilną potrzebą refleksji na temat roli poszczególnych interesariuszy  

w stymulowaniu procesów  rozwojowych.  

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne mogą w praktyce stanowić remedium  

na nieefektywne ekonomicznie decyzje dotyczące wykorzystania zasobów przestrzennych. 

Rolę tego rodzaju narzędzi i instrumentów stosowanych w ramach polityki rozwoju lokalnego  

i regionalnego w podnoszeniu jakości życia współczesnych społeczeństw trudno przecenić. 

Przedmiot badań recenzowanej dysertacji jawi się zatem jako pilne i ważne wyzwanie 

badawcze, a analizy dotyczące skutecznych sposobów wspierania przedsięwzięć tego typu  

są bardzo potrzebne.  

Należy także podkreślić, że nie było dotychczas opracowania, które obejmowałoby 

analizę problematyki oddziaływania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  

na procesy metropolizacji aglomeracji na przykładzie Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii, przy wykorzystaniu metod jakościowych, w takim ujęciu.  
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3. Ocena merytoryczna rozprawy 

 

Procedurę badawczą zastosowaną w rozprawie należy uznać za właściwą dla obszaru 

nauk społecznych. Problemów naukowych w recenzowanej rozprawie jest kilka. 

Najważniejsze są sformułowane w celu pracy i hipotezach głównej oraz pomocniczych.  

Jak określiła to Autorka, „praca miała na celu zbadanie, czy Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne były skutecznym narzędziem polityki rozwoju miejskiego, a także czy wpływały 

na procesy metropolizacji, tj. czy jednocześnie wystąpiła współpraca między jednostkami 

samorządu terytorialnego a efektem tej współpracy jest, prócz niwelacji problemów,  

także wartość dodana – nowa jakość, wpływająca na procesy metropolizacji”. Cel główny 

pracy zaś „stanowiła ocena oddziaływania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  

na procesy metropolizacji aglomeracji na przykładzie tworzącego się zespołu miejskiego 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”. Cel badawczy z kolei stanowiło „badanie 

oddziaływania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na procesy metropolizacji 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”. Celem poznawczym wreszcie było „poszerzenie 

wiedzy na temat polityki miejskiej i metropolitalnej, w tym procesów metropolizacyjnych,  

w oparciu o studia literatury przedmiotu oraz rozwiązania unijne i krajowe”. 

W rozprawie przyjęto następującą hipotezę główną: „Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne intensyfikowały procesy metropolizacyjne. Sformułowano również dwie 

hipotezy pomocnicze zakładające, że: „Realizacja ZIT przyczyniła się do podjęcia 

długookresowej współpracy między poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego; 

oraz że: „Projekty ZIT miały wymiar metropolitalny.” Cele i hipotezy w zasadzie są ze sobą 

spójne, aczkolwiek mogłyby zostać sformułowane bardziej precyzyjnie.  

Odpowiednio do celu pracy dobrano zakres przestrzenny i czasowy badań:  

− przestrzenny, obejmujący Subregion Centralny Województwa Śląskiego; 

− czasowy, tj. lata 2013-2020 – obejmujący formułowanie formalno-prawne związku 

powiatowo-gminnego, a także okres realizacji ZIT w latach 2014-2020. 

Podmiotem badań były gminy Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego  

z miejskich obszarów funkcjonalnych miasta wojewódzkiego, dla których m.in. przewidziano, 

w ramach terytorialnej koncentracji pomocy, środki finansowe na realizację Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych. Badaniem objęto także gminnych i powiatowych koordynatorów 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, będącego 

instytucją pośredniczącą w rozdysponowywaniu unijnych środków, przeznaczonych  

na realizację przedsięwzięć w ramach ZIT. Przedmiotem badań był – jak sprecyzowała  

to Autorka – „(…) sposób zorganizowania się gmin w stowarzyszeniu, jakim jest Związek 
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Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz zakres projektów 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizujących strategię ZIT tego stowarzyszenia.” 

Przedstawione w pracy wyniki i wnioski są wartościowe poznawczo. Metodykę  

i zastosowane narzędzia badawcze należy uznać za właściwe dla charakteru 

przeprowadzonych badań. Autorka osiągnęła pewne efekty naukowe, jak i aplikacyjne. 

Należą do nich: 

1. Przedstawienie wnikliwej, interesującej analizy porównawczej literatury przedmiotu 

dotyczącej terytorializacji procesów rozwojowych i kształtowania procesów 

integracyjnych w polityce Unii Europejskiej oraz polskiej, z uwzględnieniem polityki 

metropolitalnej państwa, w tym koncepcji powstania Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii. Należy docenić wysiłek i wkład Autorki w zebranie interesującego materiału 

źródłowego, a w konsekwencji uporządkowanie pojęć odnoszących się do badanej 

problematyki.  

2. Dokonanie analizy aktów prawnych dotyczących ZIT, rozwoju terytorialnego, instytucji 

wspierających politykę rozwoju miejskiego, dokumentów strategicznych, na podstawie 

których realizowane były projekty ZIT. W pracy wykorzystano także dokumenty 

operacyjne, statuty, regulaminy, umowy, uchwały zarządu i zgromadzenia ogólnego  

oraz protokoły zebrań organów Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego, pełniącego funkcję Związku ZIT. 

3. Zbadanie zakresów projektów, przyjętych do dofinansowania w ramach ZIT, celem 

dokonania analizy rodzaju i zasięgu ich oddziaływania. Autorka wytypowała te kierunki 

interwencji, których realizacja mogła mieć wpływ na procesy metropolizacji,  

tzn.: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield; Niskoemisyjny 

transport miejski oraz efektywne oświetlenie; Ochrona różnorodności biologicznej; 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Ponadto, w oparciu o badania pierwotne wśród 

respondentów, wyselekcjonowano jeszcze dwa kolejne priorytety, tj.: Odnawialne źródła 

energii oraz Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 

publicznej i mieszkaniowej. 

4. Ustalenie, iż charakter metropolizacyjny posiadały zwłaszcza projekty związane  

z niskoemisyjnym transportem miejskim. Przeprowadzona analiza wykazała ponadto,  

że pozostałe inicjatywy, tworząc głównie produkt adresowany do miejsc o charakterze 

turystycznym, sportowym, przyrodniczym i kulturalnym, w niewielkim stopniu 

wzmacniały procesy metropolizacyjne. Według ustaleń Autorki, niewykorzystany 

potencjał stanowiły również projekty związane z rozwojem przedsiębiorczości, 

powiązanej z innowacyjnymi produktami, usługami bądź kapitałem ludzkim. 
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5. Przedstawienie propozycji/rekomendacji działań do podjęcia przez samorządy terytorialne 

oraz innych praktyków zajmujących się badaną problematyką. Dotyczy to chociażby  

sugestii zwiększenia zakresu przedmiotowego kompetencji, uznania podmiotowości 

instytucji realizującej metropolitalny governance oraz zmiany sposobu reprezentacji 

interesów mieszkańców. Może to być wskazówką dla poszczególnych interesariuszy  

w poszukiwaniu ścieżek prowadzących do kształtowania i stymulowania odpowiedzialnej 

polityki rozwoju w ramach procesów metropolizacyjnych. Jest to cenne osiągnięcie 

Autorki w kontekście zwrócenia uwagi na potrzebę optymalizacji alokacji środków 

publicznych w świetle  paradygmatu rozwoju trwałego i zrównoważonego. 

6. Realizacja pogłębionych wywiadów indywidualnych, półustrukturyzowanych 

z przedstawicielami samorządów terytorialnych, dzięki czemu pozyskano wartościowy 

materiał do analizy realizowanych projektów w ramach ZIT. Pozwoliło to również 

precyzyjniej określić stopień realizacji przyjętych planów oraz umożliwiło analizę zakresu 

metropolitalnej współpracy. 

Dzięki przeprowadzonym analizom i osiągniętym efektom Autorka zrealizowała 

zatem w zasadzie cel badań oraz zweryfikowała pozytywnie postawione hipotezy 

badawcze. 

Obok powyżej przedstawionych efektów i zalet, w pracy dostrzegam następujące 

mankamenty i kwestie dyskusyjne, tzn.: 

1. Cele: główny i badawczy zostały sformułowane w niemal identyczny sposób. Dyskusyjny 

jest również sposób określenia hipotez badawczych, które zostały ujęte w sposób dość 

ogólnikowy. Hipoteza główna i pomocnicze brzmią bardziej jak wnioski wynikające  

z przeprowadzonych badań, niż supozycje/założenia badawcze.  

2. Kandydatka zbyt obszernie cytuje niektóre dokumenty (rozdz. trzeci, czy też czwarty 

 - s. 160 i dalsze), oczekiwać by tu można bardziej syntetycznej wersji, poszerzonej 

ewentualnie o własne krytyczne przemyślenia. Niedosyt budzi zarazem brak odwołania  

do aktualnych unijnych dokumentów strategicznych dotyczących analizowanej 

problematyki – „Europejski Zielony Ład” (s. 30), czy też sektorowych, jak np. „Strategia 

na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności – europejski transport na drodze  

ku przyszłości” (s. 163). 

3. Tytuł podrozdz. 4.2. jest tożsamy z tytułem rozdziału, co nie powinno mieć miejsca. 

Zresztą samo sformułowanie „Organizacja realizacji Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (…)” brzmi dość niezręcznie językowo i nie oddaje w pełni zawartości 

merytorycznej tej części pracy. 
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4. Rozdział piąty liczy aż 116 stron, w ramach którego podrozdz. 5.2. zajmuje aż 92 strony! 

Nie wydaje się to być rozwiązaniem właściwym z punktu widzenia nie tylko 

edytorskiego, ale też merytorycznego. Zasadne byłoby przeniesienie części zawartych tam 

informacji, szczegółów i danych do załączników. Czytelnik, starając się przebrnąć przez 

„ścianę tekstu”, złożonego z całej masy cytowanych in extenso wypowiedzi 

respondentów, może pogubić się i wręcz zniechęcić do dalszej lektury. Oczekiwać by  

tu można od Autorki więcej ujęć o charakterze syntetyzującym, w formie bardziej 

obrazowej, by w efekcie uchwycić istotę rzeczy, różnice, interesujące, czy nawet 

zaskakujące spostrzeżenia i wnioski z przeprowadzonych wywiadów.   

5. Zastanawiające jest, dlaczego Doktorantka nie pokusiła się o szerszą analizę skali alokacji 

projektów realizowanych w ramach ZIT, biorąc pod uwagę fakt, iż ubiega się Ona  

o stopień naukowy w dyscyplinie ekonomia (i finanse). Byłaby to cenna wartość dodana  

do prowadzonych przez Nią rozważań, które mają wymiar politologiczny, prawny, czy też 

raczej są charakterystyczne dla nauk o zarządzaniu i jakości. 

6. Oczekiwać by można również od Kandydatki więcej odautorskich komentarzy, zwłaszcza 

we fragmentach pracy, gdzie wskazuje Ona na kwestie dyskusyjne, np. s. 97, s. 100 oraz 

s. 108.  Szkoda też, że nie skorzystano w większej mierze z możliwości przedstawienia 

rozważań w postaci bardziej obrazowej, np. tabel, rysunków, itp. (np. s. 141). 

7. Podsumowanie/wnioski powinny mieć charakter bardziej syntetyczny. Zbędne są 

powtórzenia odnoszące się do celu pracy i przyjętych hipotez badawczych. Cenne byłoby 

tu raczej wyeksponowanie nowych elementów wiedzy, jakie Autorka wniosła  

do dyscypliny dzięki swojej pracy. Zabrakło też bardziej czytelnego odniesienia  

do najważniejszych wyników przeprowadzonych badań. 

Pomimo powyższych uwag należy stwierdzić, że wyciągnięto prawidłowe wnioski  

z wykonanych badań, a dodatkowo mają one pewien charakter aplikacyjny. Przeprowadzone 

rozważania i analizy potwierdzają erudycję Autorki, dobrą znajomość zagadnienia  

i umiejętność logicznego łączenia problemów i sposobów ich rozwiązania.  

Jednakże, w kontekście wyżej wzmiankowanych uwag, proszę w trakcie obrony o pewne 

uzupełnienia. Mianowicie: 

1) Jakie najważniejsze wyzwania strategiczne stoją przed polityką regionalną w Polsce  

w kontekście postępujących rewolucyjnych technologii i aktualnych procesów 

społecznych? Jakie kluczowe działania oraz nowe/innowacyjne instrumenty sprzyjające 

równoważeniu rozwoju należałoby promować na gruncie polskim? 

2) Jaka jest opinia Doktorantki na temat skali delimitacji obszaru metropolitarnego  

w analizowanym województwie? 
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3) Jakiego rodzaju metody ilościowe, które rzekomo zostały zastosowane w ramach 

postępowania badawczego w pracy, Autorka miała na myśli (s. 6)? 

Formalna strona pracy została opracowana w sposób bardzo staranny i nie nasuwa 

poważniejszych zastrzeżeń. Aczkolwiek Autorka nie ustrzegła się pewnych usterek 

redakcyjnych i uchybień, do których można zaliczyć: 

• Błędy stylistyczne - np. s. 6, 41, 46-47, 53, 54, 79, 100, 105-106, 107, 110, 123, 150, 192, 

194, 274; gramatyczne - np. s. 46, 49, 98, a także interpunkcyjne - np. s. 7, 23, 29, 32, 34, 

40, 42, 48, 49, 50, 52, 54, 59, 62, 76, 96, 114, 133, 185, 191, 297, 301 oraz edytorskie - 

np. s. 6, 55, 56, 111 i ortograficzne - s. 54 i 57 oraz 76, a także 97, czy też na s. 110, 198.  

• Nieścisłości/nieprecyzyjne/niezręczne sformułowania/zbyt rozwlekłe zdania, jak np.: 

„połączalności transportowej”, zamiast „spójności” (s. 47 i 49); powinno być 

konsekwentnie „EUR” - s. 153, „liczby”, a nie „ilości” – s. 191, powinno być: ‘resilience’ 

(s. 101), s. 119 – powinno być „NUTS”; s. 7-8, 184. 

• Nieczytelna ryc. 2 i brak daty dostępu – s. 117; tab. 3 – czy nie lepiej byłoby tego typu 

dane zaprezentować w formie ryc.? Zał. nr 1 – „Rewitalizacja” powinno być duża literą.  

• Powtórzenia ze s. 90 – s. 130-132, czy też hipotez - s. 274-275 i na s. 295. 

 

4. Wniosek końcowy 

 

Wymienione niedociągnięcia i niektóre uwagi o charakterze polemicznym, czy też 

krytycznym nie obniżają wartości merytorycznej rozprawy, która stanowi oryginalne, 

samodzielne i wartościowe opracowanie Autorki. Koncepcja naukowa pracy i tryb 

postępowania badawczego są właściwe. Autorka zastosowała w badaniach odpowiedni 

warsztat metodyczny. Dodatkowym atutem pracy jest fakt, że wyniki przeprowadzonej 

analizy mają odniesienia aplikacyjne. Recenzowaną pracę oceniam zatem pozytywnie  

i stwierdzam, że wnosi ona nowe elementy wiedzy do dyscypliny ekonomia (obecnie 

ekonomia i finanse) w aspekcie badania wyzwań rozwojowych związanych z procesami 

metropolizacji współczesnych aglomeracji. Dysertacja spełnia wymogi stawiane 

rozprawom doktorskim oraz stanowi podstawę do nadania Jej Autorce stopnia naukowego 

doktora nauk ekonomicznych (obecnie nauk społecznych). Wnoszę zatem o przyjęcie  

tej rozprawy przez Wysoki Komitet Naukowy Dyscypliny Ekonomia i Finanse 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz  dopuszczenie mgr Annę Sekułę  

do publicznej jej obrony.   

 

Gdynia, styczeń 2023 r. 


