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Rozprawa mgr Julii Jastrząbek poświęcona jest tematyce raczej niszowej z punktu widzenia 

ekonomii, tj. zmianie instytucjonalnej w obrębie wielkiego wydarzenia sportowego, jakim są 

Igrzyska Olimpijskie. Doktorantka umocowuje swoje rozważania w teorii instytucjonalnej, która 

jest podejściem ponad dyscyplinarnym, obejmującym wiele pokrewnych nauk społecznych, w tym 

przede wszystkim ekonomii, socjologii, politologii i prawa. Należy zresztą przyznać, że same 

Igrzyska oddziałują na każdą z tych sfer życia społecznego, co uzasadnia taki wybór (a nie np. 

ekonomikę sportu). Co jednak istotniejsze, Autorka koncentruje się na ekonomicznym aspekcie 

tego wydarzenia i odwołuje się do koncepcji instytucjonalnych wykorzystywanych przede 

wszystkim przez ekonomię (m.in. grupy interesu, teoria agencji, poszukiwanie renty). Jest to moim 

zdaniem wystarczające, aby uznać, że praca mieści się w dyscyplinie ekonomia i finanse.  

1. Uzasadnienie wyboru tematu i cele postawione przed rozprawą 

Przesłanka stojąca za podjęciem studiów nad tematem rozprawy nie została wyraźnie 

wyartykułowana. Można się domyślać, że chodziło o narastające niezrównoważenie organizacji 

Igrzysk w sensie efektywności ekonomicznej, społecznego wizerunku i oddziaływania na 

środowisko. Ze względu na owo niedookreślenie nie wiemy jednak dlaczego Doktorantka uznała 

zagadnienie za interesujące i godne poświęcenia wieloletniej pracy. Nie jest to wszakże sprawa 

kluczowa. Znacznie bardziej zasadnicza jest kwestia, że nie wiemy dlaczego ten problem badawczy 

jest na tyle istotny, że wymaga odrębnego, oryginalnego studium, które wniesie nową jakość do 

dziedziny ekonomii i finansów. Z przyjętych celów i treści pracy można natomiast wnioskować, że 

nie chodzi o rozwiązanie określonego problemu, ale raczej o zastosowanie metody instytucjonalnej 

do analizy zjawiska, które nie było jeszcze takowej analizie poddane.  

Jest to o tyle istotne, że Doktorantka zdecydowała się nie podporządkowywać prowadzonych 

rozważań żadnej hipotezie badawczej. Nie jest to rzecz wymagana przez Ustawę Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku, która w artykule 187 precyzuje wymagania 

stawiane przed pracami doktorskimi. Mimo to brak hipotezy w moim odczuciu stanowi pewną 

słabość pracy, ponieważ nie wiem czy Autorka potrafi postawić hipotezę badawczą, a następnie 



poddać ją procesowi weryfikacji lub falsyfikacji w oparciu o odpowiednio zgromadzony i 

wyselekcjonowany materiał empiryczny.  

Podstawowym problemem (celem) naukowym postawionym w pracy jest „rekonstrukcja procesu 

zmiany instytucjonalnej w igrzyskach olimpijskich poprzez wprowadzenie przez MKOl 

dokumentów OA2020 i New Norm”. Tak sformułowanemu celowi towarzyszą cztery cele 

szczegółowe odnoszące się do (1) opracowania ram teoretycznych badania, (2) konceptualizacji 

ram instytucjonalnych Igrzysk, (3) identyfikacji determinant zmiany instytucjonalnej w Igrzyskach 

oraz (4) opracowaniu modelu zmiany instytucjonalnej odnoszącej się do zebranego materiału 

empirycznego.  

Autorka deklaruje, że „w dysertacji zaproponowano nowy sposób analizy Igrzysk Olimpijskich, 

wykorzystując podejście instytucjonalne”. Następnie napotykamy na stwierdzenie, że „nowym 

elementem w literaturze przedmiotu jest stworzenie matrycy instytucjonalnej przedstawiającej 

instytucje i organizacje o charakterze formalnym i nieformalnym, które zaangażowane są w 

realizację projektu olimpijskiego wraz z wyszczególnieniem najważniejszych grup interesu i 

kreowanych przez nie rent politycznych i ekonomicznych”.  

Powyższe deklaracje stanowią oś, wokół której została opracowania niniejsza recenzja i będą 

stanowić punkt odniesienia dla finalnej oceny pracy. 

2. Układ pracy i przyjęta metoda 

Rozprawa składa się z czterech rozdziałów poprzedzonych stosownym wstępem i zwieńczonych 

częścią zawierającą wnioski i implikacje wynikające z przeprowadzonych rozważań. Treść właściwą 

dopełniają rozbudowane i wyczerpujące aneksy, a także spis literatury oraz spisy rysunków i tabel. 

Należy też zaznaczyć, że praca została w całości napisana w języku angielskim.  

Poszczególne rozdziały tworzą spójną i logiczną całość. Doktorantka rozpoczyna od teoretycznego 

przeglądu pojęć i kategorii związanych z analizą instytucjonalną (rozdział 1). Następnie kieruje 

swoją uwagę na skrupulatne przedstawienie badanego problemu empirycznego. Pokazuje ewolucję 

koncepcji Igrzysk Olimpijskich szczególną uwagę poświęcając zmianom, które dokonały się w 

ostatnich dwóch-trzech dekadach (rozdział 2). Na tej podstawie tworzy matrycę instytucjonalną 

Igrzysk, która służy jako punkt wyjścia do dalszej analizy. W rozdziale trzecim Doktorantka 

identyfikuje kluczowe pobudki, które stały się motywacją do przeprowadzenia zmiany 

instytucjonalnej w sposobie organizacji Igrzysk i formowania ich dziedzictwa. Wreszcie w rozdziale 

czwartym Autorka dokonuje szczegółowej analizy zmian regulacyjnych, jakie dokonały się w 

ostatnich latach. Na tej podstawie opracowuje oryginalny model zmiany instytucjonalnej Igrzysk 

Olimpijskich (rozdz. 4.3). Każdy rozdział kończy się odpowiednim podsumowaniem, które 

pomaga w odbiorze pracy wskazując na strategiczne elementy analizy omówione w poszczególnych 

częściach rozprawy. Pracę kończą stosowne wnioski. Układ pracy jest poprawny, dostosowany do 

przyjętego celu. Przeprowadzony wywód jest rzeczowy, przemyślany i uporządkowany.  

Doktorantka przyjęła analizę instytucjonalną jako główną metodę analizy, co odnotowuję z 

satysfakcją. Brakuje mi jednak uzasadnienia dlaczego zdecydowano się właśnie na nią, a nie np. na 

analizę prawną? Innymi słowy, co takiego charakteryzuje instytucjonalizm, że właśnie on został 

użyty do omówienia danego zagadnienia? Jakiego problemu nie potrafiły w tym zakresie rozwiązać 

inne podejścia? W czym tkwi przewaga instytucjonalizmu? Ujawnia się tutaj istotny mankament 



związany z zadaniem postawionym sobie przez Doktorantkę. Oryginalne prace naukowe 

rozwiązują jakoś konkretny problem (sformułowany w postaci hipotezy badawczej) m.in. poprzez 

znalezienie właściwej metody badawczej lub jej modyfikację. Tutaj mamy do czynienia z odwrotną 

sytuacją, tj. próbujemy ująć pewien problem w karby z góry przyjętej metody tylko dlatego, że nikt 

wcześniej tego nie uczynił. Nie zastanawiamy się jednak jaką przewagę zapewnia obrana metoda i 

w czym uzupełnia inne próby rozwiązania tego samego problemu.  

W pracy przewijają się ponadto kilkukrotnie odniesienia do ekonomii politycznej, m.in. właśnie w 

zakresie metody badania. Niestety nigdzie nie wyjaśniono w jaki sposób owe metody (i jakie?) 

zostaną wplecione w tok wywodu, ani w jaki sposób Autorka rozumie ekonomię polityczną. Praca 

rzeczywiście zawiera elementy takiej perspektywy, ale pozostawienie owego wątku 

metodologicznego bez szerszego komentarza wskazuje, że nie było potrzeby jego wprowadzania. 

Mam jeszcze jedną istotną uwagę odnoszącą się do układu pracy. Dwa akapity zakończenia (s. 183) 

dotyczące materiału badawczego oraz możliwego postrzegania przeprowadzonej analizy przez 

pryzmat zmiany organizacyjnej powinny się znaleźć we wstępie rozprawy. W zasadzie przez całą 

lekturę zastanawiałem się dlaczego problemu nie opisano w perspektywie menedżerskiej. 

Wyjaśnienie pojawiło się dopiero na sam koniec, podczas gdy powinno być ujawnione znacznie 

wcześniej. Niestety nie rozwiało ono wszystkich moich wątpliwości, co przedstawiono w dalszej 

części recenzji. 

3. Pozytywne aspekty rozprawy 

Recenzowana rozprawa posiada wiele zalet, które warto w tym miejscu podkreślić. Przede 

wszystkim za silną stronę pracy należy uznać zgromadzony materiał empiryczny, na podstawie 

którego opracowano bardzo ciekawe studium przypadku. Widać, że Autorka porusza się 

swobodnie w meandrach polityki i interesów nagromadzonych wokół Igrzysk. Potrafi dostrzegać 

związki między poszczególnymi zjawiskami i problemami, jak również objąć całość wysoce 

złożonego zagadnienia w sposób jasny i zrozumiały. Praca została napisana w oparciu o solidną 

kwerendę literaturową, której jakość i poziom merytoryczny nie budzi wątpliwości. Doceniam 

również rozbudowane i treściwe załączniki umieszczone na końcu opracowania.  

Analiza empiryczna podejmuje temat aktualny i w mojej opinii dość nieszablonowy, który 

uwidacznia tarcia związane z komercjalizacją ważnych wydarzeń będących dziedzictwem 

kulturowym i cywilizacyjnym. W tym sensie dotyka problemu o uniwersalnym charakterze. 

Doktorantka pokazuje, w jaki sposób narosło napięcie pomiędzy oficjalną retoryką związaną z 

Igrzyskami (uniwersalne wartości, idee humanistyczne, równość szans dla każdego) a konkretnymi 

wydarzeniami-Igrzyskami, które oddziaływały na specyficzny kontekst społeczny, ekonomiczny, 

środowiskowy i polityczny. Było to widoczne już w pierwszej połowie XX wieku, ale uległo 

amplifikacji wraz z utowarowieniem i korporatyzacją Igrzysk w kolejnych dekadach, które zaczęły 

służyć partykularnym celom politycznym, wizerunkowym lub inwestycyjnym. Określone 

rozwiązania instytucjonalne dawały też fory najsilniejszym kandydatom w ubieganiu się o ich 

organizację, co eliminowało z gry innych zainteresowanych. Przerodziło się to wreszcie w 

gargantuiczne koszty i rozmiary imprezy, a także rozrost różnych form instytucjonalnych (np. 

oficjalnego sponsoringu), co skutkowało rosnącą niechęcią wobec Igrzysk. Wzrosła świadomość 

kosztów finansowych, kosztów środowiskowych i niedogodności dla mieszkańców, co nie 



przystawało już do idei wydarzenia zrównoważonego, inkluzyjnego i opartego na wyższych 

wartościach.  

W sposób pozytywny oceniam przyjętą przez Doktorantkę konceptualizację pojęcia instytucji w 

kontekście Igrzysk Olimpijskich (s. 41). Mimo moich pierwotnych wątpliwości przyznaję, że 

uprawnione jest ujęcie tego rodzaju wydarzenia w kategoriach instytucjonalnych. Autorka widzi je 

jako „zintegrowany system reguł strukturyzujących cykl życiowy (lifecycle) Igrzysk oraz interakcje 

między ich interesariuszami i aktorami”. Innymi słowy jest to ponadczasowa konstrukcja niezależna 

od działań, preferencji i osobowości pojedynczych aktorów, będąca punktem odniesienia dla 

oczekiwań i działań innych podmiotów. W ten sposób Igrzyska stają się swego rodzaju strukturą, 

którą można próbować analizować na sposób instytucjonalny z podkreśleniem ponad 

dyscyplinarnego charakteru zagadnienia. Pytaniem otwartym pozostaje jednak w jaki sposób 

ekonomia instytucjonalna może się do tego przyczynić, co jest kwestią nie bez znaczenia w 

perspektywie ciężaru gatunkowego niniejszej pracy. Zastrzeżeniom odnoszącym się do tej kwestii 

poświęcam osobny, poniższy fragment recenzji.  

4. Zastrzeżenia i uwagi merytoryczne 

Doktorantka rysuje interesującą matrycę instytucji i organizacji zaangażowanych w realizację 

Igrzysk Olimpijskich pokazując złożoność tej struktury i mnogość interesariuszy. Przyjmuje tym 

samym założenie, że organizacja może być instytucją. Jednak co do zasady ekonomia (w 

przeciwieństwie np. do nauk politycznych) nie uznaje organizacji za instytucje (nawet jeśli G.M. 

Hodgson „wywiercił dziurę w brzuchu” D.C. Northowi, by ten to potwierdził). Tym samym nie 

zgadzam się ze stwierdzeniem, jakoby „(…) in economics, institutions are predominantly divided 

into formal institutions, informal institutions and institutions as organizations” (s. 16). Jak Autorka 

sama zauważa na kolejnych stronach (powołując się m.in. na Northa), ekonomia może ostatecznie 

uznać, że organizacje są instytucjami “specjalnego rodzaju”, a więc na pewno nie „w przeważającej 

mierze” (predominantly). Co więcej, na s. 22 Autorka pisze, że uznanie organizacji za instytucje „(…) 

could successfully complement our understanding of organizations within institutional 

economics”. Zdanie to sugeruje, że ekonomia jednak unika uznawania organizacji za instytucje.  

Z powyższym łączy się kolejna uwaga. W tabeli 2.7. i na okolicznych stronach jest mowa o matrycy 

instytucjonalnej zawierającej kluczowe instytucje i organizacje z punktu widzenia organizacji 

Igrzysk Olimpijskich. W mojej opinii organizacje – a szczególnie te wymienione w tabeli – 

reprezentują po prostu „graczy” ze schematu Northa. Nie widzę potrzeby uznawania ich tutaj za 

instytucje, co sugeruje chociażby tytuł tabeli i wcześniejszy wywód. Nie do końca przekonuje mnie 

też podział na organizacje formalne i nieformalne (w analogii do instytucji). Można powiedzieć, że 

istnieją interesariusze bezpośrednio związani z realizacją Igrzysk i tacy, którzy wpływają na ten 

proces pośrednio lub są jedynie odbiorcami. Ale wprowadzanie podziału na organizacje formalne 

i nieformalne nie wnosi tutaj żadnej nowej jakości, a raczej wprowadza niepotrzebne zamieszanie. 

Poza tym w mojej ocenie owe organizacje „nieformalne” także stanowią interesariuszy (stakeholders) 

Igrzysk (vide s. 68), ponieważ mają wpływ na ich przebieg oraz generują wobec nich określone 

oczekiwania.   

Z punktu widzenia całego wywodu zawartego w rozprawie punkt 4.3, poświęcony opracowaniu 

autorskiego modelu zmiany instytucjonalnej Igrzysk Olimpijskich, zdaje się pełnić rolę części 

kulminacyjnej. Cały rozdział czwarty poświęcono zresztą wykazaniu rozmiarów zmiany, jaka zaszła 



w procedurach organizacyjnych Igrzysk (czego dowodzi np. tabela na s. 139-140). Ów model łączy 

rozważania prowadzone w poszczególnych rozdziałach w spójną całość. Doktorantka zgrabnie 

wiąże w nim różne wątki i interesy aktorów, dostrzega ich motywacje i ograniczenia, a także próbuje 

ująć ową zmianę w sposób holistyczny, ponadjednostkowy. Otrzymujemy w ten sposób obietnicę 

otrzymania obrazu zderzenia dwóch porządków instytucjonalnych, które mimo wszystko 

połączone są dążeniem do wspólnego celu (s. 171). Niestety widzę tutaj kilka mankamentów, które 

wiążą się przede wszystkim z niewykorzystaniem potencjału analizy instytucjonalnej.  

Po pierwsze, Doktorantka powołuje się na teorię zależności od ścieżki (path-dependency), która ma 

umocować zmianę w kontekście historycznym. Niestety ujęcie to jest wysoce powierzchowne, a 

dokładniej nie zostały wykorzystane żadne z kategorii lub koncepcji ewolucyjnych, jak np. window 

of opportunity, critical juncture, czy charakterystyczne dla ekonomii adaptive efficiency. Nie wskazano w 

jaki konkretnie sposób przeszłość zaważyła na obraniu konkretnej ścieżki, jak wepchnęła ewolucję 

porządku organizacji Igrzysk na określone tory, których opuszczenie miałoby się wiązać z 

zaporowymi kosztami. Samo odwołanie do przeszłości to jeszcze zbyt mało, by doszukiwać się w 

niej zależności od ścieżki. Dostrzegamy więc proces menedżerskiej optymalizacji, podczas gdy 

chcemy doszukać się ekonomiki ewolucyjnej. Analogiczną uwagę można poczynić odnośnie 

rozdziału drugiego, który wydawał się wręcz predestynowany do ujęcia w kategoriach ewolucyjnych 

(zob. tab. 2.3.). Nie chodzi tutaj o brak opisu faktograficznego – wiadomości otrzymujemy dość, 

ale raczej o sposób prezentacji problemu.  

Po drugie, mimo zapowiedzi nie odniesiono się do kontrastu między podejściem top-down i bottom-

up. Jedynie wykres na stronie 172 wydaje się o tym wspominać. Nie określono przede wszystkim 

które podmioty należały do tej drugiej, „oddolnej” kategorii. Z tekstu wynika bowiem, ze zmiana 

instytucjonalna miała przede wszystkim charakter odgórny, zainicjowany przez MKOl i następnie 

skonsultowany z wybranymi interesariuszami. Nie zgadzam się też z zapisem, że w ujęciu tym 

chodzi o uczenie się na błędach z przeszłości, ponieważ nie zmienia nam to podstawowego aktora, 

tj. MKOl. Podejście bottom-up oznacza, że podmioty będące na dole pewnej hierarchii decyzyjnej 

podejmują w sposób stopniowy, być może też nieformalny inicjatywę prowadzącą do określonych 

zmian regulacji lub zachowań.  

Podobne uwagi można zgłosić do innych elementów rozprawy. Na przykład rozdział 3 został 

poświęcony próbie wskazania determinant tytułowej zmiany instytucjonalnej. Następuje tam m.in. 

próba ujęcia racjonalizacji kosztów w świetle teorii kosztów transakcyjnych (s. 82-83). Czytelnik 

odnosi jednak wrażenie, że ma do czynienia po prostu z menedżerskim procesem optymalizacji 

kosztów, przede wszystkim dlatego, że elementy teorii kosztów transakcyjnych (tj. koszty 

gromadzenia informacji, koszty zawierania i zarządzania kontraktami, koszty kontroli) nie zostały 

wykorzystane w sposób pogłębiony. Co więcej, zaraz potem Autorka podnosi problem bardzo 

wysokich, często nadmiernych, kosztów operacyjnych, co zdominowało ten fragment pracy. 

Brakuje przy tym informacji, co z tego wynika dla podejścia instytucjonalnego?  

Wydaje się też, że nigdzie nie zostało wyczerpująco zaprezentowane zderzenie interesów 

poszczególnych graczy. Nawet jeśli pokazano, że interesy nie muszą być całkowicie zbieżne, to ich 

nie skonfrontowano. Czyżby to mimo wszystko oznaczało, że zmiany były przeprowadzone w 

dominującej mierze przez MKOl przy pełnej zgodzie pozostałych aktorów? Jeśli tak, to można 

postawić tezę, że MKOl doprowadził do zmiany instytucjonalnej przede wszystkim w swoim 

interesie, czyli podtrzymania tradycji Igrzysk. Gdyby idea ta uwiędła, upadłby też cały model 



biznesowy związany z Igrzyskami. Niestety tego rodzaju założenie racjonalności ekonomicznej, 

nawet jeśli trąci wyrachowaniem, jest istotne dla dyscypliny ekonomii. Co więcej, jeśli aktorzy byli 

w miarę jednomyślni przy reformowaniu procesu organizacji Igrzysk, to do czego jest nam 

potrzebna analiza instytucjonalna, która chce zrozumieć naturę konfliktu interesów i długofalowe 

skutki, jakie on rodzi? 

Podobnie można żałować, że model relacji z rys. 2.1. nie został szerzej ujęty w kategoriach modelu 

pryncypała-agenta, do którego odwołuje się Doktorantka w rozdziale pierwszym. W dalszej części 

pracy ponownie nawiązano do tego modelu (np. na stronie 125), ale jedynie poprzez krótkie 

zreferowanie pracy innych badaczy. Analogicznie w części teoretycznej napotykamy na odniesienia 

do różnych teoretycznych ujęć zmiany instytucjonalnej, które pozostają niewykorzystane w pracy 

poświęconej nomen omen zmianie instytucjonalnej. Szkoda, że Autorka nie pokusiła się o własną, 

autorską analizę wykorzystując jakąś wybraną teorię (np. Mahoney & Thelen 2010) do analizy 

instytucjonalnej w Igrzyskach Olimpijskich. 

Na stronie 71 pojawia się interesujące zestawienie rent dystrybuowanych i możliwych do 

pozyskania wokół organizacji Igrzysk. Mam natomiast wątpliwości do sposobu ujęcia tej kwestii. 

Z jednej strony Doktorantka pisze, że wskazane podmioty sektora publicznego tworzą renty 

ekonomiczne i polityczne, a z drugiej sugeruje w tabeli, że te same podmioty są grupami interesu 

(co teoretycznie nie musi się wykluczać). Rodzi to pewne zamieszanie pojęciowe. Co do zasady 

grupy interesu właśnie poszukują rent, a więc osiągania korzyści z posiadania jakiegoś aktywu czy 

pozyskania kanału wpływu (por. też s. 73 – sugestia, że grupy interesu wokół Igrzysk tworzą renty 

jest dla mnie niejasna). Ponadto, zgodnie z teoriami ekonomicznymi renta polityczna także daje 

korzyści materialne (w przeciwieństwie do sugestii ze strony 70), tj. poszukuje się dojść do 

decydentów i regulatorów, aby osiągnąć konkretne korzyści materialne. Poruszone w tym akapicie 

kwestie mają lżejszy ciężar gatunkowy, ale należałoby je doprecyzować lub ewentualnie mówić o 

oczekiwanych korzyściach i mechanizmie ich dystrybucji zamiast wikłać się w teorię pogoni za 

rentą.  

Wszystko powyższe sprawia, że w trakcie lektury czytelnik zaczyna tak naprawdę poszukiwać 

wątków poświęconych analizie instytucjonalno-ekonomicznej. Ujmując rzecz nieco inaczej, 

ciekawemu i kompetentnie opracowanemu studium brakuje postawienia kropki nad i. W wielu 

miejscach pracy spotykamy bardzo szczegółowy opis rzeczywistości i zmian proceduralnych, który 

czasami aż przytłacza gęstością wywodu. Z jednej strony dowodzi to biegłości tematycznej i 

szerokiej wiedzy Doktorantki, ale z drugiej natłok detali i szczegółów nie wnosi wiele nowego do 

celu postawionego przed pracą. Rozumiem, że intencją było wykazanie nieefektywności i 

niezrównoważenia poprzednich reguł, a następnie zaprezentowanie prób zaradzenia temu 

problemowi. Tymczasem praca zdaje się dryfować w stronę krytycznego studium zarządzania 

organizacją wielkiej imprezy, jaką są Igrzyska. Problem ten sam w sobie jest zajmujący, ale 

założenie, które przyświecało Doktorantce przy pisaniu pracy, było inne.  

Dodatkową luką omawianego zagadnienia – już niezależną od Doktorantki – jest fakt, że nie 

jesteśmy w stanie ocenić czy zaproponowane recepty okazały się słuszne. Obserwujemy zmianę 

instytucji formalnych, ale czy to wystarczy do modyfikacji instytucji nieformalnych? Czy zostały 

określone mechanizmy egzekwowania nowych zasad? Nie wiemy na przykład czy nowe regulacje 

przewidują określone sankcje w sytuacji, gdy aktorzy się do nich nie dostosują lub – bardziej 

prawdopodobne – zaczną naginać lub reinterpretować nowe zapisy. Słowem, nie jesteśmy dzisiaj 



w stanie stwierdzić, czy dokonana zmiana instytucjonalna pozwoliła na osiągnięcie oczekiwanych 

rezultatów.  

5. Pozostałe wątpliwości szczegółowe  

Do powyższych zagadnień o ogólnym charakterze dołączam kilka uwag szczegółowych, które tyczą 

się przede wszystkim rozdziału teoretycznego.  

- Praca całkowicie pomija istotne rozróżnienie pomiędzy tradycyjną a nową ekonomią 

instytucjonalną. Jest to o tyle istotne, że ma być broniona w dyscyplinie ekonomia i finanse. 

Oczywiście, rozważania można prowadzić w duchu jednej z nich, ale istnienie drugiej należałoby 

zaznaczyć. Na s. 23-24 Autorka zdaje się zrównywać podejście instytucjonalne z nową ekonomią 

instytucjonalną odwołując się m.in. do kategorii kosztów transakcyjnych czy praw własności.  

Z drugiej jednak strony dostrzegalne w pracy ujęcie holistyczne i narracyjna forma wywodu sugerują 

metodę tradycyjnej ekonomii instytucjonalnej.  

- Tytuł podrozdziału 1.2.2. powinien brzmieć „Interes groups, rent seeking, and agency in the context 

of urban growth”, co uzasadniałoby tego rodzaju odniesienia w części teoretycznej.  

- Na stronie 31 pojawia się stwierdzenie „(…) to sum up, the theoretical concepts of power, interest 

groups, rent seeking, and agency are fundamental for public choice theory”, które zostaje następnie 

rozwinięte w cały akapit. Z treścią zdania należy się zgodzić, ale dlaczego zostaje nagle 

wprowadzona teoria wyboru publicznego? Nie w tej konwencji prowadzone są rozważana, a 

powyższe kategorie mają tak samo istotne znaczenie dla podejścia instytucjonalnego. Swoją drogą 

pojęcie „władzy/siły” (power) nie zostało ani w tej części, ani w pracy w ogóle skonceptualizowane, 

więc odniesienie do niego jest nie na miejscu.  

- Na stronie 32 znajdujemy passus, iż „(…) new rules can develop in a response to bad, inefficient 

institutions that were previously in force”. Doktorantka zdaje się idealistycznie zakładać, że zmiana 

instytucjonalna zawsze jest zmianą na lepsze. Niestety nie jest to regułą, szczególnie w kontekście 

realizacji określonych interesów i w perspektywie pogoni za rentą. Grupy interesów tak modyfikują 

instytucje, by służyły im partykularnym celom, co nie oznacza, że na zmianie korzystają wszyscy 

interesariusze. Podobny komentarz można poczynić do strony 34, na której czytamy, że w procesie 

zmiany instytucjonalnej powstają instytucje bardziej efektywne, lepiej dopasowane do konkretnej 

sytuacji i podnoszące satysfakcję wszystkich stron. Niestety efektywność nie rządzi ewolucją 

instytucji, nawet jeśli ekonomiści by tego chcieli.  

- Na stronie 38 Doktorantka zdaje się zaprzeczać samej sobie, tzn. w pierwszej linijce twierdzi, że 

wg Northa to instytucje nieformalne rządzą zmianą instytucjonalną, natomiast w linijkach 16-17 

twierdzi, że wg tego samego autora to reguły formalne są siłą napędową zmiany instytucjonalnej. 

Które z tych stwierdzeń jest zatem prawdziwe?  

6. Uwagi formalne 

Na zakończenie recenzji mam jeszcze kilka uwag formalnych. 

Przede wszystkim chciałbym odnieść się do strony językowej, która jest niestety nierówna. Z jednej 

strony widzimy, że Autorka potrafi płynnie posługiwać się językiem angielskim i używa 

wyrafinowanego słownictwa, ale z drugiej napotykamy na szkolne czasami błędy (kilka przykładów: 

„two phase process (…) created for more losers than winners” s. 74; “it should be emphasized a 



difference between (…)” s. 136; “(…) provide the process more transparency and efficiency”, s. 

174). Mogą one wynikać z nieuwagi lub pośpiechu, ale nie zmienia to faktu, że rażą w tego rodzaju 

pracy. Szkoda, że Doktorantka nie zdecydowała się na korektę językową.  

Strony przez dużymi tabelami są często pozostawione w znacznej części puste (s. 36, 51, 62, 75, 

117, 131, 138, 150, 152, 163, 165). Niestety nie prezentuje się to dobrze i troszkę zakłóca płynność 

odbioru. Sugerowałbym unikanie takiego rozwiązania w przyszłości.   

Na stronie 160 przypis 57 odnosi się do informacji, która została już umieszczona w tekście. Przypis 

powtarza więc treść główną.  

W pracy pojawiają się też kontestowalne stwierdzenia, które moim zdaniem wynikają ze skrótów 

myślowych. Mimo wszystko wskazana byłaby większa uwaga i ostrożność przy formułowaniu 

myśli. Niezrozumiałe na przykład jest stwierdzenie, że „the role of institutional approach is to 

remove barriers between the economic system and social systems with elements of the institutional 

environment” (s. 23). W mojej opinii zadaniem instytucjonalizmu jest holistyczne zrozumienie 

danego zjawiska, a nie usuwanie jakichkolwiek barier. W innym miejscu Doktorantka pisze, iż 

„certain institutions emerge in a process of deliberate and collective action, but some institutions 

are a result of forced agreements” (s. 24). Jak się wydaje, jedno nie musi przeczyć drugiemu. 

Znajdujemy też spostrzeżenie, jakoby “(…) undoubtedly, neoliberal doctrines and forms of 

capitalism have triggered a prevalent conflict of interests between groups” (s. 25). Ale czy to 

sugeruje, że we wcześniejszych epokach (np. merkantylizmu lub kapitalizmu monopolistycznego) 

takie konflikty nie istniały? Stałbym raczej na stanowisku, że neoliberalizm zaoferował im zaledwie 

nową scenerię i wręczył nowocześniejsze narzędzia do ręki.  

7. Konkluzja 

Uważam, żel cel postawiony przed rozprawą został osiągnięty. Doktorantka dokonała udanej 

rekonstrukcji procesu zmiany instytucjonalnej Igrzysk Olimpijskich i zaproponowała oryginalną 

matrycę instytucjonalną odnoszącą się do procesu ich organizacji. Wobec wywodu sformułowałem 

szereg krytycznych uwag, ale trzeba zwrócić uwagę, że rozważania wykraczały poza jedną 

dyscyplinę nauki, a Doktorantka zmierzyła się z problemem o znacznym stopniu złożoności. 

Przedłożona praca dowodzi jednak, że mgr Jastrząbek posiada szeroką wiedzę teoretyczną i 

specjalistyczną oraz wie, jak prowadzić badania w dyscyplinie ekonomia i finanse. Słowem, 

podołała zadaniu, jakie przed sobą postawiła.  

Wobec powyższego uznaję, że rozprawa spełnia wymogi stawiane pracom doktorskim. Postawiono 

w niej i rozwiązano oryginalny problem naukowy. Wyrażam też nadzieję, że dalszy rozwój naukowy 

Doktorantki pozwoli jej na rozwinięcie i udoskonalenie swojego warsztatu badawczego, ponieważ 

bez wątpienia ma taki potencjał. Niniejszym czuję się uprawniony do postawienia wniosku o 

przyjęcie rozprawy mgr Julii Jastrząbek i dopuszczenie jej do publicznej obrony.  

 


