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Recenzja
rozprawy doktorskiej mgr RenaĘ Dębeckiej-Pisarek

nt.:
,rRewitalizacia terenów zdegradowanych jako element strategii zrównoważonego

rozwoj u regionu uprzemysłowionego'

1. Formalna podstawa opracowania

Formalną podstawę opracowania recenzji stanowi zlecenie, z dnia 30,09.2019 roku,
Dziekana WYdziału Ekonomi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pani profesor

Celiny M. Olszak.

2. Charakterystyka rozprawy

RozPrawa doktorska mgr Renaty Dębeckiej-Pisarek liczy l87 stron tekstu, w tym 51 tabel i
l5 rYsuŃÓw. Składa się ona z 4 rozdziałów, Wstęp u i Zakończenia. W pierwsz ym rozdziale
omówiono Podstawowe pojęcia dotyczące gospodarowania terenami zdegradowanymi. W
tYm rozdziale Przedstawiono równieź cele i etapy rewitalizacji, programy rewitalizacji oruz
Źrodła ich finansowania. Z kolei w drugim rozdziale podjęto próbę usystematy zowania
Podstaw i zasad teorii zrównowazonego rozwoju. Przedstawiono podstawowe zńożęnia
PolitYki ekologicznej oraz działania Unii Europejskiej w świetle idei zrównoważonego
rozwoju jak również cechY rozwoju lokalnego realizowanego zgodnie z tą ideą. Rozdział
ttzeci zawięra takie zagadnienia, jak tworzenie gmirrnej strategii zrównoważonego rozwoju
oraz jej zintegrowanie z Agendą 2l. Omówiono również metody monitorowania stałego
rozwoju gminY oraz działania podejmowane w gminach w trakcie procesu rewitalizacji. W
tYm rozdziale Przedstawiono także przykłady udanych rewitalizacji terenów zdegradowanych.
W czwartYmrozdziale opisano zastosowanie metody studium przypadku (CASE STUDy) do

ocenY Procesów rewitalizacvjnych, prowadzonych na terenach zdegradowanych w gminach

Jaworzno, BYom oraz Sosnowiec. Opracowano analizy procesów rewitalizacyjnych w tych
gminach i okreŚlono ich efektywność. Wykonano także ocęnę wpływu efektywności



ProcesÓw rewitalizacyjnych na realizację zńożeń zrównowazonego rozwoju, Rozprawę
kończą wnioski sformułowane przez Autorkę na podstawie wykonanych w pracy badań i

analiz.

Umieszczona na końcu rczptaw Bibliografi a zawiera 64 pozycje a zestawien ię żródŁa -
21 PozYcji. Do PracY zŃączono trzy aneksy, zawierające kwestionariusze ankiet
skierowanych do:

'/ mieszkańców Jaworzna na temat rewitalizacji linii kolejowej Jawor zno -Szczakowa -
Zawiercię,

mieszkańców Sosnowca na temat rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego ,,Stawiki,,,
mieszkańców Bytomia na temat rewitalizacji kamienic przy Rynku.

3. Merytoryczna ocena rozprawy

Temat roZPraWY doktorskiej mgr Renaty Dębeckiej-Pisarek uwńam zaważny zarówno w
jego asPekcie Poznawczym jak tez aplikacyjnym. Ręwitalizacja jest ważnym elementem
strategii ztownoważonego rozwoju. Województwo Sląskie stanowi obszar uprzemysłowiony,
którego Znaczną Powierzchnię zajmują tereny zdegradowane. W tej sytuacji wdrożenie
strategii zrównowaŻonego rozwoju na terenie województwa śląskiego nie jest możliwe bez
skutecznej ich rewitalizacj i.

We WstęPie Autorka prawidłowo określiła sześć podstawowych celów rozprary
doktorskiej.

Jako Pierwszą hipotezę badawczą rozprary doktorskiej Autorka przyjęła, że efekty

PrzeProwadzonYch Procesów rewitalizacyjnych terenów zdegradowanych wpływają na

PoPrawę waruŃÓw żYcia mieszkańców tych terenów, Przyjęła również drugą hipotezę
badawczą, Że metoda studium przypadku jest skutecznymnarzędziemdo oceny efbktywności

PrzedsięwzięĆ rewitali zacyjnych przeprowad zanych na terenach zdegradowanych.

Osiągnięciu założonych celów pracy oraz weryfikacji przyjętych hipotez bad,awczych
został podporządkowany układ pracy.

W rozdzjałach Pierwszym i drugim Autorka vqkazńa się dobrą znajomością dorobku
teorii nauk ekonomicznych w zakresie polityki zrownoważonego rozwoju, polityki
ekologiczn ej oraz polityki regionalnej,



Trzeci rozdział PracY został poświęcony podstawom, i zasadom realizacji procesów
r ęw italizacyj nych w świ etl e gminnej strate gi i zr ównow ażone go ro zwoj u.

NajwaŻniej szą częŚcią Pracy jest rozdzial czwarty zat5ĄułowaHy ,,Zastosowanie metody
studium PrzYPadku do oceny przeprowad zonych procesów rewitalizacyjnych terenów
zdegradowanYch w gminach Jaworzno, Bytom oraz Sosnowiec w świetle założęń

,zrównowuŻonego rozwoju". Sformułowanie ty.tułu tego rozdziału wydaje się zbyt długie.
MoŻna ten tY'tuł zaPisaĆ w następujący sposób: ,,Zastosowanie metody studium przypadku do
oceny przykładowych rewitalizacj i''.

Autorka oPracowała własną metodę badawczą,która obejmowała dwa elementy, czyli:

'/ badania bezPoŚrednie prowadzone wśród mieszkańców wybranych gmin
województwa śląskiego (Jaworzno, Bytom, Sosnowiec),

'/ analizę informacji zawartych w dokumentach strategicznych opracowan ych przez
wYbrane gminY (Prognozy rozwoju i ochrony środowiska oraz programy
rewitalizacvjne na lata2007 - 2023).

Do wYkorzYstanYch w pracy Źrodęł informacji Autorka zalicza dokumenty, materiały
archiwalne, wYwiadY, bezpośrednie obserwacje, obserwacje uczestniczące oraz przedmioty
ftzyczne. Na uwagę zasługuje, prezentowana w tabeli 4.|, na stronie 135, analiza mocnych i
słabych stron źródeł wykorzystanych w pracy informacji,

NiewątPliwą zasługą Autorki jest to, że potrafiła. na podstawie materiałów empirycznych
uzYskanYch w wYniku własnych badań i przy zastosowaniu własnej metody bad,awczej,
dokonaĆ ocenY PrawidłowoŚci prowadzonego procesu rewitalizacji terenów zdegradowanych
w asPekcie PoPrawY warunków zycia ludności zamięszkującej na tych terenach. Taka ocena
werYfikuje PrzYjętą hiPotezę badawczą, że rewitalizacja terenow zdegradowanych stanowi
istotny element strategii zrownoważonego rozwoj u.

Do głównYch osiągnięĆ Autorki, prezentowanych w rozdzialę czwartym, można zaliczyc:

'/ okreŚlenie niedostatków dotyczących metod zatządzania procesami rewitalizacji
terenów zdegradowanych,

'/ identYfikację Potrzeb i priorytetów społeczności lokalnych na terenach podlegających
rewitalizacji (rysunek 4.6 nas. 161),

'/ Próbę oPracowania mięmików, słuźących do pomiaru efektywności przedsię wzięć
r ęwitalizacyj nyc h na terenach zde gradowanych.



W swoich badaniach Autorka posłużyła się metodą sondazową, w której instrumentem
badawczYm bYł kwestionariusz ankiety. Zostały opracowan e trzy rod,zajekwestionariuszy dla
kaŹdej z badanYch gmin. Każdy z nlch posiada te same pytania i arkusze odpowiedzi, ale
roŻnią się one sPecYfiką rewitalizacji przeprowadzonej w każdym z bad,anych miast. Tak
więc dla Sosnowca - PrzeProwadzonabyła rewitalizacjakulturowo-rekreacyjna, dla Jaworzna

- rewitalizacja gospodarcza otaz dla Bytomia - rewitali zacja społeczna.

W aŃietach oPracowano pięciostopniową skalę odpowiedzi. To umożliwiło porównanie
analizowanYch w Poszczególnych miastach rewitalizacji. Wymagało to jednak obliczenia
Średnich waŻonYch dla danYch odpowiedzi, według wzoru zamieszczonego na stronie l65.
UzYskane wYniki Poddano korelacji w celu zbadania, czy analizowana rewit alizacja została
PrzeProwadzona zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju. W tabelach 4.35 - 4.37
zamieszczono Średnie wartoŚci zmiennych w zakresie zrównoważonego rozwoju dla
rewitalizacji'Ja-worzna, Bytomia i Sosnowca . Z informacji zawartych w tych tabelach wynika,
Że główną barierą spełnienia wszystkich aspektów ztownoważonego rozwoju w
realizowanYch Projektach rewitalizacyjnych jest bariera finansowa. Z analizy sluacji
finansowej i Środków Przeznaczonych w danych gminach na rcalizację programów
rewitalizacYjnYch wYnika, że najwięcej środków na programy rewitalizacyjne przęznaczono
w BYtomiu, w którym rewitalizacja spełniła w pełni zńożenia strategii ztównoważonego
rozwoju. w odróżnieniu od rewitalizacji w Jaworznie i sosnowcu.

Wnioski wYnikające Z przęprowadzonych w pracy analiz zostały sformułowane w sposób
konsekwentnY i logiczny. Na szczegolną uwagę zasługuje, zamieszczony na stronie 186,

wniosek o tYm, Ż1lle zastosowana w pracy metoda studium przypadku (CASE STUDy),
Pomimo PewnYch ograniczeń, okazńa się skutecznym naTzędziem do oceny efektywności

PrzedsięwzięĆ rewitalizacyjnych na tęrenach zdegradowanych. Przy realizacji projektów
rewitalizacYjnYch, optócz wspomnianego już finansowania, cotaz bardziej istotne staje się
równiez Programowanie, planowanie oraz stosowanie mechanizmów informacyjno_
edukacYjnYch, skierowanych szczególnie do mieszkańców gmin oraz inrrych podmiotów
społecznych i gospodarczych.

Generalnie można stwięrdzić, ze Autorka zweryfikow ała przyjęte hipotezy badawcze,
które zakładały, że efekty przeprowadzonych procesów ręwitalizacyjnych terenów
zdegradowanYch, zgodnie zę strategią zrownoważonego rozwoju, d,otyazą poprawy
waruŃÓw żYcia mieszkanców w aspekcie kulturowym, gospodarczym i środowiskowym

oraz, Że metoda studium przypadku (CASE STUDY) jest skutecznym narzędziem do



PrzeprowadZania ocenY efektYwności przedsięwzięć ręwitalizacyjnych na terenach
zdegradowanych.

W dobrze uzasadnionYm i zredagowanym Podsumowaniu pracy zabrakłojednak, choćby
krótkiego oPisu o trudnoŚciach na jakie Autorka natrafił a ptzy weryfikacji przyjętychhipotez
badawczych.

5. Wniosek końcowy

RozPrawa doktorska mgr Renaty Dębeckiej-Pisarek stanowi pracę badawcząo charakterze
PoznawczYm, Autorka umiejętnie sformułowałatematbadawczy,który następnie rozwinęła w
trakcie formułowania hiPotez badawczych i celów rozprary. Autorka wykazałasię dobrą
znajomoŚcią Przedmiotu rozpraw oraz umiejętnością rozwiązywania problemów
badawczYch związanYch z prowadzeniem rewitalizacji terenów zdegradowanych. ,

WYkorzYstała ona metodę studium przypadku w badaniu zgodności rewitalizacji,
prowadzonej w wybranych gminach, ze strategią zrownoważonego rozwoju.

WYsoko oceniam wYsiłek badawczy Autorki oraz umiejętność posługiwania się trudnymi
metodami badawczymi.

Na Podstawie PrzeProwadzonej oceny jednoznacznie stwierd zam, że rozprawadoktorska
mgr RenatY Dębeckiej-Pisarek nt.: ,,Rewitalizacja terenów zdegradowanych jako element
strategii zrownowaŻonego rozwoju regionu uprzemysłowionego" jest opracowaniem
orYginalnYm i odPowiada waruŃom określonym w Rozpor ządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa WYŻszego z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie szczegołowego trybu i
waruŃÓw PrzeProwadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. IJ.20l8, poz.26l) i
wYstęPuję z wnioskiem do Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomia i Finanse
UniwersYtetu Ekonomicznego w Katowicach o dopuszczenie jej do publicznej obrony.

/Rafał Miłaszewski/

Warszawa, 13.01.2020 roku


