
 

dr hab. Dorota Rynio, prof. UEW Wrocław 04.01.2023 r. 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
Wydział Ekonomii i Finansów 
ul. Komandorska 118/120 
53-345 Wrocław 

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Anny Sekuły pt. 
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ZESPOŁU MIEJSKIEGO GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII  

 
1. Uwagi ogólne 

Recenzowana praca składa się z pięciu merytorycznych rozdziałów, wstępu, zakończenia, 
listy zastosowanych skrótów, bibliografii (wydawnictwa zwarte i ciągłe, dokumenty urzędowe, akty 
prawne lub ich projekty, strony internetowe), spisu rysunków (5 rysunków), spisu tabel (14 tabel) 
oraz spisu załączników (9 załączników). Jako Załącznik nr 1 zamieszczono Formularz pytań - 
kwestionariusz głównego narzędzia badawczego, jakim był wywiad. Bibliografia w rozprawie 
została podzielona w sposób klarowny, szkoda jednak, że poszczególne wykazy w spisie literatury 
nie zostały ponumerowane. Ogółem praca liczy 379 stron, w tym tekst główny to 333 strony, 
załączniki 46 stron. W rozprawie wykorzystano obszerną literaturę przedmiotu (538 pozycji),  w 
tym krajowe i zagraniczne wydawnictwa zwarte i ciągłe (286 pozycji), netogafię (53 pozycje), 
dokumenty (144 pozycje) oraz akty prawne (55 pozycji). Takie osadzenie rozważań w literaturze 
oraz jej dobór świadczą o głębokim oparciu rozważań na piśmiennictwie fachowym oraz o 
znajomości omawianej problematyki. Mankamentem doboru źródeł literatury jest małe 
wykorzystanie literatury obcojęzycznej. 

 
 

2. Wybór tematu i celów pracy oraz metod, oryginalność opracowania  
 

Przedłożona rozprawa to obszerne i wieloaspektowe studium teoretyczno-poznawcze i 
analityczne dotyczące zintegrowanych inwestycji terytorialnych w procesie metropolizacji 
aglomeracji na przykładzie tworzącego się zespołu miejskiego Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii (GZM). W opracowaniu porusza się, w zróżnicowanych ujęciach, wyzwania związane 
z rozwojem miast we współczesnych uwarunkowaniach i turbulentnym otoczeniu. Przedmiotem 
badania była ocena, „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” (s. 4).  

W ramach realizowanej unijnej polityki spójności w latach 2014–2020 wyznaczono obszary 
zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT), które umożliwiają zintegrowane finansowanie z 
różnych osi priorytetowych jednego bądź kilku programów operacyjnych, aby umożliwić 
wielowymiarową i międzysektorową interwencję, co miało za zadanie zaimplementowanie 
zintegrowanej strategii dla określonego terytorium. W Polsce przyjęto, że ZIT będą wspomagać 
zrównoważony rozwój obszarów miejskich, a obszarami ich realizacji będą miejskie obszary 
funkcjonalne. Działania te miały prowadzić do spójności regionalnej Unii, uwzględniając 
zdiagnozowane deficyty oraz potencjały rozwoju. Wprowadzenie ZIT miało także prowadzić do 
usprawnienia funkcjonowania obszarów metropolitalnych. W województwie śląskim ZIT 
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realizowano na obszarze Subregionu Centralnego, gdzie gminne i powiatowe jednostki samorządu 
terytorialnego zawiązały Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa 
Śląskiego. W przestrzeni Subregionu Centralnego, od 2017 r., funkcjonowała również Metropolia 
Górnośląsko-Zagłębiowska (GZM). Temat pracy został osadzony w tych, istotnych z punktu 
widzenia spójności UE, realiach i przestrzeni, wskazując na procesowość i potencjalną 
długotrwałość efektów działania badanych podmiotów. Wobec czego poruszony temat jest istotny 
z punktu widzenia wyzwań współczesnej gospodarki a w szczególności funkcjonowania systemów 
miejskich i metropolitalnych. Badana problematyka, choć została już rozpoznana i wyjaśniona, to 
w aspektach współczesnych potrzeb rozwoju jednostek terytorialnych nie zastosowano podejścia 
holistycznego, którego podjęła się Autorka. Z tych powodów należy wskazać, że Autorka rozprawy 
dokonała, w mojej ocenie, trafnego i interesującego doboru tematyki badawczej, zwłaszcza w 
odniesieniu do naszego kraju. Atutem podejścia do określonego w opracowaniu problemu 
badawczego jest jego wieloaspektowe ujęcie, co uzupełniło lukę istniejącą w sferze 
dotychczasowych badań naukowych. Podjęta przez Autorkę problematyka badawcza posiada 
istotne znaczenie poznawcze i praktyczne z punktu widzenia współczesnej polityki rozwoju 
jednostek metropolitalnych. Problem badawczy, jego zakres przestrzenny, przedmiotowy i 
podmiotowy zostały w sposób bardzo szeroki, a przy tym wnikliwy oraz wyczerpujący opisane we 
wstępie. Przy czym całość rozważań oparto na bogatym materiale źródłowym.  

W pracy określono cel główny, który „stanowiła ocena oddziaływania Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych na procesy metropolizacji aglomeracji na przykładzie tworzącego się 
zespołu miejskiego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” (s. 4). Cel główny ma formę 
syntetyczną, uzupełniony on został o cel badawczy i poznawczy. 

Jako cel badawczy przyjęto: „Badanie oddziaływania Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych na procesy metropolizacji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” (s.4).  

Cel poznawczy sformułowany został następująco: „poszerzenie wiedzy na temat polityki 
miejskiej i metropolitalnej, w tym procesów metropolizacyjnych, w oparciu o studia literatury 
przedmiotu oraz rozwiązania unijne i krajowe” (s. 4). Wskazane cele zostały sformułowane 
poprawnie, są czytelne, klarowne i skorelowane z układem pracy. Przyjęta konstrukcja celów ma 
charakter prawidłowy, a podstawą realizacji wskazanych celów pracy są przywołane hipotezy 
badawcze (główna i pomocnicze), jednocześnie obejmują one całość wyznaczonego obszaru 
badawczego. Weryfikacja hipotez przyczyniła się do osiągnięcia postawionych celów. 

Hipoteza główna została sformułowana następująco: „Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne intensyfikowały procesy metropolizacyjne” (s. 5). Dodatkowo określono dwie 
hipotezy pomocnicze: 

„1. Realizacja ZIT przyczyniła się do podjęcia długookresowej współpracy między 
poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego. 

2. Projekty ZIT miały wymiar metropolitalny” (s. 5). 
Przyjęte w pracy hipotezy: główna i pomocnicze są poprawne. 

Podsumowując, cel główny oraz cele: badawczy i poznawczy zostały sformułowane 
poprawnie i odpowiednio dobrane do problemu badawczego oraz pozostają w logicznym związku 
z przyjętymi hipotezami. 

Zakres przestrzenny badania obejmował Subregion Centralny Województwa Śląskiego, 
zdelimitowany na podstawie polityki rozwoju województwa śląskiego. Jako zakres czasowy w 
badaniu przyjęto lata 2013-2020, co było powiązane z procesem formułowania formalno-prawnego 
związku powiatowo-gminnego, realizującego strategię rozwoju obszaru subregionu centralnego 
województwa śląskiego oraz okresu programowania unijnego, który zakładał realizację 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2014-2020. 

Podmiot badań to: „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. Wskazano zatem gminy z rdzenia Metropolii Górnośląskiej, a także jego 
bezpośredniego i pośredniego obszaru funkcjonalnego. Badaniem objęto także gminnych i 
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powiatowych koordynatorów Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa 
Śląskiego, będącego instytucją pośredniczącą w rozdysponowywaniu unijnych środków, 
przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w ramach ZIT” (s. 5). 

Przedmiot badań obejmował „sposób zorganizowania się gmin w stowarzyszeniu jakim jest 
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz zakres projektów 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizujących strategię ZIT tego stowarzyszenia” (s. 5). 

W warstwie teoretycznej praca skupia się na opisie procesów rozwoju regionalnego i 
lokalnego, charakterystyce procesów metropolitalnych, polityce rozwoju miejskiego UE i Polski. 
Na tym tle rozpatrywane są rola i znaczenie zintegrowanych inwestycji terytorialnych , które 
motywują samorządy do współpracy, nawiązywania relacji i integracji w wielu przekrojach, np. 
społecznym, gospodarczym, infrastrukturalnym, ochrony środowiska. Rozważania teoretyczne 
wskazywały na terytorialne podejście do czynników rozwoju. Określono podstawy rozwoju z 
punktu widzenia procesów zachodzących w aglomeracji, w tym aglomeracji górnośląskiej. Ujęcie, 
zastosowane w opracowaniu, terytorializacji procesów rozwojowych i kształtowania procesów 
integracyjnych w polityce UE oraz polskiej, z uwzględnieniem polityki metropolitalnej państwa, w 
tym koncepcji powstania (i jej znaczenia) Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii stanowi 
oryginalne podejście do analizowanego zagadnienia,  wraz z uszczegółowieniem odnoszącym się 
następnie do instrumentów unijnej polityki integracyjnej, a w szczególności do organizacji 
i realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w województwie śląskim, wskazano przy 
tym założenia i kierunki interwencji w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego oraz 
instytucjonalną organizację procesu planowania i realizowania projektów ZIT. 

Metody badawcze zastosowane w pracy zostały przedstawione we wstępie, a szerszy opis 
procedury badania znalazł się w punkcie 5.1. Wykorzystane metody badawcze skupiają się na 
analizie: literatury, aktów prawnych, dokumentów strategicznych, operacyjnych, statutów, 
regulaminów, umów, uchwał zarządu i zgromadzenia ogólnego oraz protokołów z zebrań organów 
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, a także programów 
operacyjnych i wytycznych związanych z dofinansowaniem projektów ZIT. 

W rozważaniach Autorka: zbadała „zakresy projektów, przyjętych do dofinansowania w 
ramach ZIT, przedstawionych w portalu otwartych danych województwa śląskiego, celem analizy 
rodzaju i zasięgu ich oddziaływania” (s. 6). 

Jako podstawowe narzędzie w opracowaniu wykorzystano wywiad. Do pracy załączono 
formularz wywiadu (Załącznik nr 1). Przeprowadzono pogłębione wywiady indywidualne, 
półustrukturyzowane z przedstawicielami samorządów terytorialnych, reprezentującymi własne 
jednostki samorządów, oraz te, które biorą udział w organizacji i zarządzaniu pozyskiwania 
środków i realizacji projektów ZIT poprzez koordynację wymiany informacji w określonym 
obszarze Subregionu Centralnego. Wywiady przeprowadzone zostały w sposób mieszany: w 
siedzibach respondentów lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W wyniku 
badania Autorka pozyskała materiał do analizy ZIT, stopnia ich wdrażania oraz planów związanych 
z realizacją ZIT, dokonała analizy zakresu metropolitalnej współpracy i zidentyfikowała projektów 
metropolitalne. Wyniki badań zostały zanonimizowane. W wyniku badania pozyskano informacje 
od ekspertów reprezentujących własne JST i w danym podregionie, odnośnie: przeprowadzanych 
w danym obszarze projektów, które mogłyby mieć charakter metropolitalny, świadomości 
metropolitalnej, ukierunkowanej na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię oraz procesów 
metropolizacyjnych, przebiegających w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego.  

W ten sposób zweryfikowano założenia ZIT, dotyczące integracji jednostek terytorialnych 
oraz ich współpracy w realizacji projektów, które miałyby oddziaływanie ponadlokalne. Pozwoliło 
to Autorce zweryfikować hipotezy pomocnicze. Autorka pojęła się dużego wyzwania prowadząc 
to badanie i włożyła w nie duży trud badawczy. 

W pracy przedstawiona została i omówiona w pełni procedura badawcza. Metoda badawcza 
została dobrana poprawnie. W pracy skupiono się jednak głównie na metodach jakościowych, co 
może stanowić podstawę do dyskusji, ale też jest to podwalina do prowadzenia kolejnych badań. 
Zaproponowano jednak pewien sposób wartościowania otrzymanych w wywiadzie odpowiedzi, co 
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miało miejsce w pytaniu: „ Z podanych niżej poddziałań, czy mogą Państwo wskazać projekt ZIT 
w Państwa gminie/w gminach powiatu, który mógłby mieć wymiar metropolitalny w skali od 0 do 
5?” Przy czym skala ta nie została opisana i nie wskazano, co każda z wartości oznacza. 

Podsumowując, w całościowej ocenie założeń badawczych należy podkreślić, że przyjęte 
w pracy metody badawcze są poprawne oraz dostosowane do celów i hipotez. Poszczególne 
metody przyporządkowane zostały kolejnym częściom pracy, w warstwie teoretycznej i 
empirycznej. Za główne narzędzie w części badawczej przyjęto pogłębione wywiady 
indywidualne, półustrukturyzowane z przedstawicielami samorządów terytorialnych. Właściwe dla 
tego rodzaju prac badawczych metody i narzędzia, ich dobór oraz sposób prezentacji potwierdzają, 
że Autorka nie tylko je zna, ale w sposób poprawny się nimi posługuje. Formułując różne 
stwierdzenia dokonuje ich weryfikacji, równocześnie weryfikując wyniki badań, co świadczy o 
rzetelności prowadzonych badań. Budowa metody jest oryginalnym dziełem twórczym 
(rozwiązaniem problemu badawczego) i stanowi autorski wkład Autorki w badania nad 
funkcjonowaniem obszarów metropolitalnych oraz w badanie skuteczności działania 
zintegrowanych inwestycji terytorialnych w procesie metropolizacji aglomeracji. W punkcie 5.3  
Autorka wskazuje warunki (ograniczenia) wypracowanej metodyki badań (choć jest to 
przedstawione w ograniczony sposób) i co cenne formułuje możliwości oraz obszary prowadzenia 
kolejnych badań w tej tematyce.   
 3. Układ i treść pracy 

Układ pracy jest przejrzysty i odpowiada przyjętym celom oraz wypracowanym założeniom 
badawczym. Jednakże wprowadzenie do pracy dużej ilości materiału badawczego, przy jego 
istotności dla prowadzonych rozważań, wymagają od czytelnika wzmożonej uwagi. Przykładem 
tego jest wprowadzenie do tekstu dużych tabel, które w moim mniemaniu powinny się znaleźć w 
załącznikach, żeby wzmocnić przekaz i ujednolicić strukturę. Dotyczy to wszystkim: tabeli 7 (s. 
228-231), tabeli 8 (s. 233-239) i tabeli 9 (s. 240-244). Równocześnie praca została uzupełniona 9 
załącznikami ilustrującymi czynione rozważania, co wzmacnia przekaz prowadzonych wywodów 
ale też może prowadzić do potrzeby skupienia się ze strony czytelnika i uważnej ich analizy. 
Kilkukrotna lektura pracy powoduje, że obraz prowadzonych rozważań staje się przejrzysty. 
Wynika to z obszerności i wielowątkowości przeprowadzonych badań.  

Praca została podzielona na cztery części.  
Pracę zapoczątkowuje wstęp (s. 3-8), w którym zawarto klasyczne elementy, takie jak: 

omówienie problemu badawczego, wskazanie celów pracy, sformułowanie hipotez badawczych, 
określenie horyzontu czasu badania, krótki opis metod badania oraz omówienie struktury pracy. W 
mojej opinii wstęp zyskałby dużo, gdyby zawrzeć w nim rozważania na temat luki badawczej i 
bezpośrednio ją wyartykułować.  Rozważania, w części pierwszej pracy, dotyczą warstwy 
teoretycznej prowadzonych badań, wiąże się z to rozdziałem 1 (s. 9-39) i 2 (s. 40-75), gdzie znalazły 
się  teoretyczne podstawy odnoszące się do: rozwoju lokalnego i regionalnego, czynników 
wpływających na rozwój lokalny i regionalny, a także teorii rozwoju regionalnego i lokalnego, które 
w zależności od czasu i uwarunkowań, uwzględniały różne czynniki rozwoju, szczególny nacisk 
położono na podejście terytorialne. Rozważania teoretyczne, na późniejszym etapie, 
ukierunkowano na zagadnienia związane bezpośrednio z tematem dysertacji, tj. procesy 
metropolizacji w ujęciu teoretycznym i opisowym, a szczególnie te, które odnoszą się do procesów 
zachodzących w aglomeracji górnośląskiej. Zamieszczone w tej części rozważania i oceny są 
kompleksowe, wyważone, zaś  analizy i ustalenia czynione w warstwie teoretycznej są dokonywane 
wielopłaszyznowo, bazując na relacjach, jakie zachodzą między poszczególnymi elementami i 
zjawiskami. Zrealizowane ustalenia mają walor poznawczy oraz wskazują na złożoność badanego 
problemu. Warto podkreślić, że  badania, w tej części, zostały oparte na bogatej podbudowie 
źródłowej. Rozdziały 1 i 2  należy uznać za wartościowe, zrealizowana tutaj krytyczna analizy 
literatury przedmiotu i ocena wartościująca zebranego materiału pozwoliły dokonać ustaleń 
pojęciowych istotnych w dalszej części pracy. 

W drugiej części (tzn. rozdział 3. s. 76-125 i rozdział 4, s. 126-177) Autorka skupiła się na 
terytorializacji procesów rozwojowych i kształtowania procesów integracyjnych w polityce UE i 
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Polski, z uwzględnieniem polityki metropolitalnej państwa, w tym koncepcji powstania 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zagadnienia te przedstawiono szczegółowo, odnosząc się 
do instrumentów unijnej polityki integracyjnej, a przede wszystkim do organizacji i realizacji 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w województwie śląskim. Jednocześnie wskazano 
założenia i kierunki interwencji w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego oraz 
instytucjonalną organizację procesu planowania i realizowania projektów ZIT. Przeprowadzono 
badania, w których dokonano analizy dokumentów (analiza dotyczyła lat 2013 – 2020): 
strategiczno-operacyjnych, statutowych, regulaminów, umów, uchwał zarządu i zgromadzenia 
ogólnego, a także analiz protokołów zebrań organów Związku Gmin i Powiatów Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego, pełniącego funkcję Związku ZIT. Rozdziały te mają 
charakter teoretyczno-praktyczny i stanowią swoiste tło dysertacji. Autorka koncentruje się tu na 
procesach, w tym integracji, zachodzących w obszarze województwa śląskiego oraz organizacji i 
realizacji ZIT. Ta część pracy jest napisana w sposób klarowny i przejrzysty, jednocześnie dostarcza 
ona w sposób wystarczający wiedzy potrzebnej do realizacji dalszych zamierzeń badawczych. 
Treść tu przedstawiona jest przemyślana, nie znajdują się tutaj zbędne fragmenty i wywody chociaż 
całość jest obszerna. Autorka szeroko pisze o omawianych zagadnieniach, dostarczając 
usystematyzowanej wiedzy podbudowanej materiałem źródłowym. Autorka przedstawia swoje 
rozważania w sposób przemyślany, bez pochopnych wniosków. Całość ma logiczną i konsekwentną 
formę.  

W trzeciej części (czyli rozdział 5, s. 178-293) skoncentrowano się na Zintegrowanych 
Inwestycjach Terytorialnych w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego. Zanalizowano i 
opisano projekty, które zostały przyjęte do realizacji, dodatkowo zbadano powiązania funkcjonalne 
i organizacyjne, które były związane z realizacją ZIT w gminach Subregionu Centralnego 
Województwa Śląskiego. Ponadto, w tej części pracy, dokonano identyfikacji projektów o 
charakterze metropolitalnym i metropolitalnej współpracy, na podstawie danych pozyskanych z 
portalu otwartych danych województwa śląskiego, a także przy wykorzystaniu pogłębionych 
wywiadów indywidualnych, półustrukturyzowanych, z przedstawicielami samorządów, 
reprezentujących własne jednostki samorządów, oraz biorących udział w organizacji i zarządzaniu 
pozyskiwania środków i realizacji projektów ZIT, poprzez koordynację wymiany informacji w 
określonym obszarze Subregionu Centralnego. Wypracowana i opisana metodyka znajduje 
zastosowanie w piątym rozdziale, który mają charakter autorski i służy poszerzeniu wiedzy w 
zakresie omawianej problematyki.   
Otrzymane wyniki są interesujące. Docenić trzeba duży nakład pracy, który był związany z: 
przeprowadzeniem badań, ich obróbką i interpretacją.  Świadczy to o rzetelności i znajomości 
prowadzenia tego typu badań przez Autorkę. Dokonane tutaj oceny i poczynione ustalenia są 
wartościowe a także znajdują uzasadnienie we wcześniejszych fragmentach dysertacji. Osiągnięte 
wyniki mają duże znaczenie aplikacyjne. Sposób dochodzenia do wyników i ich ocena świadczą, 
że Autorka jest już ukształtowanym badaczem, który wie co chce osiągnąć i umie krytycznie 
ustosunkować się do innych opinii. 

Część czwarta to zakończenie (s. 294-302), w którym zawarto podsumowanie badań, 
weryfikację hipotez i rekomendacje. Wyartykułowane tutaj ustalenia są precyzyjne, wynikają z 
wyników badań. Ustalenia te niosą dużą wartość poznawczą i aplikacyjną, wskazują na Autorkę 
jako w pełni odpowiedzialnego i ukształtowanego badacza. Część ta stanowi wystarczający element 
podsumowująco- postulatywny. 

Autorce nie udało się jednak ominąć „pułapek” pisania i panowania nad tekstem. Co 
widoczne jest w proporcjach pracy, gdzie rozdział 5 ma 115 stron, a rozdział 1 i 2 odpowiednio 30 
i 35 stron, podobne stronicowo są jedynie rozdział 3 i 4 – odpowiednio 49 i 51 stron, zaś wstęp to 
tylko 5 stron, zaś zakończenie 8. Poprawne proporcje w pracy nie powinny uwidaczniać takich 
dysproporcji. Przemawia to także za przeniesieniem dużych tabel do załączników pracy. 

Oceniając strukturę pracy, należy stwierdzić, że jest ona wielowątkowa i trudna do 
realizacji, stąd m.in. te dysproporcje w niej. Niewątpliwie Autorka poświęciła dużo czasu i energii, 
aby dokonać prezentacji omawianej treści, przy jej wielowątkowości - nie rzutuje to na ogólną 
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ocenę, jak i zawartość merytoryczną. Jest to przykład podjęcia się trudnego wyzwania 
zrealizowanego w sposób poprawny. 
4. Uwagi szczegółowe i kwestie dyskusyjne 

Ta część opinii, z powodu wcześniejszego pozytywnego ustosunkowania się do struktury 
pracy jak i metod badawczych, zawiera uwagi odnoszące się do wybranych elementów. Całość 
opracowania jest napisana językiem poprawnym, w przeważającej mierze klarownym, 
świadczącym o dużej znajomości opisywanej problematyki, a sposób przedstawiania 
poszczególnych zagadnień i kwestii świadczy o dobrym warsztacie techniczno-naukowym Autorki. 
Opracowanie jest w większości czytelne i zawiera poprawną forma prezentacji poglądów, 
uzupełnioną tabelami i rysunkami.  

Lektura tego opracowania, co jest zrozumiałe nasunęła pewne wątpliwości i uwagi, jednak 
są one mniej istotne i często dyskusyjne, w niczym nie podważają wartości merytorycznej całej 
pracy. Stąd w większości pozwolę je sobie pominąć i wymienię tylko kilka: 

1) w rozdziale 1 uwzględniono w niewielkim stopniu podejście partycypacyjne, taki aspekt 
analizy wzbogaciłoby zaplecze badania i rozszerzyłoby spektrum wniosków w części 
teoretycznej; 

2) punkt 3.1 został zatytułowany „Rozwiązania strategiczne i narzędzia polityki rozwoju 
miejskiego, w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej”, co nie w pełni oddaje 
poruszane w nim treści. Z tej części pracy wynika, że bardziej adekwatna nazwa tego punktu 
powinna nawiązywać  ewolucji paradygmatów lub przeglądu rozwiązań polityki rozwoju 
miejskiego; 

3) punkt 3.2 został rozbity na dwa podpunkty (3.2.1 i 3.2.2), co zaburza nieznacznie układ 
pracy, przy niewielkim wysiłku można było w pracy punkt 3.2.1 przekształcić w 3.2 i z 
3.2.2 zrobić nowy punkt 3.3 – co zmniejszyłoby rozbudowę struktury pracy i układ stałby 
się bardziej przejrzysty. Dodatkowo należało się zastanowić nad doprecyzowaniem tytułu 
dotychczasowego punktu 3.2.1, ukierunkowując go na genezę koncepcji ZGM; 

4) konsekwentnie tytuł rozdziału 5 powinien odzwierciedlać ideę prowadzonego badania; 
5) w punkcie 5.2 s. 190 i dalsze znajduje się zestawienie odpowiedzi na pytanie: „Jak były 

traktowane przez Państwa inne gminy/instytucje przy planowaniu i realizacji projektu?  
Była to współpraca/ współzawodnictwo/ obojętność? Na czym polegała ta 
współpraca/współzawodnictwo?” – zabrakło tu ciekawego aspektu koopetycji, któremu 
również może służyć współpraca w obszarze metropolitalnym; 

6) punkt 5.2 jest bardzo rozbudowany, wyniki uzyskane w badaniu można było zagregować i 
ukierunkować częściowo na badanie ilościowe; 

7) w tabeli 5 można było zastanowić się nad opracowaniem (na podstawie uzyskanego 
materiału badawczego) wykształconych modeli współpracy z innymi gminami/instytucjami 
przy planowaniu i realizacji projektu, mogło to być podstawą ciekawego procesu 
wnioskowania; 

8) w punktach 5.2 i 5.3 przydałoby się po kilka zdań podsumowania; 
9) w wywiadzie, pytanie nr 2, można było podzielić na dwie części (oddzielając „Na czym 

polegała współpraca/współzawodnictwo) w celu uzyskania klarownego przekazu, zaś w 
pytaniu 4 dobrze można było zastosować tabelę, która ułatwiłaby podstawy oceny 
projektów (w tym celu należało wprowadzić kolumny: uzasadnienie dlaczego uznaje 
Pani/Pan projekt za metropolitalny, ocena i uzasadnienie oceny).  
 
Wskazane uwagi mają charakter dyskusyjny i nie umniejszają wartości merytorycznej 

pracy. 
Konkludując rozważania należy stwierdzić, że Autorka wykazała się znajomością 

omawianej problematyki, w sposób poprawny zostały sformułowane cele, hipotezy oraz zostały 
wykonane postawione zadania badawcze. Osiągnięte wyniki świadczą o tym, że Autorka 
zrealizowała zamierzenie badawcze, w efekcie czego otrzymujemy poprawne opracowanie w 
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warstwie teoretycznej i empirycznej, które ma charakter naukowy. Mocną stroną całości jest także 
zakotwiczenie badań w realiach gospodarczych, aktualność informacji i danych. 

 
5. Ocena formalnej i technicznej strony rozprawy doktorskiej 

Stronę formalną i techniczną pracy oceniam jako poprawną, choć występują w tym zakresie 
uchybienia. Autorka posługuje się w większości opracowania prawidłowym, wartkim i 
zrozumiałym językiem o właściwej stylistyce. Również swobodnie oraz komunikatywnie używa 
specjalistycznej terminologii. Przestrzega także większości standardów technicznych, odnoszących 
się do przygotowywania tekstów. Podobnie, wykonanie odsyłaczy i spisów jest właściwe, a tabele 
i wykresy, w większości, są przejrzyste i jednoznaczne w odbiorze. 

Do drugorzędnych, jeśli chodzi o znaczenie, usterek w tym obszarze należą: 
a) w zakresie technicznym:  

- błąd techniczny w przypisie 26 (s. 11) – pozycja występuje po raz pierwszy, wobec czego 
przypis powinien być w całości; 

- przypisy 94-101 – błędy techniczne w przypisach (s. 19-20); 
- pozostawienie dużych wolnych przestrzeni, szczególnie na końcach punktów, gdzie zostaje 

po 2-3 wiersze zapisane i pozostała część strony jest pusta (s.: 18, 35, 39, 75); 
- wolna przestrzeń w tekście (s. 114): „ Metropolię utworzyły gminy: miasta na prawach 

powiatu: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Piekary 
Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy i Zabrze,  
oraz gminy o statusie miasta, o statusie wsi i dwie gminy wiejsko-miejskie  […]”; 

- dowolność w pisowni nazwisk zastosowana przez Autorkę, używając nazwisk z reguły 
wpisuje się inicjał imienia, jednak w tej pracy nie zawsze tak jest (np. s. 26-27): „Hirschman 
połączył koncepcję polaryzacji sektorowej i regionalnej. […] Ze względu na efekt dyfuzji na 
obszary sąsiadujące Hirschman wskazuje konieczność wzmacniania rozwoju obszarów 
centralnych […]. Koncepcja biegunów wzrostu opracowana przez Boudeville J.R.  
wskazuje[…]. Boudeville J-R.  powiązał teorię biegunów wzrostu z teorią miejsc centralnych 
Christaller’a […]. Teoria centrum i peryferii opracowana została przez Paula Prebischa. 
Rozwinął ją John Friedman [...]”; 

- wstawianie dwukropka i tworzenie pionowej „wymienianki”, bez odpowiedniego 
wypunktowania utrudnia odczytanie i zrozumienie przekazu, często też brak możliwości 
określenia, gdzie kończy się wyliczenie i co do niego przynależy  (s. 111-112, s. 118,  s. 130-
132, s. 275-276); 

- można się również zastanowić, czy tabela 2 nie powinna być w załącznikach, choć nie jest 
tak obszerna, jak tabele 7,8,9, których dołączenie do załączników już sugerowano; 

- w tabeli 3 (s. 183) brak oznaczenia ostatniej kolumny, która powinna się nazywać 
„koordynator” lub podobnie, jednak tego trzeba się domyślać; 

- w wielu przypadkach (przede wszystkim - punkt 5.2) cytowane wypowiedzi  są zakańczane 
cudzysłowem, po którym następuje kropka i dalej myślnik, po czym tekst pisany małą literą 
(s. 185-187, 190-208, 211-225, 259,267-268, 271); 

- brak cudzysłowu (s. 271): „Rewitalizacja terenów miejskich – mieszkania socjalne w 
zdegradowanych obszarach, inne pod katem turystyki, w ocenie osób przyjeżdżających 
widać, że (w mieście) dzieje się w dobrym kierunku. – miasto na prawach powiatu” oraz (s. 
218): „Metropolitalne projekty dotyczyć mają największej liczby mieszkańców i 
rozwiązywać problemy, które dotkną nas w przyszłości – powiat ziemski”; 

- między tabelami 11 i 12 na s. 285 jest dużo wolnej przestrzeni którą powinno się uzupełnić 
tekstem, zaznaczając w odpowiednim miejscu odniesienie do tabeli; 

- nagminne wstawianie pustych wierszy do pracy, które nic nie wnoszą (s.: 20, 28, 49, 53, 55, 
58, 68-69, 71, 74, 82-83, 105, 111-113, 115, 119, 130, 132, 134, 136, 138, 140-143, 146, 196, 
198, 206, 208, 276-277, 279);  

b) w zakresie formalnym: 
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- budowa zdań wielokrotnie złożonych zaciera jasność wywodu i często prowadzi do błędów 
gramatycznych lub braku ciągłości wywodu, np.: „ Koncepcja biegunów wzrostu 
opracowana przez Boudeville J.R.  wskazuje, że bieguny łączą się z innymi centrami wzrostu 
poprzez tzw. osie wzrostu, tworząc funkcjonalną; Paelinck J. wskazuje, że skutki polaryzacji 
sprowadzają się do polaryzacji technicznej, dochodów [....]” (s. 26) i podobnie w innych 
przypadkach (s.: 49, 72, 77, 78, 107, 211); 

- błąd stylistyczny w przypisie (przypis 14 s. 9: „Wzrost gospodarczy rozumiane jest jako 
proces stałego zwiększania zdolności danego kraju (obszaru) do produkcji towarów i usług 
pożądanych przez ludzi, wyrażony we wzroście wolumenu rzeczowego (PKB) oraz dochodu 
narodowego brutto”, prawdopodobnie zostało to źle przepisane ze źródła; 

- brak podmiotu w zdaniu (s. 13): „Opiera się na takich wymiarach jak: wymiar społeczno-
kulturowy, środowiskowy […]” ; (s. 69): „Może podlegać procesom metropolizacji, 
tj. wykształcać funkcje metropolitalne, o krajowym ponadnarodowym i globalnym zasięgu”; 
(s. 73 ): „Zakłada koordynację działań między różnymi jednostkami osadniczymi, 
wchodzącymi w skład obszaru metropolitalnego, poprzez sieć współpracy społecznych i 
politycznych podmiotów (governance networks), tj. sektor publiczny, prywatny i organizacje 
pozarządowe (non-government organization – NGO)”;  

- liczne literówki, szczególnie w zakresie dostosowania końcówek wyrazów do logiki zdania, 
co w zasadzie można również rozpatrywać jako kwestię stylistyczną (s. 13): „Takie podejście 
do rozwoju lokalnego, odnoszący się do gmin i powiatów, przyjęto w tej dysertacji”. Podobnie 
jest na s.: 14 („są podmioty władzy publicznej realizujący zadania publiczne”), 21(„a 
znaczenie danej jednostki osadniczej jest uzależnione od obsługi ludności na tych dwóch 
obszarach (lokalnego i regionalnego)”), 28 („gdzie procesy rozwojowe zachodzą oddolnie, 
zakładające wykorzystanie zasobów i cech danego regionu”), 36 („które przejawia się 
zarówno wzrostem dochodów lokalnych i regionalnych, jak i polepszenie warunków życia”), 
44 („koncentrując różnorodne centra aktywności także poza dotychczas tradycyjne 
lokalizowanymi”), 64 („Charakterystyczne jest także w metropoliach i obszarach 
metropolitalnych segregacja przestrzenna”), 65 („Atrakcyjność danego miejsca i jego 
gentryfikacja związana jest z poszukiwaniem”), 67 („przekształca się w obszar, na którym 
terenie”), 88 („W opracowanej w Agendzie Miejskiej dla UE podkreślona została”), 90 
(„rozwój opary”), 98 („który dąży do osiągnięcie większej spójności”), 108 („wyłącznie do 
obszaru znajdującym się w województwie”), 110-112 („rozwój usług elektronicznych 
związana z tym transportem”, „Śląski Związek Gmin i Powiatów  z siedzibą w Katowicach, 
które za cel”, „z wszystkich”), 136 („Realizacja unijnej politykę spójności”), 145 („Ta chęć 
współpracy między gminami zrzeszonych w jeden podmiot”), 147 („Konkurencja o środki w 
ramach ZIT i podejście j.s.t. do ZIT wiązało się”), 149  („Związek znajdował w niej korzyść 
jakim było”), 193 („przedstawianie Zarządowi projektów, których Związek rekomendował”), 
195 („z liczbą podmiotów w danym podregionie, wpływającej na możliwości”), 207 
(„traktowanych jako jeden ze źródeł”), 227 („może być traktowana jako integrację 
poszczególnych samorządów”), 271 („form spędzania wolnego czasu, związane zarówno z 
rewitalizacją, ochroną zabytków, rewitalizacja”), 278 („jej postrzeganie przez samorządy, 
których te podmioty reprezentują”); 

- styl pisania (s.19): „Przyczyny tego zróżnicowania, mechanizmy ich powstawania, wskazane 
są za pomocą różnych teorii rozwoju regionalnego, podlegające różnej systematyzacji” oraz 
„W literaturze przedmiotu przedstawiony jest szereg podejść klasyfikacji teorii i koncepcji 
rozwoju terytorialnego” a także s. 83: „Przełożono zapisy strategiczne Strategii Europa 
2020 w celu realizacji priorytetów tejże Strategii[…]; podobnie s.: 134 („Rozwiązania 
prawne determinowały zakres współpracy, a tym samym na możliwe przyznane kompetencje 
utworzonemu”), 263 („fakt wdrażania dzieci z domu dziecka na rynek pracy”);  

- merytoryka pisania (s. 15): „Gminą miejską jest gmina o statusie  miasta , wiejska – na której 
znajdują się wyłącznie wsie , miejsko-wiejską – na której terenie jedna z miejscowości posiada 
status miasta”, zdanie sugeruje, że miasto jest wsią; 
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- powtórki wyrazów w tym samym zdaniu nie są stylistycznie dobre (s. 52 wpływające - 
wpływających, s. 101 odnosi się jest 2 razy, s. 176 wymagających - wymagającym); 

- powtarzanie raz wykorzystanych wypowiedzi respondentów w tabeli 7 (s. 228-231), które w 
podobnym kontekście pojawiły się przed tabelą w tekście; 

- słowo internet nie powinno być każdorazowo pisane dużą literą, chyba, że w znaczeniu nazwy 
własnej, w innych przypadkach powinno być pisane małą, nie tak jak na s. 79-80: „[...] literą 
zapewniającej dostęp do szerokopasmowego Internetu […]” oraz „[…] Europejska agenda 
cyfrowa – zakładająca rozwój oraz dostęp do szybkiego Internetu, zasobów i usług cyfrowych 
[…]”; 

- znaki przestankowe, interpunkcja: kropka na końcu tytułu punktu 3.1 (s. 76), odmiana 
skrótów powinna być realizowana za pomocą „-„ – „ ZITami”  (s. 195); 

- w pracy często stosuje się niebezpieczny zbitek słowny „oparto o” – zastosowany w różnych 
formach, co w części przypadków (przy dosłownym rozumieniu) prowadzi do „zabawnej” 
sytuacji, gdzie coś o coś się opiera: „opartych o pogłębiony wywiad” (tytuł 5.2), „opartej o 
strategię” (s.3), „opartej o założenia unijne” (s. 11), „oparta o sieci powiązań” (s. 34), itp. 

 
 

6. Konkluzja i wniosek końcowy 
 
Konkludując, Autorka dysponuje odpowiednio szeroką ogólną wiedzą teoretyczną w 

dyscyplinie ekonomia (obecnie ekonomia i finanse), stosownym warsztatem naukowym i 
przygotowaniem do prowadzenia pracy naukowej.  

Na tle uważnej lektury rozprawy doktorskiej pt. ZINTEGROWANE INWESTYCJE 
TERYTORIALNE W PROCESIE METROPOLIZACJI AGLOMERACJI NA PRZYKŁADZIE 
TWORZĄCEGO SIĘ ZESPOŁU MIEJSKIEGO GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ 
METROPOLII, promotor naukowy prof. zw. dr hab. Henryk Brandenburg, a także uwzględniając 
walory teoretyczne oraz utylitarne pracy Pani mgr Anny Sekuły, stwierdzam, że recenzowane 
opracowanie spełnia wymagania ustawy z  dnia  14  marca  2003  roku  o stopniach naukowych i 
tytule naukowym oraz  o  stopniach  i  tytule  w  zakresie  sztuki (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1789) 
stawiane  pracom  doktorskim oraz działając w trybie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 
doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia 
19 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 261), wnoszę o przyjęcie pracy i dopuszczenie jej do 
publicznej obrony. 

 
 
 
 
 

Wrocław, styczeń 2023 r. 
 
  

  
 
 

 


