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RECENZJA 

rozprawy doktorskiej mgr Olgi Kijewskiej-Ratajczak zatytułowanej:  

„Kształtowanie relacji z interesariuszami zewnętrznymi w procesie organizacji 

wydarzeń sportowych” 

 

1. Podstawa formalna opracowania recenzji  

Formalną podstawą opracowania recenzji jest pismo Pani Przewodniczącej Rady Awansów 

Naukowych UE w Poznaniu Prof. dr hab. Barbary Jankowskiej z dnia 29.08. 2022 r. 

informujące o powołaniu mojej osoby na recenzenta rozprawy, zgodnie z zapisami ustawy z 

dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz.U. z 2003r. Nr 65, poz. 595).  

Promotorem rozprawy doktorskiej jest Pan dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UEP. 

Rozprawa mieści się w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. 

2. Ocena istotności i celowości podjętego tematu 

Podjętą tematykę należy uznać za ważną i aktualną. Potrzeba afiliacji istoty ludzkiej jest 

pierwszą z potrzeb wyższego rzędu wskazanych w piramidzie Maslowa i wiąże się z 

budowaniem pozytywnych relacji z innymi osobami. Niezaspokojona może się przyczynić do 

samotności lub izolacji człowieka, a w konsekwencji niekorzystnie wpływać na jego 

funkcjonowanie. Dlatego ludzie wyrażają chęć, aby przeżywać ważne dla nich wydarzenia 

wspólnie z innymi osobami. Już od starożytności zbierają się wspólnie na różnego rodzaju 

imprezach; początkowo były one związane z folklorem bądź obrzędami religijnymi, obecnie 

ten katalog znacząco się poszerzył. W ostatnich latach mają miejsce dynamiczny rozwój i 

wzrost liczby różnego rodzaju wydarzeń, co potwierdzają wyniki prowadzonych badań i 

dostępne dane statystyczne. Wzrasta też zainteresowanie imprezami masowymi w kraju. 

Według danych GUS w 2019 roku (ostatni rok przed początkiem pandemii) zorganizowano 

6,9 tys. imprez masowych, w których uczestniczyło 27,8 mln osób. Obok przemian natury 

ilościowej następują także te o charakterze jakościowym. Wyrażają się one rosnącym 

znaczeniem wydarzeń dla organizatora i zróżnicowaniem przesłanek, dla których 

podejmowany jest trud ich realizacji. Podczas gdy dawniej imprezy były organizowane po to, 

aby celebrować konkretne wydarzenie, dziś przyświeca im szersze spektrum celów. 

mailto:kryzawad@pg.edu.pl


Zapotrzebowanie na wydarzenia wynika przede wszystkim z dokonujących się procesów 

globalizacyjnych, rozwoju mediów i oczekiwań dotyczących poprawy stanu gospodarki. Duża 

mnogość wydarzeń, które często mają dalece odmienny charakter, nie ułatwia prowadzenia 

badań nad tym zagadnieniem. Jednocześnie organizacja wydarzenia sportowego wymaga 

uwzględnienia potrzeb i oczekiwań wielu grup interesariuszy, którzy mogą wpływać 

pośrednio lub bezpośrednio na proces ich przygotowań, a także sam przebieg. Należy zgodzić 

się ze stwierdzeniem Autorki, iż „poznanie owych potrzeb i oczekiwań, a następnie 

kształtowanie odpowiednich relacji z interesariuszami, zwiększa szanse organizatora na 

sukces, zatem takie podejście należy uznać niezbędne we współczesnym zarządzaniu 

organizacjami sportowymi” (s. 5). Poddana ocenie dysertacja wypełnia istniejącą lukę w 

zakresie kształtowania i wykorzystania relacji z interesariuszami zewnętrznymi przez 

podmioty działające na rynku sportu w procesie organizacji wydarzeń sportowych. 

Przedstawione wyniki badań stanowić mogą kierunek działań dla potencjalnych 

organizatorów imprez sportowych ułatwiający im interakcję z kluczowymi podmiotami na 

każdym etapie organizacji wydarzenia sportowego. 

 

3. Cele rozprawy doktorskiej oraz zastosowane metody badawcze 

W pracy wskazuje się na jeden cel główny, cztery cele szczegółowe. Jednocześnie 

sformułowanych zostało pięć pytań badawczych. Przytoczone cele mają charakter tak 

teoretyczno-metodyczny jak i empiryczny. W przedłożonej do oceny dysertacji 

wykorzystywane są przede wszystkim metody ilościowe w oparciu o zebrany materiał 

źródłowy pochodzący z dwóch badań przeprowadzonych przez Autorkę: badania 

ankietowego i wywiadu pogłębionego. Zgromadzone dane zostały przetworzone przy użyciu 

narzędzi analizy statystycznej. 

Z tabeli 10 na stronie 48 i z opisu poprzedzającego tą tabelę można wnioskować, iż Autorka 

nie rozróżnia pojęcia metody badawczej i techniki badawczej traktując je jako tożsame. 

Podobne odczucie rodzi zamienne stosowanie terminów koncepcja i metoda na stronie 75. 

Wątpliwości rodzi nomenklatura dla stosowanych w dysertacji metod badawczych. Metodą 

badawczą jest w tym przypadku metoda sondażu diagnostycznego a wykorzystane techniki 

badawcze sprowadzają się, jak mniemam, do wywiadu pogłębionego oraz badania 

ankietowego. 

Warto też podkreślić, iż pytań badawczych się nie weryfikuje (np. s.124), tylko na nie 

odpowiada (poszukuje się odpowiedzi). Weryfikacji można poddać hipotezy badawcze, które 

w niniejszym opracowaniu nie zostały zaproponowane. 

 

4. Układ i treść rozprawy 

 

Recenzowana praca doktorska składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów i zakończenia. Wraz z 

załącznikami dysertacja liczy 262 strony. Kolejność poszczególnych części jest logicznie 



uporządkowana. Struktura pracy jest zrównoważona. Autorka przyjęła zasadę, iż na początku 

wybranych rozdziałów zamieszczała akapit, będący podsumowaniem poprzedniej części 

pracy. Nie zawsze jednak informacje zawarte w tym podsumowaniu odpowiadają stanowi 

rzeczywistemu. Przykładowo na stronie 91, podsumowując rozważania zawarte w rozdziale 

drugim (Autorka błędnie, jak mniemam, wskazuje na rozdział trzeci) wskazano na trzy 

poziomy otoczenia rynkowego organizatorów wydarzeń sportowych (makro, mikro, mezo), 

choć w rzeczywistości w żadnym miejscu nie występuje wcześniejsze odwołanie do skali 

mezo (przykład tabeli 19 na stronie 90).   

Rozdział pierwszy jest wprowadzeniem do zagadnienia relacji w zarządzaniu organizacją. Ta 

część stanowi wartościowe podłoże i punkt wyjścia do dalszych rozważań nt. tytułowego 

kształtowania relacji z interesariuszami zewnętrznymi. Ewolucję podejścia do relacji opisano 

w oparciu o liczne teorie i koncepcje, pochodzące nie tylko z nauk o zarządzaniu, ale także z 

dziedziny psychologii, nauk prawnych, czy socjologii. Zaprezentowano klasyfikację i rolę 

relacji w budowaniu strategii przedsiębiorstwa. Wreszcie w rozdziale pierwszym przywołano 

pojęcie interesariuszy. W tym względzie można ubolewać, iż podział na wewnętrznych i 

zewnętrznych interesariuszy – najważniejszy z punktu widzenia podjętej tematyki  - zajmuje 

jeden mały akapit na stronie 38. 

Rozdział drugi odwołuje się do rynku sportu ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń 

sportowych. Wartościowym elementem pracy w obszarze wkładu do teorii jest mapa 

interesariuszy na rynku sportu zamieszczona na stronie 61. Przywołane zostały zróżnicowane, 

w tym ekonomiczne, społeczne i polityczne determinanty organizacji wydarzeń sportowych. 

Choć we wstępie pracy przedstawione zostały ramy opracowania, autorce zabrakło 

konsekwencji w ich zastosowaniu. Na stronach 6-7 Autorka ogranicza prezentowane 

rozważania do wydarzeń sportowych organizowanych cyklicznie z pominięciem rozgrywek 

ligowych. Jednak w prezentowanych treściach rozdziału drugiego znaleźć można częste 

odwołania do lig sportowych (np. amerykańskich lig zawodowych). 

Przedmiotem rozdziału trzeciego są strukturalne i procesowe uwarunkowania funkcjonowania 

organizacji sportowych. Szczególne znaczenie należy w tej części przypisać opisowi 

organizatorów wydarzeń sportowych w podziale na podmioty reprezentujące sektor 

publiczny, prywatny i reprezentujące sektor non-profit. Wartością dodaną tej części jest po 

pierwsze pozytywne w odbiorze, teoretyczne umocowanie podejścia procesowego organizacji 

wydarzeń sportowych, a po drugie zaproponowanie autorskiej koncepcji procesowego 

podejścia do organizacji wydarzeń sportowych. Było to podstawą preparacji badań własnych 

Autorki. Można się natomiast zastanawiać, czy  konieczna jest, rozpisana na kilka akapitów, 

szczegółowa charakterystyka pojęcia organizacja w kontekście organizacji wydarzeń 

sportowych (Rozdział 3.3)? 

Rozdział czwarty jest pierwszym z dwóch rozdziałów empirycznych. Autorka przedstawia w 

nim problematykę badawczą, która jest powieleniem informacji zawartych we wstępie 

(Rozdział 4.1.1). Przedstawione wyniki badań dotyczyły podmiotów zainteresowanych 

wydarzeniami sportowymi i koncentrowały się na ich roli w procesie organizacji wydarzenia 

sportowego. Autorka prawidłowo wyodrębnia pięć grup interesariuszy zewnętrznych 



wydarzeń sportowych, dzieląc ich na interesariuszy będących osobami fizycznymi, 

wywodzącymi się ze sfery biznesu, wywodzącymi się ze sfery publicznej, przedstawicieli 

mediów i organizacji sportowych. Dużą wartością pracy jest ukazanie szczegółowych 

wyników w zakresie nawiązywania relacji z interesariuszami zewnętrznymi w podziale na 

wcześniej zaproponowane grupy, choć w niektórych przypadkach lista interesariuszy w 

obrębie poszczególnych grup różni się między sobą. Przykładowo na stronie 144 wśród 

interesariuszy wywodzących się ze sfery publicznej pojawiają się uczelnie, których brakuje w 

wykazie na stronie 138. 

 

W rozdziale piątym kontynuowano prezentację wyników badań dotyczących charakterystyki 

powiązań i relacji z interesariuszami zewnętrznymi wydarzeń sportowych na poszczególnych 

etapach organizacji. Pojawiające się w tytule rozdziału piątego słowo „dynamika” wydaje się 

niefortunne. Autorka nie bada bowiem dynamiki i nie wykorzystuje narzędzi ani 

instrumentów wykorzystywanych do pomiaru dynamiki. Warty podkreślenia jest fakt 

uwzględnienia przez autorkę znaczenia interesariuszy zewnętrznych według kryterium 

etapów organizacji wydarzeń sportowych (5.3.1) w podziale na zasięg wydarzenia jak 

również sektor gospodarki. Ta część rozprawy wydaje się szczególnie interesująca w 

kontekście wypełnienia istniejącej luki badawczej dotyczącej podjętego zagadnienia. Rozdział 

wieńczy zestaw rekomendacji, który powinien być swoistym drogowskazem dla 

potencjalnych organizatorów małych i dużych wydarzeń sportowych. 

 

W zakończeniu brakuje jasnego odwołania się do stopnia realizacji celów pracy i deklaracji 

dotyczącej odpowiedzi na postawione pytania badawcze. 

 

 

5.  Ogólna ocena oraz uwagi do pracy 

 

5.1 Ocena wartości naukowej 

Zapoznając się z treścią pracy można odnieść wrażenie, iż Autorka zatrzymała się w czasie 

kilka dobrych lat temu. W znakomitej większości przytaczane materiały źródłowe dotyczą 

okresu przed 2016 rokiem. W dobie turbulentnego rozwoju podejmowanego zagadnienia 

powstaje zatem luka informacyjna. Dość dobrze obrazuje to tabela 1 ze strony 20, w 

przypadku której przegląd rodzajów relacji międzyorganizacyjnych kończy się na 2010 roku. 

Podobnie w przypadku tabeli 3 (kończy się na 2012 roku). Tabela 4 na stronach 33-35 kończy 

się na roku 2000, a więc ponad 20 lat temu (!). Natomiast tabela 7 ze strony 42, w przypadku 

której dokonuje się klasyfikacji interesariuszy kończy się na 2002 roku. Wszędzie, również i 

w obszarze sportu i wydarzeń sportowych dochodzi do intensywnych zmian, które mają 

odzwierciedlenie w najnowszej literaturze, której przykładów najzwyczajniej w tym 

opracowaniu brakuje. Trudno poszukiwać opracowań wydanych po 2019 roku. To duże 

niedociągnięcie, spotęgowane faktem wykorzystania przede wszystkim opracowań polskich, 

podczas gdy w obiegu światowym pojawiły się w ostatnich latach znaczące pozycje. Pomijam 

fakt, że w ostatnich kilku latach również na rynku krajowym pojawiły się wartościowe, w 

kontekście podjętego tematu, a pominięte przez Autorkę monografie i artykuły naukowe. 



Poza literaturą również rozważania autorki charakteryzują się niezrozumiałymi 

ograniczeniami czasowymi. Na przykład w tabeli 17 na stronach 86-87 Autorka przytacza 

wydarzenia sportowe w latach 2008-2017 (w rzeczywistości pojawiają się dwie imprezy z 

2019 roku), mimo iż można wskazać co najmniej kilka przykładów krajowych dużych 

wydarzeń sportowych, o których wiadomo było już jakiś czas temu (m.in. Mistrzostwa 

Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2021, Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 

2022, Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2022). „Czasowy problem” potęguje 

dezaktualizacja niektórych z przytaczanych informacji, na przykład tych dotyczących nazwy 

obiektów sportowych (stadion w Gdańsku od maja 2021 nosi nazwę Polsat Plus Arena 

Gdańsk), danych dotyczących sprzedaży praw telewizyjnych (s.89), czy działalności 

sponsoringowej spółek Skarbu Państwa (s.101).  

W rozdziale drugim Autorka podejmuje próbę karkołomnego zadania kompleksowej 

identyfikacji grup potencjalnych interesariuszy występujących na rynku sportu. Piszę 

karkołomnego, gdyż należy mieć świadomość, iż lista potencjalnych interesariuszy nie jest 

zamknięta i niezwykle trudno sieć istniejących powiązań zamknąć w jednym grafie (rysunek 

25 na stronie 61). Przykładowo, choć Autorka wskazuje na mieszkańców, których klasyfikuje 

na pozytywnie i negatywnie nastawionych, nie uwzględnia ważnego i często podejmowanego 

w światowej literaturze podziału na użytkowników (users) i nie-użytkowników (non-users) 

wydarzeń sportowych. Bezpośrednia wartość użytkowa obejmuje korzyści wynikające z 

fizycznego korzystania z określonego dobra. Jest ona często wyrażona określoną ceną. W 

przypadku wydarzeń sportowych może to być np. cena wejściówki uprawniającej do 

obejrzenia na żywo wybranej konkurencji. Pośrednia wartość użytkowa jest natomiast 

związana z aktualną „przydatnością” efektów wywołanych wielkoformatową imprezą 

sportową. Ich charakter jest już mniej materialny i wiąże się ze spełnianiem potrzeb wyższego 

rzędu: emocji, dumy, satysfakcji, lepszego samopoczucia itp. Warto nadmienić, że w 

niektórych opracowaniach odczucia będące efektem organizacji imprezy sportowej (emocje 

itd.) zalicza się już do wartości nieużytkowych. Można bowiem przyjąć, iż takie odczucia 

będą również towarzyszyć niektórym z tych, którzy nie są użytkownikami imprezy sportowej 

w pełnym tego słowa znaczeniu, tzn. nie ponoszą wydatków związanych z konsumpcją dobra 

(nie płacą określonej ceny). Efekty wielkoformatowych wydarzeń sportowych mogą jednak 

przedstawiać pewną wartość nawet dla tej grupy społeczeństwa, która z nich nie korzysta (nie 

konsumuje tych dóbr). Jest to wartość nieużytkowa. Jednym z jej komponentów jest wartość 

opcyjna, będąca wyrazem zapewnienia dostępności danego dobra i zagwarantowania 

możliwości wykorzystania go w przyszłości. W kontekście podjętego tematu może to być np. 

możliwość spędzania, w bliżej nieokreślonym terminie, wolnego czasu na terenie obiektu 

sportowego będącego pozostałością wydarzenia. Dla niektórych znaczenie ma sam fakt 

istnienia pewnych dóbr, nawet jeśli nie wiąże się to z zamiarem ich konsumpcji ani teraz, ani 

w przyszłości (wartość istnienia). Część nie-użytkowników odnosi ponadto satysfakcję z 

faktu pozostawienia spuścizny przyszłym pokoleniom (wartość spuścizny). W tym przypadku 

motywacją może być altruizm i poczucie odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń.  

Autorka nie ustrzegła się błędów prezentując determinanty organizacji wydarzeń sportowych 

(rozdział 2.4). Zacznę od tego, iż może lepiej byłoby poszukiwać korzyści i kosztów 



organizacji wydarzeń sportowych i tak nazwać podrozdział 2.4? Prezentując determinanty 

skupiamy się bowiem na korzyściach – wszak trudno sobie wyobrazić sytuację, aby 

organizować wydarzenie sportowe w celu generowania kosztów i uwypuklania zagrożeń. 

Sama Autorka wskazuje jednak na pewne zagrożenia (choć początkowo w niewielkim 

stopniu) takie jak chuligaństwo czy dyskryminacja na tle rasowym. Dopiero w podsumowaniu 

podrozdziału – tak traktuję tabelę 15 na stronach 76-77 - nastąpiło wyraźne nawiązanie do 

„negatywnych aspektów”. Takie podejście jest zastanawiające. Odnosi się bowiem wrażenie, 

iż Autorka ulega euforycznemu przekazowi, który trafia do opinii publicznej a związanemu z 

przesadnym pozytywnym nastawieniem do organizacji wydarzeń sportowych i 

bezkrytycznym uwypuklaniem korzyści. Ma to swój wyraz w stwierdzeniu na stronie 85: 

„Organizacja imprez o zasięgu europejskim czy światowym wymaga ogromnych nakładów 

finansowych i organizacyjnych, jednak przynoszą one szereg potencjalnych korzyści 

zawiązanych z dużymi przychodami finansowymi, tworzeniem się nowych miejsc pracy, 

przyjazdem turystów, uruchomieniem nowych inwestycji oraz promocją całego kraju”. 

Autorka o wielu zagrożeniach nie wspomina np. o szeroko komentowanym w światowej 

literaturze zagadnieniu występowania tzw. „białych słoni”. Ponadto Autorka pomija w swej 

pracy kluczową kwestię dotyczącą dziedzictwa wydarzeń sportowych, które z definicji 

symbolizuje efekty długookresowe prowadzące do zrównoważonego rozwoju miejsca, w 

którym wydarzenie się odbywa. W zakresie uwarunkowań ekonomicznych (ss. 68-69) 

Autorka utożsamia efekty ekonomiczne z wynikiem finansowym. Jest to podejście 

dyskusyjne, gdyż szacowanie oddziaływania wyłącznie w oparciu o rachunek finansowy nie 

pozwala na uwzględnienie znacznie szerszego spektrum spuścizny ekonomicznej: wpływu na 

PKB, zmian dokonujących się na rynku pracy, odmiennego postrzegania danego obszaru 

przez inwestorów zagranicznych itd. Impreza może wszak generować stratę finansową, ale 

jednocześnie dać impuls do rozwoju gospodarczego i w rezultacie przyczynić się do 

pozytywnego dziedzictwa. Odwrotna zależność występuje niezmiernie rzadko – niewiele jest 

bowiem imprez, które przynoszą zysk. Powodem takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim 

nasilający się w ostatnich latach przyrost nakładów w związku z realizacją licznych projektów 

infrastrukturalnych. Należy zatem z wstrzemięźliwością interpretować informacje o podłożu 

finansowym, jak choćby te zawarte na stronie 68, a dotyczące korzyści finansowych 

uzyskiwanych przez organizatora (miasto Istambuł podczas organizacji Mistrzostw Europy w 

koszykówce). Po pierwsze przytoczony poziom przychodów niewiele mówi w kontekście 

braku informacji dotyczących nakładów finansowych. Po drugie należy zwracać uwagę na 

źródło, z jakiego pochodzą przytaczane informacje (w tym przypadku FIBA). Większość 

oficjalnych raportów dotyczących oceny wpływu imprezy sportowej odnosi się do 

problematyki dziedzictwa wybiórczo. Jest to istotny problem podważający wiarygodność 

publikowanych szacunków. Trudno się jednak spodziewać, aby w opracowaniach 

przygotowywanych na zlecenie federacji sportowych uwzględniane były negatywne i trudne 

do przewidzenia efekty imprez sportowych, które demotywowałyby potencjalnych 

gospodarzy do kandydowania do organizacji wydarzenia sportowego w przyszłości. 

Powyższe jest z definicji zbieżne z realizowaną misją tych organizacji, w której wspomina się 

wyłącznie o „pozytywnej spuściźnie”. Podobne zastrzeżenia można skierować w stronę 

raportów publikowanych na zlecenie miast/państw gospodarzy. Opinia publiczna jest 

zazwyczaj szeroko informowana o wariantach pozytywnych, planowanych i łatwych do 



pomiaru. Na etapie ubiegania się o uzyskanie wyłączności na organizowanie imprezy 

jakiekolwiek doniesienia o ewentualnych zagrożeniach są odbierane jako zła wola. Po trzecie 

wreszcie należy zwracać uwagę na zastosowaną metodykę badania potencjalnych korzyści. W 

tym zakresie wątpliwości budzi różnorodność stosowanych metod, opierających się na 

licznych założeniach, które powodują, że uzyskiwane wyniki – nawet dla tej samej imprezy – 

mogą charakteryzować się istotnymi rozbieżnościami. Rodzi to obawy o rzetelność 

niektórych opracowań, które w miarę potrzeb zleceniodawcy można dowolnie zniekształcać, 

czyniąc to w świetle przyjętych standardów. 

Trudno zgodzić się ze stwierdzeniami autorki w niektórych kluczowych kwestiach. 

Przykładowo na stronie 56 podkreśla się iż najważniejszym celem przedsiębiorstwa jest 

maksymalizacja zysku (podobnie zresztą na stronie 103), podczas gdy jest to raczej 

maksymalizacja wartości rynkowej. Stwierdzenia takie są zatem swoistym uproszczeniem. W 

ujęciu klasycznym (szkoła klasyczna) za podstawowy cel funkcjonowania przedsiębiorstwa 

uznaje się co prawda maksymalizację zysku. Tak sformułowany cel jest jednak 

charakterystyczny dla wczesnego okresu gospodarki kapitalistycznej – pogoń za zyskiem za 

wszelką cenę bez względu na dobro pracowników, społeczeństwa, środowiska. Neoklasyczna 

wizja przedsiębiorstwa rynkowego dążącego do optymalnego wykorzystania zaangażowanych 

czynników produkcji w celu maksymalizacji zysku w krótkim i długim okresie przetrwała do 

połowy XX wieku. Teoria ta podlega jednak istotnej krytyce zarówno ze strony 

przedstawicieli świata nauki jak i praktyków gospodarczych. 

Szczegółowe uwagi do prowadzonych badań: 

Z informacji zawartych na stronie 125 dowiadujemy się, iż „Podczas przeprowadzanych 

wywiadów nie napotkano na żadne trudności.” Poza tym nie otrzymujemy jednak żadnych 

dodatkowych informacji, które mogą mieć wpływ na skuteczność prowadzonych badań i 

uzyskane wyniki np. liczba wywiadów, które nie doszły do skutku (z liczby pierwotnie 

założonych), czy procent nieudzielonych odpowiedzi. Nie dowiadujemy się także jaki był 

klucz doboru organizatorów (lokalizacja?, wielkość imprezy sportowej?, przypadek?). 

Wydarzenie sportowe (cykliczne – odbywające się raz w roku) można bardzo szeroko 

definiować: od lokalnych rozgrywek w świetlicy osiedlowej po mega eventy rozgrywane na 

wielotysięcznych stadionach przygotowanych specjalnie na tę okazję. Co oczywiste, 

kształtowanie relacji z potencjalnymi interesariuszami zewnętrznymi będzie w obu 

przypadkach odmienne. Stwierdzenie na stronie 129, iż „(…)przy każdej imprezie regionalnej 

występuje minimum jeden interesariusz z poza danego regionu(…)”(pisownia oryginalna) 

niewiele wyjaśnia w kontekście wysokiego odsetka wydarzeń międzynarodowych (ponad 

50%). Można bowiem założyć, iż osiedlowa rozgrywka, w której jeden gracz jest spoza 

Polski (np. przyjechał w odwiedziny do babci), traktowana jest już jako wydarzenie 

międzynarodowe. Z pewnością ograniczenia w przyjętych przez Autorkę założeniach 

badawczych wpływają na realizację przyjętych celów i odpowiedzi na postawione pytania 

badawcze. 

Z przeprowadzanych wyliczeń na stronie 129 wynika, iż liczba ankiet spełniających warunki 

była niższa aniżeli reprezentatywna próba. Ponadto nie zostało wyjaśnione, na jakiej 



podstawie dobrane zostały zmienne wykorzystane do oszacowania liczebności próby (np. 

dopuszczalny błąd szacunku). Warto zauważyć, iż liczba sportowych imprez masowych 

przyjęta do kalkulacji pochodzi z 2020 roku, w przypadku którego w obliczu stanu zagrożenia 

epidemicznego oraz zgodnie z zaleceniem Światowej Organizacji Zdrowia, mającym na celu 

zminimalizowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARSCoV-2, wprowadzono ograniczenia w 

organizowaniu imprez masowych. Z informacji GUS wynika, iż w 2020 roku w porównaniu 

do 2019 roku liczba masowych imprez sportowych obniżyła się o 65%. Warto zaznaczyć, iż 

przyjęcie większej wartości „N” we wzorze zaproponowanym na stronie 129 prowadziłoby do 

zwiększenia liczebności próby („n”).  

Wielkość próby badawczej nie jest dostatecznie prawidłowo zdefiniowana. Przykładowo 

podział na wydarzenia regionalne/ogólnopolskie i międzynarodowe jest bardzo niewyraźny. 

Brakuje ponadto wyodrębnienia podziału ze względu na skalę wydarzenia (małe, duże). 

Podział na regionalne/ogólnopolskie i międzynarodowe (zasięg wydarzenia) absolutnie nie 

oddaje w tym zakresie istoty rzeczy.  

Niektóre fragmenty pracy są przesycone materiałem statystycznym. Przykładowo w rozdziale 

5 w dwóch różnych podrozdziałach Autorka prezentuje zróżnicowane wyniki badań 

dotyczące zbliżonego zagadnienia, tzn. trudności w budowaniu relacji  z interesriuszami vs. 

trudności współpracy z interesariuszami (por. tabele 38 oraz 40). Czy na współpracę z 

interesariuszami nie wpływa budowana relacja? W innym miejscu Autorka przedstawia 

wyniki związane ze znaczeniem relacji z interesariuszami zewnętrznymi vs. wpływu 

interesariuszy zewnętrznych. Mam wątpliwości czy tak badane zależności da się traktować 

rozłącznie? (rozdziały 5.3.1 oraz 5.3.2).  Kilka razy użyte zostało sformułowanie „tendencja 

do istotności statystycznej”. Czy nie wystarczy przyjąć, iż według przyjętych założeń nie 

występuje statystycznie istotny wynik?  

Choć prowadzone badania należy uznać za oryginalne, pewnym zastrzeżeniem jest to, iż 

Autorka skupia się na prezentacji „suchych” wyników, które nie są przedmiotem dyskusji i 

przesłanką do poszukiwania związków przyczynowo - skutkowych. Dobrze, że w ostatniej 

części pracy podjęto próbę sformułowania zaleceń dotyczących kształtowania relacji z 

interesariuszami. Bez tego uzyskane wyniki trudno byłoby uznać za wiążące a proces 

wnioskowania uznać za prawidłowy. W szczególności za wartościowe należy uznać 

zależności pomiędzy etapem organizacji wydarzenia sportowego a znaczeniem potencjalnych 

interesariuszy,  znaczeniem trwałości relacji z interesariuszami dla powodzenia danej imprezy 

sportowej, czy też potencjalnych trudności w budowaniu i rozwijaniu relacji z 

poszczególnymi grupami interesariuszy. Tym samym cel główny rozprawy w postaci oceny 

znaczenia budowanych przez organizatorów wydarzeń sportowych relacji z interesariuszami 

zewnętrznymi w procesie organizacji imprezy należy uznać za zrealizowany.  

 

Przy okazji nasuwają się pytania, które chciałbym zadać Pani Doktorantce podczas obrony: 

1. Autorka kilka razy w treści opracowania wskazuje na trudno mierzalne efekty 

organizacji imprez sportowych. Przykładowo na stronie 98 można przeczytać: „ z 



punktu widzenia władz samorządowych nadrzędnym celem angażowania się w sport 

jest poprawa jakości życia (…). W jaki sposób uwzględniać tego typu efekty w 

ostatecznym bilansie korzyści i kosztów organizacji wydarzeń sportowych? Czy w 

praktyce występują metody, które umożliwiają wartościowanie „poprawy jakości 

życia”? 

2. Na stronie 144 Autorka wskazuje, iż w badanej próbie nawiązywanie relacji z Polskim 

Komitetem Olimpijskim miało miejsce w przybliżeniu w jednym na dziewięć 

przypadków (przy jednocześnie niskiej wartości p-value). Jak uzasadnić konieczność 

nawiązywania tej relacji przez organizatorów, która nasila się w przypadku wydarzeń 

międzynarodowych (18%) w porównaniu do wydarzeń krajowych (2%), 

uwzględniając także dyscypliny uwzględniane w programie Igrzysk i te w programie 

nieuwzględniane? 

3. Jakie jest zdanie Autorki co do przyjętej kolejności prowadzonych badań? Czy 

lepszym rozwiązaniem z punktu widzenia uzyskanych wyników nie byłoby 

przeprowadzenie badania ankietowego (na większej próbie), które następnie zostałoby 

poparte wywiadem pogłębionym? Pytanie wiąże się także z kolejnością 

prezentowanych wyników, najpierw ankietowych, a dopiero później wynikających 

wywiadów pogłębionych (rozdział 4). 

 

5.2 Uwagi formalne 

 

Choć praca pisana jest poprawną polszczyzną, występuje szereg usterek, których zestawienie 

znajduje się poniżej: 

- strona 5 -ostatni wiersz pierwszego akapitu – za niezbędne w miejsce niezbędne 

- strona 10 –  drugi wiersz od dołu - prekursorem w miejsce rekursorem 

- strona 18 – znaczenie w miejsce znacznie 

- strona 19 – klasyfikacji w miejsce klasyfikacje 

- strona 44 – podzielono na pierwotne i wtórne w miejsce podzielono pierwotne i wtórne 

- strona 46 – zainteresowaniu przedsiębiorstwem w miejsce zainteresowaniem 

przedsiębiorstwem 

- strona 59 – sportu w miejsce sport 

- strona 60 – liczbą w miejsce ilością 

- strona 71 –na rozwój w miejsce na rozwoju 

- strona 74 – wpływ w miejsce wpływu 

- strona 79 – menedżera sportu w miejsce menedżera sporu 



- strona 90 – zasięgu w miejsce zsięgu 

- strona 91 –drugim w miejsce trzecim 

- strona 115, liczba etapów w miejsce ilość etapów 

- strony 129 oraz 139 spoza w miejsce z poza 

- strona 133 –ilorazu w miejsce ilorazem 

- strona 134 – wykazujące w miejsce wykazująca 

- strona 142 – kasyna w miejsce Cassino 

- strona 161 – stabilność w miejsce stabilności 

-brak polskich znaków; s. 17, s. 38, s. 85, s. 159, s. 177 

- nazwiska autorów w spisie bibliograficznym nie zostały uporządkowane według kolejności 

alfabetycznej (s. 224, s.227); niekiedy format źródła jest niepoprawnie przedstawiony (s.224) 

-błędy natury interpunkcyjnej (ss.35, 40, 62, 67, 97, 216, 228) 

- błędy natury ortograficznej (s. 56) 

- błędy natury gramatycznej (s. 70, s. 103, s. 169) 

- redakcyjne: s.61- ucięte nazwy zawarte w komórkach wykresu; s.63 – brak wcięcia 

akapitowego; 

- brak roku wydania publikacji w przypadku niektórych autorów (tabela 22 s.108) 

-tabela 3 na stronie 26 została sporządzona na podstawie źródła z 2009 roku. Zawiera jednak 

przykłady opracowań z 2012 roku, których nie ma w spisie literatury na końcu opracowania 

-niektóre tytuły podrozdziałów wydają się zbyt ogólne, np. 1.2 rodzaje i rola relacji 

 

6. Wniosek końcowy 

Ocena recenzowanej pracy jest pozytywna. Autorka wykazała się ogólną wiedzą teoretyczną 

z zakresu znaczenia i roli relacji w zarządzaniu organizacją. Podjęła się oryginalnego 

rozwiązania problemu naukowego. W szczególności za wartościowe uznaję: stworzenie 

autorskiej mapy interesariuszy na rynku sportu oraz wszechstronne przebadanie zależności 

pomiędzy organizacją wydarzenia sportowego a potencjalnymi interesariuszami 

zewnętrznymi. Na tej podstawie stwierdzam, iż spełnione są wymogi zawarte w ustawie z 

dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz.U. z 2003r. Nr 65, poz. 595) w związku z czym wnioskuję o dopuszczenie 

jej do publicznej obrony. 



 


