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Recenzja 

rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Józefowicz 

pt.  „Konkurencyjność małych miast w Polsce i jej uwarunkowania”, 

przygotowanej pod kierunkiem naukowym dr. hab. Jakuba Hadyńskiego, prof. UPP  

na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy udziale 

promotor pomocniczej dr Agnieszki Kozery. 

 

1. Podstawa formalna recenzji 

Podstawą wykonania recenzji jest powołanie mnie przez Radę Dyscypliny Ekonomia i 

Finanse uchwałą nr 49/II/2022 w dniu 27 czerwca 2022 r. na recenzenta. 

Zgodnie z wymaganiami ustawowymi stawianymi rozprawom doktorskim, powinny 

one stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę 

teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej. Mając to na uwadze, przy ocenie 

rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Józefowicz, przyjęłam następujące kryteria: znaczenie 

podjętej tematyki, poprawność w sformułowaniu celów i hipotez badawczych, metodykę 

badań, strukturę rozprawy oraz jej stronę warsztatową. 

2. Podstawowe informacje o rozprawie 

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska liczy łącznie 252 stron. Składa się na nią 

6 rozdziałów merytorycznych, wstępu oraz podsumowania i wniosków (od 7 do 209 strony). 

Kolejne strony wypełnia zestaw wykorzystanej w pracy literatury krajowej i zagranicznej oraz 

wykaz źródeł internetowych, na które Doktorantka się powołuje (łącznie 23 strony). Następnie 

znajduje się wykaz 34 tabel, 34 rycin, oraz aneks z 14 tabelami wynikowymi do rozdziału 5 i 

6.  

3. Znaczenie tematu 

Małe miasta w Polsce są zasadniczym elementem krajowego systemu osadniczego i nie 

stanowią podzbioru izolowanego wobec miast innej wielkości. Jednocześnie są one elementami 

regionalnego systemu osadniczego, czyli zorganizowanego przestrzennie i zintegrowanego w 

pewną całość zbioru współzależnych jednostek osadniczych różnego rzędu (od wsi po stolicę 

regionu, ale i w relacji do jednostek przestrzennych innych regionów). Badane w pracy „małe 

miasta”, a więc gminy miejskie liczące do 20 tys. mieszkańców, w ostatnich kilkudziesięciu 

latach wyraźnie zmieniły swoje pozycje w regionalnych układach rynkowych, a stało się to w 
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wyniku zachodzących globalnie zmian gospodarczych, które zdecydowanie przekraczają 

regionalną skalę odniesienia. Głównym problemem większości małych miast jest oderwanie 

się od swojego lokalnego zaplecza gospodarczego, a także i nawet przede wszystkim - przejęcie 

ich tradycyjnych, lokalnych funkcji przez większe ośrodki. Zanik tej roli, spowodował wzrost 

znaczenia innej roli w systemie osadniczym (administracyjno-gospodarczym), mianowicie 

wzrost znaczenia dla rozwoju wsi. Funkcje lokalnych ośrodków miejskich stopniowo ewoluują; 

w strefach podaglomeracyjnych pełnią rolę suburbii, gdzie dominuje rozwój mieszkalnictwa i 

usług niższego rzędu, zaś w strefach subregionalnych czy peryferyjnych są one najbliższym 

ośrodkiem świadczącym usługi publiczne i są lokalnym centrum rynku pracy.  

Miasta tak jak inne podmioty systemu gospodarczego funkcjonują w warunkach 

rywalizacji. Zdolność działania w takich warunkach określa się mianem konkurencyjności. 

Można ową konkurencyjność różnie rozumieć, np. jako zdolność do rozwoju. Wymiar 

konkurencyjności może także być różnie zdefiniowany. Pani Karolina Józefowicz w swojej 

dysertacji przyjęła, że konkurencyjność to (7) zdolność do poprawy jakości życia mieszkańców 

małych ośrodków miejskich i ich lokalnego otoczenia w aspektach społecznym, gospodarczym 

oraz środowiskowym.  

W związku z intensywnymi przeobrażeniami społecznymi i gospodarczymi małych 

miast obserwujemy nowe elementy spajające i wymywające potencjał rozwojowy, który jest 

uwarunkowaniem konkurencyjności. Elementy te wymagają identyfikacji w procesie 

badawczym. Celem tych wysiłków powinno być wykrycie tkwiących w małych miastach 

zdolności społeczno-gospodarczych, a następnie określenie warunków ich uruchomienia. 

Problematyka  ta stanowi obecnie wyzwanie intelektualne zarówno dla władz i społeczności 

lokalnych, jak i dla nauki. Nie ulega więc wątpliwości, że temat pracy jest istotny pod 

względem poznawczym i praktycznym.  

 

4. Cel pracy i indicatum 

Celem głównym pracy jest (10)1 ocena poziomu konkurencyjności i jej zróżnicowanie 

wśród małych miast w Polsce. Cele szczegółowe jakie Doktorantka sformułowała to:  

1. wskazanie istoty konkurencyjności małych miast, 

2. diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej i środowiskowej małych miast, 

3. konstrukcję Lokalnego Indeksu Konkurencyjności, 

                                                           
1 W nawiasie recenzent podaje odwołanie do numeru strony przekazanej do recenzji dysertacji. 
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4. ocenę poziomu konkurencyjności małych miast w aspektach: społecznym, 

gospodarczym i środowiskowym, 

5. określenie typów i ogólnego poziomu konkurencyjności małych miast, 

6. identyfikację uwarunkowań społeczno-gospodarczych i środowiskowych 

konkurencyjności małych miast. 

Cele 2,4,5,6 sformułowane zostały poprawnie i są uzasadnionymi zadaniami w dążeniu 

do osiągnięcia celu zasadniczego. Recenzent zgłasza uwagę do konstrukcji celów 1 i 3. Otóż 

„konstrukcja Lokalnego Indeksu Konkurencyjności” jest etapem badania z wykorzystaniem 

wspomnianego „Indeksu” jako narzędzia, do osiągnięcia celu jakim jest ocena poziomu 

konkurencyjności. Trudno to uznać za cel poznawczy pracy.  Zaś „wskazanie istoty” 

konkurencyjności jest chyba niefortunnym sformułowaniem. Myślę, że mogło tu chodzić o 

zdefiniowanie „konkurencyjności małych miast”, ew. określenie uwarunkowań tej 

konkurencyjności. Jednak w takim badaniu zdefiniowanie podstawowych (krytycznych) pojęć 

w języku teoretycznym a następnie przełożenie ich na język wskaźników empirycznych jest 

warunkiem sine qua non.    

Doktorantka jest świadoma różnicy pomiędzy pojęciami „konkurencja” a 

„konkurencyjność”. Trafnie wychodzi z założenia, że chcąc zrealizować tak postawiony cel 

badania i przy przyjęciu takiej definicji konkurencyjności (o czym było wyżej) kluczowe jest 

umiejscowienie konkurencyjności w procesie rozwoju. Choć nie jest to jedyna możliwa opcja2. 

Podejmuje taką teoretyczną inferencję; dokonuje przeglądu dotychczasowych badań, w tym 

odnosi się do „ogólnospołecznych celów rozwoju”, przez wielofunkcyjność, do rozwoju 

lokalnego czy regionalnego.  

Pani Magister napisała (67), że konkurencyjność stanowi zjawisko warunkujące rozwój, 

a w związku z tym miasta, w tym przypadku małe ośrodki miejskie budując swoją 

konkurencyjność, zwiększają jednocześnie poziom rozwoju. Jednak istniejące na tej samej 

stronie określenia rodzą pytanie, czy traktuje Pani „konkurencyjność” jako 

determinantę/uwarunkowanie rozwoju (potencjał), czy jako wynik skutek/efekt rozwoju 

(konkurencyjność wynikowa)? Bowiem w pracy współistnieją dwa sformułowania: 1/ Celem 

rozwoju małych miast jest w związku z tym osiągnięcie wysokiego poziomu konkurencyjności – 

co wskazuje na traktowanie konkurencyjności jako efektu/skutku poprzez np. ocenę jej, typ 

korzyści. Ale mamy też na tej samej stronie (67) sformułowanie że: 2/ umiejscowiono 

konkurencyjność w obszarze determinant rozwoju małych ośrodków miejskich oraz zjawiska 

                                                           
2 Można oceniać np. zdolność do osiągania korzyści, osiągania zysków, czy osiągania przewag 

konkurencyjnych. 
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poprzedzającego proces ich rozwoju. Stąd pytanie czy konkurencyjność jest środkiem do 

osiągnięcia celu, czy wynikiem osiągniętego celu? Czy może ma tu Pani na uwadze proces 

kumulatywnej przyczynowości zgodnie z podejściem zaproponowanym przez G. Myrdala (?). 

W przyjętej definicji „konkurencyjności” pojawiają się pojęcia „poziom” i „jakość 

życia”, a także jak wykazano wyżej – w wyjaśnianiu „konkurencyjności” jako zjawiska  operuje 

autorka pojęciami „rozwój” i „poziom rozwoju”. Brakuje mi jednak wyjaśnienia (nawet w 

dolnym przypisie), jak rozumiane są przez Panią Magister używane w wyjaśnieniu indicatum 

terminy: poziom życia, jakość życia, poziom rozwoju, rozwój. Wszystkie one należą do 

kategorii pojęć nieostrych, wielowymiarowych. Używanie wielu pojęć jest dozwolone, ale 

wymaga w takiej pracy jak ta (pracy na stopień), wykazania się jak te pojęcia są przez Panią 

rozumiane w języku teoretycznym, zaś następnie można przywoływać badania empiryczne 

wskazując na operacjonalizację danej definicji, bądź podejmować próbę autorskiej 

operacjonalizacji (tj. przełożenia badanych zdarzeń/zjawisk/procesów na język wskaźników 

empirycznych).  

Jeszcze jedna uwaga, choć można uznać, że ma charakter polemiczny a nie krytyczny. 

Doktorantka przechodząc do pomiaru konkurencyjności zapowiada (86), że Uwarunkowania 

konkurencyjności miast stanowią wyzwania sfery gospodarczej, społecznej i środowiskowej, 

które utożsamiają potencjał, pozycję, strategię, a także przewagę konkurencyjną, jako 

następstwo ich kombinacji i interakcji. I na trzy te sfery uwarunkowania konkurencyjności są 

podzielone, tzn. konkurencyjność jest określona dla aspektu konkurencyjności społecznej, 

aspektu konkurencyjności gospodarczej i aspektu konkurencyjności środowiskowej. Podział 

taki powiela powszechnie przyjętą triadę aspektów wyszczególnianych w badaniach rozwoju 

zrównoważonego. Jakie było założenie w sensie koncepcyjnym dokonania takiego podziału? 

Nawet gdybyśmy uznali, że konkurencyjność jest pochodną rozwoju, a rozwój jest 

warunkowany w tych trzech aspektach (4.1. i 4.3.), to określenie czy dana cecha jest stymulantą 

czy destymulantą konkurencyjności jako zdolności do poprawy poziomu i jakości życia – jest 

trudne do określenia, szczególnie w aspekcie środowiskowym. Oto przykłady: zmienna x20 

„wydatki na pomoc społeczną per capita” - według mojej wiedzy, wysokości świadczeń 

społecznych są normatywne, zaś przeliczając je na wszystkich mieszkańców danego miasta to 

wydaje się, że im wyższą wartość otrzymujemy, tym większy udział klientów pomocy 

społecznej w zasobie mieszkańców, więc raczej to destymulanta konkurencyjności; inne 

zmienne jak x32 „zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca (w kWh)”, x60 „udział 

obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem (%)”, x58 „lesistość”, też są 

niejednoznaczne czy wysoki poziom tych zmiennych wpływa korzystnie na konkurencyjność 
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małych miast. Jedna cecha x61 „ścieki odprowadzone na 1 mieszkańca (dam3)” prezentuje 

wartość „zero”. Jaki ładunek informacyjny w badanym zagadnieniu wnosi cecha x32 jako 

subkategoria „wzorce konsumpcji”?  

Doktorantka w rozdziale 4.3. dot. ujęć/modeli pomiaru „konkurencyjności”, wskazuje 

na  piramidę konkurencyjności według Komisji Europejskiej (88). W jej konstrukcie 

pojęciowym pojawia się określenie „standard życia”, nie ma zaś „poziomu i jakości życia”. Na 

ów standard składają się elementy, które poddane próbie kwantyfikacji w polskich warunkach 

dla zbioru gmin miejskich do 20 tys., mogłyby być ciekawym poznawczo zadaniem.  

5. Hipotezy 

Pani Karolina Józefowicz sformułowała trzy hipotezy badawcze (10): 

H1: Poziom konkurencyjności małych miast Polski Wschodniej jest niższy w relacji do małych 

miast pozostałej części kraju. 

H2: W małych miastach następuje wzrost zintegrowania uwarunkowań społecznych, 

gospodarczych i środowiskowych kształtujących poziom ich konkurencyjności. 

H3: Poziom konkurencyjności małych miast jest pochodną ich wielkości mierzonej liczbą 

mieszkańców. 

Postawione hipotezy badawcze (H1 i H3) odnoszą się do oceny poziomu 

konkurencyjności małych miast w aspektach: społecznym, gospodarczym, środowiskowym oraz 

ogólnym, z kolei hipoteza H2 do oceny poziomu konkurencyjności w ujęciu ogólnym. 

Zacznę od uwagi ogólnej dotyczącej weryfikacji i falsyfikacji hipotez. Nie jest 

poprawne sformułowanie „zweryfikowano pozytywnie” (np. 168, 179) lub zweryfikowano 

negatywnie (169, 179). Jeżeli coś jest zweryfikowane, to znaczy że jest prawdziwe. 

Przeciwieństwem weryfikacji jest falsyfikacja. A hipotezy są weryfikowane lub falsyfikowane. 

Hipoteza jest zdaniem twierdzącym, które jest albo prawdziwe, albo fałszywe. Rozstrzygamy 

to w wyniku postępowania badawczego. Częściowa weryfikacja hipotez (190) nie istnieje. 

Zdanie nie może być w pół prawdziwe lub w pół fałszywe. Uważam za niepoprawne 

sformułowanie (202) Pomiar konkurencyjności ogólnej małych miast pozwolił częściowo 

pozytywnie zweryfikować postawioną hipotezę badawczą (…). O ile może być tzw. „częściowa” 

hipoteza to jej rozstrzygnięcie musi mieć wówczas zawarty warunek sprawdzenia np. 

„wówczas gdy A, to jest tak, a kiedy B, to tak”.  

W przypadku H1, która dotyczy poziomu konkurencyjności małych miast Polski 

Wschodniej (bez sprecyzowania których uwarunkowań dotyczy), by nie dochodziło do 

sprzeczności wewnętrznych -  sprawdzać ją powinna Pani Magister tylko w odniesieniu do 
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ogólnego poziomu konkurencyjności. Tak sformułowana hipoteza byłaby zweryfikowana. Do 

każdego z trzech uwarunkowań (cząstkowych) konkurencyjności powinny być osobne 

hipotezy. Wówczas spełniony byłby warunek jednoznacznego sprecyzowania. W odniesieniu 

do dwóch aspektów konkurencyjności, analogicznie sformułowane hipotezy okazałyby się 

fałszywe (czyli byłyby sfalsyfikowane).  

Jako, że pod hipotezami (10) Doktorantka zawarła uwagę (przytoczoną wyżej) świadczy 

to o tym, że sama widziała niezgrabność w tak sformułowanych hipotezach. Dlatego, pomimo 

uwag do hipotez dokonałam oceny postępowania sprawdzającego – i uznaję je za poprawne.  

W przypadku H2 Doktorantka uznała, że zweryfikowała hipotezę: w małych miastach 

następuje wzrost zintegrowania uwarunkowań społecznych, gospodarczych i środowiskowych 

kształtujących poziom ich konkurencyjności oraz W latach 2017-2019 w miastach Polski 

Wschodniej obserwowano wzrost zintegrowania (206). Jeżeli uznamy, że jak wzrasta udział 

(liczebność) małych miast, które mają wysoki poziom oceny konkurencyjności we wszystkich 

trzech aspektach to następuje „wzrost zintegrowania” - to faktycznie hipoteza jest prawdziwa. 

Mam jednak wątpliwość czy użycie określenia „wzrost zintegrowania” dla takiej procedury 

badawczej jest trafne. Dodatkowo pojawia się pytanie, czy sprawdzany jest wzrost 

zintegrowania małych ośrodków miejskich (jak napisane jest na 202) czy wzrost zintegrowania 

uwarunkowań (jak napisane jest na 203 i 10)?  

 Hipoteza H3 jest sformułowana mało konkretnie, jest właściwie tezą, która mogłaby 

brzmieć „Małe miasta w zależności od wielkości liczby mieszkańców osiągają/posiadają 

zróżnicowany poziomu konkurencyjności”. Tak sformułowane zdanie prawdziwe nie wymaga 

sprawdzenia, wymaga jedynie udowodnienia. I Pani Magister dowód taki przeprowadzała. Z 

niego wynikają najciekawsze wnioski w tej pracy, mianowicie że małe miasta „mniejsze” (do 

10 tys. mieszkańców) odznaczają się względnie najkorzystniejszą oceną w społecznym 

aspekcie konkurencyjności. Zaś w małych miastach „większych” (10-20 tys. mieszkańców) 

zidentyfikowano korzystną sytuację pod kątem gospodarczego wymiaru konkurencyjności: 

(…) najmniejsze małe miasta w związku z mniej korzystną sytuacją gospodarczą rekompensują 

to kreowaniem korzystnej przestrzeni społecznej. Z kolei większe małe ośrodki miejskie 

stanowią centra gospodarcze, ukierunkowane na tworzeniu rynku pracy. Aspekt środowiskowy 

stanowi pewnego rodzaju wyśrodkowanie, które zwiększą poziom konkurencyjności małych 

miast niezależnie od ich wielkości. Badanie to także pokazuje (i potwierdza, bo są przykłady 

takich badań) ambiwalentną rolę „aspektu środowiskowego” w „rozwoju”, co głównie 

przekłada się na dylematy na etapie operacjonalizacji.  
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6. Struktura pracy i metody badawcze 

Zakres czasowy badania dotyczył dwóch okresów: 2004-2006 oraz 2017-2019. 

Pozyskano dane z BDL i dla każdego okresu uśredniono wartości indeksów. Podmiotem 

badania były miasta do 20 tys. mieszkańców, mające status w systemie TERYT (NUTS) gminy 

miejskiej. Badaniu podlegało ostatecznie 112 jednostek, które Doktorantka określa w pracy 

jako „małe miasta”. Przedmiot badania obejmuje problematykę konkurencyjności miast.  

Struktura pracy jest poprawna. Można mieć uwagę do proporcji części, bowiem na 200 

stron tekstu, aż 105 jest to część nieempiryczna, pełniąca rolę wprowadzenia teoretycznego, 

definicyjnego, przeglądu literatury. Wypełnia to połowę rozprawy. Kolejne 50 stron, czyli ¼ 

pracy to opis diagnostyczny obszaru badań. Ostatnia część, czyli 50 stron to empiryczna analiza 

poziomu konkurencyjności małych miast. 

W pierwszym rozdziale przedstawiono metodologię pomiaru konkurencyjności małych 

miast, cele pracy, hipotezy badawcze, zakres badań i materiały źródłowe. W drugim rozdziale 

przedstawiono teoretyczne rozważania na temat rozwoju, w tym rozwoju regionalnego i 

lokalnego, będące tłem do omówienia problematyki konkurencyjności. Przyjęto, że rozwój 

stanowi następstwo konkurencyjności i w tym ujęciu przedstawiono koncepcje rozwoju miast, 

z uwzględnieniem małych ośrodków miejskich, odnosząc je do wybranych teorii rozwoju 

regionalnego. W przeglądzie wybranych teorii rozwoju w kontekście miejskiego ich wymiaru 

(2.2.) brakuje odniesienia do czasu jej sformułowania, a to kryterium jest istotne w ewolucji 

zarówno dla ekonomicznych jak i geograficznych poglądów na kwestie rozwoju w relacji do 

czasu historycznego.  

W trzecim rozdziale, w pierwszej kolejności omówiono pojęcia miasta i ich klasyfikacji, 

następnie teoretyczne podstawy rozwoju małych ośrodków miejskich i ich uwarunkowania. W 

pracy skupiono się również na próbie wskazania specyficznych cech małych miast. Jest to część 

pracy wykonana poprawnie, ale względnie uboga w refleksje Autorki. W rozdziale czwartym 

skoncentrowano się na zagadnieniu konkurencyjności miast z zamiarem implementacji 

dorobku w przedmiocie badania do poziomu małych ośrodków miejskich. Odniesiono się także 

do metod pomiaru konkurencyjności w ujęciu globalnym i regionalnym. Omówiono wybrane 

modele i indeksy konkurencyjności. 

Przegląd literatury jest bogaty, wydaje się że część pozycji jest mniej istotnych dla tak 

ujętego celu badania. Doceniam wykonaną przez Panią Magister kwerendę. Osobiście 

wzbogaciłabym ją o kilka nowych pozycji OECD np. Principles on Urban Policy (2019) ; Cities 

in the World: A New Perspective on Urbanisation (2020).   
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Przy tak wielu pozycjach bibliograficznych trudno jest nie zgubić jakiejś pozycji w 

wykazie.  Doktorantka w dość krytycznym fragmencie pracy powołuje się na pozycję, której 

nie ma w bibliografii. Mianowicie stwierdza, że  Nierówność, która pogłębia się w 

początkowym okresie rozwoju miasta, w długiej perspektywie czasu słabnie, ponieważ 

„wykształcenie silnego centrum w długim okresie stymuluje rozwój peryferii” (Siekierska-

Rosiak, 2016, s. 36). Niestety nie jest to jednoznaczne. A według tego co napisała Doktorantka 

„peryferia” utożsamia z lokalizacją w otoczeniu centrów regionalnych np. osiedla mieszkalne 

wokół centrów miejskich. Owszem takie kryterium można by przyjąć, ale w kontekście teorii 

Friedmana jest to mylna interpretacja hierarchicznego systemu przestrzennego.  

Rozdział piąty stanowi diagnozę społeczno-gospodarczą i środowiskową małych miast 

w Polsce. Na podstawie wybranych wskaźników, wykorzystanych do budowy miernika 

syntetycznego, scharakteryzowano sytuację społeczną, gospodarczą oraz środowiskową 

badanych podmiotów. Niniejszy rozdział stanowi wprowadzenie do pomiaru konkurencyjności 

małych miast. Wyżej już napisałam uwagi do mierników.  

W rozdziale szóstym dokonano oceny poziomu konkurencyjności małych miast w 

trzech aspektach: społecznym, gospodarczym oraz środowiskowym. W pierwszej kolejności 

osobno badany jest każdy z trzech aspektów (ujęcie cząstkowe), po czym wartości cząstkowe 

mierników stanowią podstawę do określenia konkurencyjności ogólnej małych miast. 

Narzędziem pomiaru był „Lokalny Indeks Konkurencyjności (LIK)” skonstruowany na 

podstawie przeprowadzonego przeglądu literatury i rozważań teoretycznych, zaś do oceny 

zróżnicowania badanej konkurencyjności użyto taksonomicznej metody opartej na 

porządkowaniu liniowym w relacji do określonego wzorca – metody TOPSIS. Jednak 

podkreślić należy, że wzorzec, gdy ustalany jest odrębnie dla zbioru obiektów w czasie t i t+1, 

nie daje możliwości precyzyjnego porównywania zmian w czasie oraz porównywania różnych 

zbiorowości.  

Generalnie, najpierw dokonano oceny konkurencyjności małych miast w ujęciu 

cząstkowym, a zatem określono poziom konkurencyjności w aspekcie społecznym, 

gospodarczym oraz środowiskowym. Następnie znormalizowane miary cząstkowe posłużyły 

do obliczenia konkurencyjności ogólnej. Ujęcie ogólne odnosi się także do określenia typów 

konkurencyjności, czyli skali zintegrowania małych ośrodków miejskich w ramach badanych 

aspektów (8). Pochwalić należy wybór badań prof. K. Heffnera (2002) jako przykładu/wzoru 

do grupowania małych gmin miejskich w typy konkurencyjności. Wyodrębnił on małe miasta 

zintegrowane lokalnie i rozwojowe, słabo zintegrowane lokalnie i rozwojowe oraz miasta 

niewykorzystanych możliwości rozwojowych. Zaproponowany przez Doktorantkę Lokalny 
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Indeks Konkurencyjności i przeprowadzone na jego podstawie badania dopełniają 

dotychczasowe badania nad małymi miastami.  

Oprócz pytań polemicznych i uszczegóławiających, które pojawiają się w trakcie 

niniejszej recenzji, chciałabym poprosić Panią o ustosunkowanie się do poniższych problemów.  

Uważa Pani, że małe ośrodki miejskie są lokalnymi centrami rozwoju o różnym 

potencjale powiązań z obszarami wiejskimi (57). Jakie czynniki rozwoju są szansą do 

generowania silniejszych powiązań pomiędzy małymi miastami a obszarami wiejskimi, tzw. 

urban-rural linkages?  

Zauważyłam, że powołuje się Pani na badania  Senetra i Szarek-Iwaniuk, 2020; Wan i 

in., 2019, w których autorzy formułują wniosek, że małe ośrodki miejskie mają większe szanse 

na zrównoważony rozwój. Jaką opinię ma Pani w tym zakresie? 

Główną metodą, którą określa Pani poziom konkurencyjności jest TOPSIS (Technique 

for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution). Algorytm ten w roku 1981 

zaprezentowali Hwang i Yoon, aczkolwiek znacznie wcześniej podobne podejście propagował 

polski statystyk Z. Hellwig. Jaką przewagę metody TOPSIS Doktorantka upatruje nad metodą 

wzorca rozwoju Hellwiga? 

7. Strona warsztatowa – ocena formalna  

Redakcja pracy jest poprawna. Autorka nie ustrzegła się jednak pewnych usterek o charakterze 

technicznym bądź redakcyjnym. Wśród nich: 

• Urwany tekst (24): Opisywany następnie rozwój regionalny i lokalny podkreśla 

gospodarczo-społecznych zachodzących w jednostkach terytorialnych. 

• Literówki, a oto kilka przykładów: s.8 monitowania/powinno być/monitorowania; s.67 

rozwój//rozwoju; s.74 miastach//miast; s.100 niezależnie na przyjętego// niezależnie od 

przyjętego; s. 208 w II okres badań//w drugim okresie badań; s. 209 aspektu//aspekty; 

zwiększą//zwiększa… 

• Tabl. 25 i inne. W ostatniej kolumnie zamiast „Ogółem” powinno być „średnia 

arytmetyczna” lub „mediana” w zależności co jest tam zaprezentowane.  

• Podsumowaniem każdego podrozdziału w rozdziale 5 są rysunki (20,21,22) w formie  

poglądowej mapy, ukazującej regionalne zróżnicowania sytuacji społecznej, 

gospodarczej i środowiskowej małych miast w Polsce. Jednak nie mają one legendy i 

nie wiadomo jak je czytać.   

• Przykłady zdań o niejasnym/niezrozumiałym dla recenzenta  przekazie: Przykład 1/ 

(59) W odróżnienia od dużych i średnich miast, małe ośrodki miejskie opierają swoje 
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ścieżki rozwoju na równoważeniu w polityce lokalnej (?), czyli wyzwań współczesnego 

rozwoju za pomocą z jednej strony potencjału tożsamości, a z drugiej potrzeb 

społeczności lokalnej; Przykład 2/ (204) Przegląd wybranych teorii rozwoju 

regionalnego stanowił punkt odniesienia do dalszych badań. Zaobserwowano [MS: czy 

w tym przeglądzie wybranych teorii?], że zmniejszyło się znaczenie małych miast w 

miarę tworzenia nowych teorii i koncentracji na dużych miastach. Jak jest to możliwe, 

że Doktorantka zaobserwowała zmniejszenie znaczenie małych miast w miarę 

tworzenia nowych teorii? I zmniejszenie koncentracji na dużych miastach [badań, teorii, 

nie wiadomo czego]. 

• Przypisy wieloautorskie nie mają konsekwentnie stosowanego jednego porządku 

przywołania. Ani nie jest to porządek alfabetyczny, ani według daty publikacji. 

Przykład (56) (Agergaard i in., 2019; Heffner, 2009; Malý, 2016; Mayer i Knox, 2010; 

Czarnecki, 2015; Servillo i in., 2017). To samo dotyczy prezentowania róznych definicji 

(przegląd tabelaryczny) – patrz np. tabela 10 (74). 

• Rys. 31 i 34 ma właściwie ten sam tytuł, a przedstawia inną strukturę zjawiska. Rys. 31 

to struktura małych miast według typu konkurencyjności w latach… , zaś rys. 34 to 

struktura typów konkurencyjności według wielkości małych miast w latach… . 

Nadmienię, że Pani Magister dość często odwołuje się do autorów, którzy powołują się na 

innych autorów. Rozumiem, że nie zawsze jest możliwość, ale warto sięgać do tekstów 

pierwotnych autorów. Przykłady: (22) Fic (2003) powołując się ma Friedmanna, Orłowska 

(2018, s. 45), powołując się na Jewtuchowicz (28)  lub Łuczak (2016, s. 24) powołując się na 

Brola (23). Kolejny przykład (55) Jak twierdzi Strzelecka (2017), w Unii Europejskiej potencjał 

małych miast jest zauważalny, ujmowany w kontekście strukturalnej części regionu 

(Nurseiytova i Assanova, 2020). W tym przypadku nie jest jasne czy Doktorantka powołuje się 

tu na stwierdzenie Strzeleckiej z 2017 r, czy autorów Nurseiytova i Assanova z 2020? 

Wartość pracy zwiększyłoby przedstawienie aspektów diagnostycznych i wyników oceny 

konkurencyjności  na kartodiagramach, które mogłyby ujawnić przestrzenne trendy w 

zróżnicowaniu konkurencyjności małych miast, nawet na tle rozwoju lokalnego bądź 

regionalnego (jako przykład proszę zobaczyć kartodiagramy w  cytowanym artykule prof. A. 

Kwiatek-Sołtys w Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. FOLIA 178). 

Przytoczone uwagi nie mają istotnego wpływu na ocenę końcową. Doktorantka 

wyczerpująco objaśniła charakteryzowane zjawisko. Posługiwała się przy tym językiem 

poprawnym od strony stylistycznej i komunikatywnej.  
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Konkluzja 

Analiza całości recenzowanej rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Józefowicz pozwala 

na stwierdzenie, iż stanowi ona interesujące studium badawcze, prezentujące badania nad 

konkurencyjnością małych miast w Polsce. Rozprawa wpisuje się stricte w badania z zakresu 

ekonomii i finansów. Dokonując oceny całości pracy wyrażam opinię, iż stanowi ona 

oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, wykazując odpowiedni poziom wiedzy 

teoretycznej jej Autorki oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia przez nią pracy 

naukowej. 

Biorąc pod uwagę wszystkie przyjęte kryteria oceny, stwierdzam, iż recenzowana 

przeze mnie rozprawa doktorska mgr Karoliny Józefowicz pt. „Konkurencyjność małych miast 

w Polsce i jej uwarunkowania” spełnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim w 

obowiązujących przepisach i wnoszę do Rady Dyscypliny Wydziału Nauk Ekonomicznych 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o jej dopuszczenie do publicznej obrony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


