
STRESZCZENIE 
 

Celem pracy doktorskiej pt: „Walory użytkowe miasta a jego konkurencyjność” jest 

przedstawienie związków pomiędzy walorami użytkowymi i konkurencyjnością miasta. W 

części teoretycznej rozprawy wykorzystano metodę studiów literaturowych, wnioskowania 

logicznego a przede wszystkim kreatywnego myślenia, umożliwiającego krytyczną analizę 

literatury przedmiotu oraz formułowanie własnych ocen, opinii i poglądów. W części 

empirycznej pracy zastosowano zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie metody identyfikacji, 

pomiaru i oceny walorów użytkowych i konkurencyjności wybranych miast. Oceny 

mieszkańców badanych miast prezentują informacje uzyskane w bezpośrednim badaniu 

ankietowym. Zebrane informacje i opinie porównane zostały z informacjami statystycznymi, 

kwantyfikującymi walory użytkowe w postaci wskaźników statystycznych ilustrujących stan 

"walorów użytkowych" w badanych miastach w latach 2006-2010. W tej części użyteczna 

okazała się również metoda analizy SWOT, umożliwiająca identyfikację w badanych 

miastach (Bolesławiec, Dzierżoniów, Świdnica i Oleśnica) słabych i mocnych stron oraz 

szans i zagrożeń rozwoju. 

Praca doktorska składa się ze wstępu, czterech rozdziałów oraz zakończenia. 

W pierwszym rozdziale pracy przedstawiono miasto jako kategorię ekonomiczną, 

społeczną i przestrzenną: omówiono znaczenie miasta, podano definicje miasta i walorów 

użytkowych miasta, omówiono funkcje miast, bazę ekonomiczną, zagadnienie rozwoju miasta 

w procesie globalizacji i internacjonalizacji gospodarki oraz relacje dotyczące wielkości 

miasta a kosztami jego funkcjonowania i rozwoju. Następnie dokonano analizy 

konkurencyjności miasta, omówiono gospodarcze, logistyczne i turystyczne oraz 

przeanalizowano społeczne, mieszkaniowe, instytucjonalne, przestrzenne, ekologiczne walory 

użytkowe miasta, marketing miejski oraz wskazano relacje pomiędzy walorami użytkowymi 

miasta a jego konkurencyjnością. W drugim rozdziale przeprowadzono analizę 

innowacyjności miasta, koncepcji miasta kreatywnego oraz omówiono zagadnienia związane 

z zarządzaniem miastem.  

W trzecim rozdziale przeprowadzone zostały studia przypadku, w których: 

scharakteryzowano miasta objęte badaniem: Bolesławiec, Dzierżoniów, Świdnicę i Oleśnicę 

pod kątem uwarunkowań historycznych i geograficznych, gospodarki, społeczeństwa, 

przestrzeni i ekologii, przedstawiono metodę badań, wyniki badań pośrednich i badań 

ankietowych oraz wyciągnięto wnioski. W czwartym ostatnim rozdziale zidentyfikowano 



relacje między walorami użytkowymi miasta a jego konkurencyjnością. Wskazano funkcyjne 

zależności pomiędzy M-Konkurencyjnością a M-Produktem i walorami użytkowymi miasta, 

określono etapy identyfikacji istniejących zależności pomiędzy walorami użytkowymi miasta 

a jego konkurencyjnością, wskazano zależności wynikające z badań pośrednich i 

ankietowych, przeprowadzano analizę SWOT oraz wskazano działania priorytetowe 

badanych miast. 

W pracy podjęto próbę weryfikacji następującej hipotezy badawczej: Walory użytkowe 

miasta decydują o jego konkurencyjności. Weryfikacja prezentowanej hipotezy badawczej 

wymagała wcześniejszej weryfikacji następujących hipotez szczegółowych: 

1. Gospodarczy Obszar Miasta (GOM) – tworzony w oparciu o: gospodarcze walory 

użytkowe miasta, walory logistyczne i turystyczne, kreując ofertę korzyści zewnętrznych 

dla podmiotów gospodarczych oraz potencjalnych inwestorów, decyduje o dynamice 

rozwoju miasta oraz jego konkurencyjności. 

2. Społeczny Obszar Miasta (SOM) – tworzony w oparciu o: społeczne walory użytkowe 

miasta, a także o walory mieszkaniowe i instytucjonalne kreuje poziom i warunki 

zamieszkiwania w mieście, a tym samym decyduje o jego konkurencyjności. 

3. Przestrzenno-ekologiczny Obszar Miasta (PEOM) – tworzony w oparciu o walory ładu 

przestrzennego oraz ekologiczne stanowi istotny czynnik rozwoju miasta i wzrostu jego 

konkurencyjności. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMMARY 
 
The purpose of the doctorate thesis entitled: "Usable values of the city and its 

competitiveness" is to provide links between usable values and competitiveness of the city. In 

the theoretical part of the trial we used the method of study of literature, logical inference and, 

above all, creative thinking, allowing critical analysis of the literature subject and formulating 

their own evaluations, views and opinions. In the empirical part of the work were used both 

direct and indirect methods of identification, measurement and assessment of usability and 

competitiveness of the selected cities. Assessments subjective opinions of the inhabitants of 

the cities studies represent information collected in the immediate survey. The collected 

information and opinions are compared with the statistical information, usable values in the 

form of statistical indicators that illustrate the state "of usable values" in the cities being 

surveyed in 2006-2010. In this section, has also been proved useful method of SWOT 

analysis, enabling the identification of the surveyed cities (Bolesławiec, Dzierżoniów, 

Świdnica and Oleśnica) strengths and weaknesses, opportunities and threats of development. 

Doctorate thesis consists of an introduction, four chapters and a conclusion. 

In the first chapter of the study was presented the city as a category of economic, social 

and spatial: discusses the importance of the city, provides definitions of the city and its usable 

values of the city, discusses the features of the cities, the economic base, the issue of the 

development of the city in the process of globalisation and internationalisation of the 

economy and relationships involving the size of the city and the cost of its operation and 

development. Then an analysis of the competitiveness of the city was made, economic, 

logistic, tourist usable values of the city were talked over and analysed usable values: social, 

residential, institutional, spatial, ecological usability of the city, city marketing  and identified 

the relationship between the usable values of the city and its competitiveness. In the second 

chapter was carried out the analysis of innovative city, the concept of creative city and 

discussed issues related to the management of the city. 

In the third chapter were conducted the studies of case in which were characterized cities 

covered by study such as: Bolesławiec, Dzierżoniów, Świdnica and Oleśnica in terms of their 

history and location, economy, society, space, and ecology, were presented a method of 

research, the results of indirect and questionnaire surveys and conclusions were drawn. In the 

fourth last chapter was identified the relationship between the usable values of the city and its 

competitiveness. Indicating the functional dependencies between C-Competitiveness and C-

Product and usable values of the city were indicated, stages of identification of the existing 



relations between the usable values of the city and its competitiveness were definied, 

dependencies resulting of indirect and questionnaire surveys, carried out SWOT analysis, as 

well as the priority actions the surveyed cities were identified. 

In the doctorate thesis was taken up an attempt to verify the following hypothesis: Usable 

values of the city decide about its competitiveness. To verify the following hypothesis it 

requires previous verification of the following detailed hypotheses:  

1. Economic Area of the City (EAC) – created on the basis: of the economic usable values, 

logistic and tourist usable values of the city, creating an offer of external benefits for 

business units and potential investors - decides on the dynamics of the development of the 

city and its competitiveness. 

2. Social Area of the City (SAC) – created on the basis: of the social usable values of the city, 

as well as residential and institutional usable values of the city, creates the level and 

conditions of living in the city, and determines its competitiveness. 

3. Spatio-ecological Area of the City (SEAC) – created on the basis: of the spatial and 

ecological usable values of the city, is an important factor in the development of the city 

and increases its competitiveness. 

 

 

 

 

 

 

 


