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Popularnonaukowe streszczenie projektu 

 

Projekt pn. „Status prawny związku metropolitalnego w Polsce a metropolii we Francji. Studium 

porównawczoprawne” to pierwsza pozycja piśmiennicza, w postaci monografii, która pretenduje  

do holistycznego ujęcia problematyki związanej z ustaleniem pozycji prawnej metropolii we Francji i związku 

metropolitalnego w Polsce na tle porównawczym. Instytucja ta stanowi w Polsce novum normatywne 

(wprowadzone ustawą z dnia 9 października 2015 r.), które koreluje z efektywnym zarządzaniem wspólnotą 

samorządową i wykonywaniem zadań z tym związanych. Utworzenie silnego ośrodka metropolitalnego, który 

przez wspólną realizację zadań jednostek i rozwiązywanie problemów prowadziłoby do usprawnienia 

zarządzania w aglomeracji to odpowiedź na aktualne potrzeby samorządu terytorialnego. Stąd problematyka 

ustroju obszarów metropolitalnych jawi się jako bardzo istotna. Celem opracowania jest próba odpowiedzi 

m.in. na następujące pytania: 

1) Na czym polega instytucja metropolii i związku metropolitalnego w samorządzie terytorialnym  

w Polsce i we Francji; jakie są podstawy prawne tworzenia tego mechanizmu współpracy jednostek 

samorządu terytorialnego w zarządzaniu wspólnotą samorządową i jaki jest ich charakter prawny; 

2) Czy założenia prawne ustroju obszarów metropolitalnych zostały dostosowany do ich struktury  

i lokalnej specyfiki w obu porządkach prawnych? Czy regulacje prawne w zakresie organizacji  

i funkcjonowania metropolii i związku metropolitalnego wymagają znaczących modyfikacji 

prawnych, celem zwiększenia efektywności realizacji zadań i stworzenia realnych gwarancji 

normatywnych zarządzania przestrzenią metropolitalną?  

3) Jak kształtuje się zakres zadań realizowanych przez metropolie i związek metropolitalny? Czy nowa 

formuła wykonywania zadań i formy ich realizacji zostały dostosowane do potrzeb wspólnoty? Jakie 

są zasady tworzenia i działania biegunów metropolitalnych we Francji (pôles métropolitains)? 

 

Analiza normatywna statusu prawnego metropolii we Francji i związku metropolitalnego w Polsce 

pozwoli na ocenę ich organizacji wewnętrznej i zadań, które ustawodawca przyznał im do realizacji. 

Przedstawione zostanie miejsce metropolii w strukturze samorządu terytorialnego w obu porządkach 

prawnych, podmiotowość prawna obszarów metropolitalnych, kontekst normatywny (w tym podstawy prawne 

ich funkcjonowania i ewolucja regulacji tych instytucji - od form opartych o dobrowolną współpracę do 

powołania jednostek ogólnometropolitalnych), zakres podmiotowy i przedmiotowy ich zakresu działania oraz 

formy realizacji zadań. 

Analiza poruszanej problematyki w projekcie zostanie dokonana w oparciu o metodę dogmatyczną 

historyczną i porównawczoprawną, która ma stanowić asumpt do zaproponowania rozwiązań legislacyjnych 

w tym zakresie. 

Projekt badawczy przyczyni się do poszerzenia spektrum wiedzy na temat pozycji prawnej metropolii 

we Francji a związku metropolitalnego w Polsce, zarządzaniu obszarem metropolitalnym i wykonywaniu 

zadań przydanych ustawowo tej formie współpracy jednostek samorządu terytorialnego. Badana problematyka 

stanowi pewne novum badawcze dotyczące poruszanej problematyki w zakresie prawa administracyjnego. 

Stan piśmiennictwa naukowego nie może być uznany w tej materii za satysfakcjonujący. Projekt obejmuje 

analizę zagadnień nie tylko doniosłych prawnie, społecznie i interesujących z naukowego punktu widzenia, 

ale i – nadal- dość słabo zbadanych. Tym samym projekt spełnia wszelkie cechy nowości badawczej. Celem 

projektu badawczego jest ujednolicenie i zaproponowanie normatywnych rozwiązań dotyczących organizacji 

i funkcjonowania związku metropolitalnego w Polsce, celem efektywnego sprawowania władzy  

we wspólnocie samorządowej, który przyczyni się do dyskusji w przedmiocie roli i znaczenia tej instytucji  

w strukturze samorządu terytorialnego Polsce i we Francji. Projekt będzie obejmował propozycję modyfikacji 

kształtu normatywnego instytucji związku metropolitalnego w Polsce. 
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