
Tytuł: Ewolucja struktury przestrzennej regionów miejskich w Polsce 

 

Historia zainteresowania policentrycznością sięga I poł. XX wieku i wywodzi się klasycznego 

ujęcia miasta i regionu miejskiego jako struktury monocentrycznej. Wzorcem dla tego ujęcia było 

miasto amerykańskie, w którym aktywność gospodarcza koncentrowała się w jednym głównym centrum 

a wraz ze wzrostem odległości od centrum gęstość tej aktywności malała  Od lat 40. XX wieku zaczęto 

dostrzegać, że rozwój tej aktywności występuje nie tylko w jednym centrum a od lat 70. XX w. 

policentryczność stała się na tyle widoczna, że stało się jasne, że jest to model, który wyjaśnia przemiany 

struktury przestrzennej miasta. Regiony miejskie przestają być węzłowe, a ich rozwój jest 

wielordzeniowy – policentryczny.  

Policentryczność nie jest jedynie pojęciem tożsamym z wielośrodkowym regionem miejskim, a 

przede wszystkim metodą pozwalającą mierzyć strukturę przestrzenną regionu i jej zmiany. Tak 

rozumiana policentryczność może być badana w ujęciu morfologicznym (odnoszącym się do 

rozmieszczenia efektu działalności człowiek w przestrzeni – np. miejsc   pracy) oraz funkcjonalnym 

(odnoszącym się do kierunków i wielkości powiązań - przepływów pomiędzy centrami regionu 

miejskiego – np. dojazdów do pracy). W myśl tej koncepcji regiony miejskie mogą przyjmować różne 

typy i stadia rozwoju policentrycznego.  

Badanie policentrycznego rozwoju regionów miejskich w Polsce wpisuje się w popularny 

obecnie trend podobnych badań prowadzonych w Europie Zachodniej czy Chinach. Podejmowanie 

zadanie badawcze ma charakter nowatorski w wielu aspektach. Po pierwsze badania 

policentryczności w proponowanym podejściu w Polsce nie są praktycznie podejmowane                                

i rozpoznanie struktury przestrzennej, a przede wszystkim przemian tej struktury przestrzennej nie jest 

dobrze rozpoznane. Nowatorska w skali międzynarodowej jest kompleksowość podejmowanych 

przez nas badań. Dotychczasowe badania odnoszą się do wybranych wątków badania policentryczności 

lub prowadzone były w niewielkiej skali przestrzennej (np. jednego regionu miejskiego). Nowością w 

skali międzynarodowej jest również podejmowana przez nas próba wyjaśnienia przyczyn 

zróżnicowania. Jesteśmy przekonani, że nasze badania pozwolą na otworzenie nowych ścieżek badania 

regionów miejskich na świecie, a także pozwolą na pokazanie podobieństw/różnic w rozwoju 

policentryczności w Polsce i innych państw, regionów świata. Lepiej pozwolą zrozumieć procesy 

zachodzące we współczesnych regionach miejskich. Głównymi celami badawczymi projektu są: 1) 

Określenie wielkości i kierunków zmian policentryczności regionów miejskich w Polsce oraz ich 

zróżnicowania; 2) Identyfikacja determinant decydujących o wielkości i zróżnicowaniu zmian 

policentryczności regionów miejskich w Polsce; 3) Identyfikacja mechanizmów oraz procesów 

decydujących o dynamice zmian poziomu policentryczności w regionach miejskich. 
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