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Wstęp
Niniejszy tom opracowany został w ramach serii wydawniczej Instytutu Rozwoju Miast zatytułowanej Rewitalizacja miast polskich. Seria przygotowywana jest sukcesywnie w ramach realizacji projektu badawczego-zamawianego pt. Rewitalizacja
miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz
czynnik zrównoważonego rozwoju. Projekt, realizowany od czerwca 2007 do czerwca
2010 r. finansowany był najpierw przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
a od kwietnia 2008 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Przed projektem postawiono następujące cele:
1. Określenie sposobu i metod prowadzenia rewitalizacji miast, który umożliwiałby zachowanie istniejącego w miastach dziedzictwa narodowego i wspierał ich
zrównoważony rozwój
2. Stworzenie wzorcowego modelu rewitalizacji miast polskich, sprzyjającego
zachowaniu dziedzictwa materialnego i duchowego oraz jego wdrożenie na
wybranym przykładzie
3. Stworzenie informacyjnych, edukacyjnych i prawno-organizacyjnych podstaw
dla przyspieszenia i zwiększenia efektywności procesów rewitalizacji w Polsce.
Zadaniem działań rewitalizacyjnych powinno być zwiększenie szans rozwojowych
miast i poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez kompleksowe przekształcenia
fragmentów przestrzeni miejskiej zachowujące dziedzictwo materialne i duchowe oraz
zasady zrównoważonego rozwoju.
Przez rewitalizację miast polskich rozumiemy skoordynowany proces, prowadzony
wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będący
elementem polityki rozwoju i mający na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni
zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych,
poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego
rozwoju.
W obrębie szeroko rozumianej rewitalizacji wyróżniamy cztery typy tego procesu:
• rewitalizację zdegradowanych śródmieść i wielofunkcyjnych przedwojennych
obszarów zabudowy miejskiej,
• rewitalizację obszarów poprzemysłowych, pokolejowych i powojskowych,
• rewitalizację blokowisk, w tym szczególnie blokowisk wzniesionych w technologii wielkopłytowej,
• rewitalizację krajobrazu miast ze szczególnym uwzględnieniem sylwety miasta i systemu przestrzeni publicznych, w tym zieleni miejskiej.
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Podstawą udanej rewitalizacji jest zidentyfikowanie na wczesnym etapie wszystkich podmiotów i grup społecznych, których interesy mogą być związane z procesem
rewitalizacji, a następnie analiza ich wzajemnych relacji, pól potencjalnych konfliktów
lub współdziałania. W procesie rewitalizacji powinni aktywnie uczestniczyć wszyscy
zainteresowani.
Skuteczna rewitalizacja jest również przedsięwzięciem komercyjnym, pozwalającym angażować środki z różnych źródeł, jest umiejętnym połączeniem wielu często
przeciwstawnych interesów dla osiągnięcia wspólnie akceptowanego celu.
Projekt powinien być impulsem do szerzej zakrojonych badań w takich polach jak:
• społeczne i kulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem postaw i preferencji
aktualnych użytkowników obszaru na początku procesu rewitalizacji i po jego
zakończeniu,
• prawno-instytucjonalne – dziś jedno z najbardziej zaniedbanych pól wiedzy,
jeśli weźmiemy pod uwagę całość procesu rewitalizacji,
• ekonomiczne, a szczególnie badanie efektywności przekształceń własnościowych i funkcjonalnych,
• technologiczne, biorąc pod uwagę zarówno różnorodność technologii rewitalizowanych obiektów jak i bogatą ofertę dostępnych technologii,
• urbanistyczne, ze szczególnym uwzględnieniem zmian jakościowych przestrzeni miejskiej obejmującym problemy nie tylko standardów architektoniczno-urbanistycznych, ale także jakość przestrzeni rewitalizowanej pod względem estetyki, klimatu społecznego, bezpieczeństwa publicznego,
• funkcjonalnym dotyczącym modelowania procesów rewitalizacji.
Rewitalizacja sprzyja ograniczeniu niekontrolowanego rozrastania się miast, redukując nadmierny popyt na infrastrukturę komunalną. Nie do przecenienia jest także
wpływ rewitalizacji miast na rozwój regionalny.
Projekt jest realizowany przez Konsorcjum w składzie:
• Instytut Rozwoju Miast w Krakowie jako lider Konsorcjum, reprezentowany
przez dr hab. Zygmunta Ziobrowskiego prof. IRM - Kierownika Projektu,
• Szkoła Główna Handlowa reprezentowana przez prof. Marka Bryxa,
• Uniwersytet Jagielloński reprezentowany przez prof. Bolesława Domańskiego.
Jako partner spoza Konsorcjum zostało zaproszone Forum Rewitalizacji reprezentowane przez dr hab. arch. Krzysztofa Skalskiego. Funkcje koordynacyjne w projekcie
pełni dr Wojciech Jarczewski z IRM.
Seria wydawnictw obejmuje około 12 pozycji. Pierwsze trzy tomy poświęciliśmy
analizie doświadczeń krajów zachodnich (Wielka Brytania, Niemcy i Francja) oraz możliwościom ich wykorzystania w warunkach polskich. W kolejnych tomach przedstawiamy diagnozę dotyczącą skali problemu z rozróżnieniem typów obszarów kryzysowych
(tom czwarty) oraz ocenę problemów społecznych i demograficznych (tom piąty). Szósty i siódmy tom poświęcone są zagadnieniom związanym z zarządzaniem i otoczeniem
legislacyjnym, a także z finansowaniem procesów rewitalizacji i gospodarką nierucho-
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mościami. Tom ósmy zamyka diagnozę podsumowując ten etap projektu. W kolejnych
tomach przedstawione zostaną: założenia polityki rewitalizacyjnej w Polsce, system
monitoringu oraz modelowe programy rewitalizacji. Dodatkowym efektem projektu
będą podyplomowe Studia Rewitalizacji Miast realizowane wspólnie przez Uniwersytet
Jagielloński i Szkołę Główną Handlową. Mam nadzieję, że przedstawiona seria publikacji wzbogaci wiedzę osób zarządzających i uczestniczących w procesach rewitalizacji,
a także przyczyni się do zdynamizowania tych procesów.
Zygmunt Ziobrowski
Kierownik Projektu

Andrzej Zborowski

1. Wprowadzenie
Niniejsze opracowanie dotyczy szeroko pojętej problematyki demograficznych
i społecznych uwarunkowań rewitalizacji miast w Polsce. W jego ramach opracowane
zostały następujące zadania:
• ocena procesów demograficznych,
• ocena rozmiarów i kierunków napływu obcokrajowców imigrantów do polskich miast w tym ich cech społeczno-demograficznych,
• ocena stopnia zaawansowania zjawisk degradacji społecznej,
• ocena jakości życia w wymiarze obiektywnym i subiektywnym w zdegradowanych dzielnicach śródmiejskich i w strefie wielkich osiedli mieszkaniowych,
• analiza procesów gentryfikacji w kontekście rewitalizacji prowadząca do oceny
wzajemnych relacji obu procesów w polskich warunkach (analiza ta została
włączona do opracowania jako uzupełnienie problematyki społecznej, nie była
realizowana w ramach zadania nr 3).
• ocena zjawisk psychospołecznych towarzyszących dotychczas zrealizowanym
wybranym projektom rewitalizacji.
Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie w tematykę niniejszego opracowania.
W ramach drugiego rozdziału pracy omówiono następujące zagadnienia: redystrybucja
ludności i kształtowanie się gęstości zaludnienia na obszarach miejskich, tendencje w dynamice zmian zaludnienia miast, migracje wewnętrzne – koncentracja ludności w miastach, procesy suburbanizacji oraz struktura ludności według płci i wieku oraz procesy
starzenia się ludności. Przedmiotem trzeciego rozdziału jest: przegląd podstawowych
aktów prawnych dotyczących imigracji do Polski, omówienie terminologii związanej
z zagadnieniami imigracyjnymi, zaznajomienie ze źródłami informacji o imigrantach
zagranicznych, analiza wielkości i kierunku napływu imigrantów na pobyt stały do Polski. W dalszej części rozdziału Autorzy podjęli temat imigracji czasowej, pobytu cudzoziemców w Polsce oraz przestrzennego rozkładu imigrantów-cudzoziemców w polskich miastach i wpływu imigracji na proces rewitalizacji miast w Polsce. W czwartym rozdziale dokonano oceny stopnia zaawansowania zjawisk degradacji społecznej
oraz procesów polaryzacji w polskich miastach. Skoncentrowano się na zagadnieniach
marginalizacji społecznej obejmujących kwestie ubóstwa, bezrobocia i przestępczości.
W analizie procesów polaryzacji i segregacji zwrócono uwagę na poziom wykształcenia mieszkańców miast oraz zmiany w strukturze wielkości gospodarstw domowych.
W rozdziale piątym skoncentrowano się na zbadaniu wzajemnych relacji zachodzących
między rewitalizacją a gentryfikacją w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na społeczny kontekst obu procesów. W ramach rozdziału szóstego dokonano oceny poziomu
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i jakości życia w zdegradowanych dzielnicach śródmiejskich i w strefie wielkich osiedli
mieszkaniowych. Przedmiotem rozdziału siódmego jest analiza efektów realizacji programów rewitalizacji na obszarach rewitalizowanych w Warszawie, Poznaniu i Będzinie. W rozdziale ósmym zawarto podsumowanie pracy.
Autorami większości rozdziałów są pracownicy i doktoranci Zakładu Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa oraz Zakładu Rozwoju Regionalnego Instytutu
Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozdział pierwszy
jest autorstwa Andrzeja Zborowskiego, rozdział drugi: Andrzeja Zborowskiego i Marii
Soji, trzeci jest wspólnym opracowaniem Anny Warych-Juras i Jadwigi Gałki, czwarty
powstał jako wspólne dzieło Andrzeja Zborowskiego i Magdaleny Dej, piąty jest rezultatem przemyśleń Aleksandry Jadach-Sepioło z Katedry Inwestycji i Nieruchomości
Szkoły Głównej Handlowej, szósty jest wynikiem kooperacji trójki autorów: Andrzeja
Zborowskiego, Magdaleny Dej i Katarzyny Gorczycy, siódmy to efekt pracy Janusza
Góreckiego i Grzegorza Zębika. Autorem podsumowania całości pracy (rozdział ósmy)
jest Andrzej Zborowski.
Zadania były wykonane w oparciu o istniejącą literaturę przedmiotu oraz materiały źródłowe publikowane i będące w zasobie baz danych GUS oraz szeregu instytucji,
przede wszystkim samorządowych. Podstawę źródłową niniejszego opracowania stanowiły wszelkiego rodzaju analizy zróżnicowań przestrzeni demograficznej i społecznej
polskiego miasta zamieszczone w publikacjach naukowych, sprawozdaniach i raportach
badawczych. Wykorzystano również istniejącą bazę materiałową pozyskaną z Lokalnych
Programów Rewitalizacyjnych prowadzonych w miastach Polski. Trzeba tu zaznaczyć,
że dokonano przeglądu wszystkich programów rewitalizacyjnych dostępnych w bazie
założonej przez Instytut Rozwoju Miast (IRM). Niestety większość z nich posiada słabo opracowane rozdziały dotyczące zagadnień demograficzno-społecznych, szczególnie
w zakresie wewnątrzmiejskich zróżnicowań przestrzennych, stąd ich przydatność dla
celów niniejszego zadania okazała się stosunkowo niewielka. Dwa ostatnie z wymienionych tematów był realizowane z zastosowaniem szeregu technik badawczych takich jak:
wywiady oraz analiza jakości przestrzeni miejskiej w drodze wizji terenowej.
Należy podkreślić, że powszechnie znany niski poziom statystyki regionalnej
w Polsce oraz brak dostępu do bazy danych na poziomie wewnątrzmiejskim powstałej
w ramach ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, przeprowadzonego w roku 2002, poważnie utrudniał prowadzenie badań w omawianym temacie. Ta dotkliwa z punktu prowadzenia badań ułomność polskiej statystyki odbiła się
również na stosunkowo skromnej literaturze przedmiotu, z której można było skorzystać
dla celów tego badania, dotyczącej wewnątrzmiejskich zróżnicowań społeczno-demograficznych,.
Problematyka prezentowana w pracy została ujęta, tam gdzie uznano to za celowe
i dysponowano odpowiednim materiałem źródłowym, na czterech poziomach: międzynarodowym, krajowym, miejskim i wewnątrzmiejskim. Szczególną uwagę zwrócono
na ostatni z wymienionych poziomów. Był on przydatny do analizy wewnątrzmiejskich
zróżnicowań demograficzno-społecznych polskich miast.

Wprowadzenie
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Szereg analiz prowadzonych w niniejszym opracowaniu zmierza do rozszerzenia palety kryteriów wyboru obszarów wymagających rewitalizacji. Kryteria te zostały
określone w art. 47 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. i uwzględnione w ramach ZPORR.. Według nich obszar kryzysowy musi
spełniać co najmniej trzy z następujących kryteriów, w tym dwa kryteria spośród tych
wymienionych w lit. od a) do h):
a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia;
b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia
c) niekorzystne trendy demograficzne
d) niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik
przerywania skolaryzacji;
e) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń;
f) szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska;
g) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej;
h) wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszości lub uchodźców
i) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego;
j) niski poziom wydajności energetycznej budynków.
Jak łatwo można zauważyć na dziesięć wymienionych wyżej kryteriów aż sześć
bezpośrednio odnosi się do zjawisk i procesów demograficznych oraz społecznych występujących w przestrzeni miejskiej. Tak szerokie odniesienie kryteriów wyznaczania
obszarów kryzysowych przewidzianych do rewitalizacji wskazuje na wysoką rangę
nadaną kontekstowi społecznemu tego procesu, wszak powinien być to proces nastawiony na ratowanie z upadku nie tylko substancji materialnej miasta, ale także służący jak
najszerzej poprawie bytu jego mieszkańców. W pracy tej wszystkie z prezentowanych
na liście kryteriów demograficznych i społecznych zostały poddane krytycznej analizie.
Starano się też zwróci uwagę na specyfikę społeczną polskich miast proponując rozszerzenie listy kryteriów wyboru obszarów wymagających rewitalizacji.

Andrzej Zborowski, Maria Soja

2. Demograficzne uwarunkowania rewitalizacji
w miastach polskich
2.1. Redystrybucja ludności i gęstości zaludnienia w miastach
Na tle rozmieszczenia ludności każdego kraju lub regionu miasta wyróżniają się
dużym skupieniem ludności, które łączy się z jej koncentracją na stosunkowo małej
powierzchni. Tę dużą koncentrację oddają dobrze wskaźniki gęstości zaludnienia, które
generalnie odróżniają się zazwyczaj wysokim natężeniem od wyraźnie niższego zagęszczenia ludności charakteryzującego tereny wiejskie.
Gęstość zaludnienia w mieście jest wynikiem szeregu nakładających się czynników
sprawczych. Zaliczyć do nich można: uwarunkowania historyczno-regionalne, poziom
procesów urbanizacji, a w tym fazę cyklu życia miasta, pozycję miasta w sieci krajowej
(w przypadku dużych metropolii także światowej), fazę rozwoju migracji wewnętrznych
z tzw. przejściem migracyjnym W. Zelinsky’ego (1971), w końcu także warunki środowiska naturalnego.
Wymienione czynniki decydują o pewnych różnicach w gęstości zaludnienia
w miastach tak w świecie jak i w Polsce. Warto tu przytoczyć wykres odnoszący się
do gęstości zaludnienia w obszarach zabudowanych w wybranych metropoliach świata
(ryc. 1).
Generalnie możemy wyróżnić trzy typy dużych miast świata ze względu na natężenie gęstości zaludnienia: 1/ o niskiej gęstości „północno-amerykańsko-australijski”,
2/ o przeciętnej gęstości „zachodnioeuropejski”, 3/ o bardzo wysokiej gęstości zaludnienia „azjatycko-wschodnioeuropejski”. W typie drugim mieszczą się duże miasta Polski:
Kraków – 65 osób/ha terenów zabudowanych, Warszawa – 67 osób/ha. Dla porównania
duże miasta USA mają przeciętnie kilkanaście osób/ha terenów zabudowanych, co łączy
się z ich szeroko rozbudowaną strefą suburbiów. Gęstość zaludnienia w miastach polskich jest porównywalna do tejże w wielu dużych miastach Europy, takich jak Londyn,
Budapeszt i Praga.
Gęstość zaludnienia w miastach jest znacznie zróżnicowana przestrzennie. Generalnie największa jest w częściach centralnych, ku peryferiom się wyraźnie obniża. Ten
układ modelowy jest znany przede wszystkim z miast typu zachodnioeuropejskiego,
był także obecny w większości dużych miast Polski międzywojennej (ryc. 2). W miastach Europy Wschodniej dużą gęstość zaludnienia posiadają dzielnice wielkich osiedli
mieszkaniowych. Jest ona częstokroć większa od tej spotykanej w centrach miejskich.

Redystrybucja ludności i gęstości zaludnienia w miastach

17

Atlanta
Houston
Portland
Chicago
San. Franc. Bay
San Francisco
Waszyngton
Los Angeles
Kapsztad
Sztokholm
Berlin
Tuluza
Nowy Jork
Lublana
Jakarta (zesp. miejski)
Johannesburg
Marsylia
Kurtyba
Brasilia
Bangkok
Londyn
Budapeszt
Ryga
Kraków
Buenos Aires
Warszawa
Praga
Paryż
Sofia
Meksyk
Rio de Janeiro
Tunis
Singapur
St. Petersburg
Jakarta
Ahmadabad
Abidżan
Pekin
Teheran
Erywań
Barcelona
Moskwa
Bangalore
Hajdarabad
Tiencin
Seul (zesp. miejski)
Szanghaj
Seul
Kanton
Hong Kong
Bombaj

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Gęstość zaludnienia [os./km2]
USA

Europa

Azja

Ameryka Łacińska

Afryka

Ryc. 1. Gęstość zaludnienia w obszarach zabudowanych w wybranych metropoliach
świata
Źródło: Bertaud A. 2003.
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To zróżnicowanie układów modelowych dobrze oddaje porównanie profili gęstości
zaludnienia Paryża i Moskwy (ryc. 3). Model pośredni pomiędzy miastami Europy Zachodniej i Wschodniej reprezentują duże ośrodki miejskie Europy Środkowej. Tu duża gęstość zaludnienia występuje w centrach miejskich. Na obrzeżach strefy centralnej – śródmiejskiej gęstość ta znacznie się obniża, by ponownie wzrosnąć do wartości kilku tysięcy
osób/km2 w strefie wielkich osiedli mieszkaniowych. Taki układ modelowy powstał już
po drugiej wojnie światowej w wyniku realnosocjalistycznej realizacji wielkopłytowego
budownictwa wielorodzinnego, powszechnie określanego mianem „blokowisk”.
Model ten możemy spotkać w wielu dużych miastach Polski. Przykład tego typu struktury rozmieszczenia ludności oddaje model gęstości zaludnienia w Krakowie (ryc. 4).

Ryc. 2. Gęstość zaludnienia w wielkich miastach Polski
międzywojennej w 1931 r.
Źródło: Gawryszewski A,. 2005.
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Gęstość zaludnienia w strefie centralnej sięga tu około 10 tys. osób/km2, w strefie
„blokowisk” przeciętnie osiąga wartość około 8 tys. osób/km2. Należy jednak zauważyć,
że zróżnicowanie gęstości zaludnienia w strefie wielkich osiedli mieszkaniowych jest
znaczne i w Krakowie waha się od około 3 do 4 tys. osób/km2 do ponad 20 tys. osób/
km2 w osiedlu Bieńczyce. Na skutek wyludniania się strefy rdzenia miejskiego, tj. historycznych najstarszych partii miast obserwujemy w dużych miastach Europy oraz Polski zjawisko tzw. krateru miejskiego, tj. obniżania się gęstości zaludnienia w „ścisłym”
centrum miast. Ludność zamieszkująca dzielnice śródmiejskie przenosi się na peryferie,
co prowadzi z kolei do podniesienia się gęstości zaludnienia w obszarach przedmiejskich i podmiejskich (ryc. 5). Proces ten jest dobrze rozpoznany w miastach zachodnich
i określany mianem suburbanizacji. W Polsce na szerszą skalę został uruchomiony w latach 90. XX wieku.
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Ryc. 3. Profil gęstości zaludnienia regionów miejskich Moskwy i Paryża
Źródło: Ingram G.K., 1998.
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Ryc. 4. Gęstość zaludnienia w Krakowie w 1997 r.
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Ryc. 5. Profil gęstości zaludnienia Regionu Miejskiego Krakowa w latach
1950-1998
Źródło: Zborowski A., 2005.
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Podobny do krakowskiego typ układów rozmieszczenia ludności o strefowym
koncentrycznym i bimodalnym układzie reprezentują też inne duże miasta Polski, np.
Warszawa (ryc. 6) czy Łódź. W przypadku Łodzi możemy mówić o koncentryczno-sektorowym układzie rozmieszczenia ludności. Układ sektorowy tworzą powojenne wielkie osiedla mieszkaniowe zlokalizowane przy głównych trasach komunikacyjnych. Gęstość zaludnienia w niektórych z „blokowisk”, podobnie jak w Krakowie, sięga 20 tys.
osób/km2.
W przeciwieństwie do miast Polski centralnej i południowej duże ośrodki miejskie
położone na zachodzie kraju wyróżniają się odmiennym od „tradycyjnego” układem gęstości zaludnienia. Układ ten jest po dziś dzień zdeterminowany rozległymi zniszczeniami tkanki osadniczej w czasie drugiej wojny światowej. Dotyczy to zwłaszcza dzielnic
śródmiejskich. Strefa centralna tych miast tylko częściowo odbudowana posiadała do
niedawna mniejszą gęstość zaludnienia niż obszary ją otaczające. Taką sytuację notowano np. we Wrocławiu. Posiadając po dziś dzień tereny wolne, miasto to „zagęszcza”
obecnie swoją strefę centralną.
W szeregu dużych miast Polski gęstość zaludnienia w dzielnicach śródmiejskich jest niższa od tej rejestrowanej w dużych osiedlach mieszkaniowych. Ponieważ nie zawsze dzielnice centralne są otoczone strefą blokowisk, zdarza się często,
iż te dwie jednostki przestrzenne tworzą układ biegunowy z jednym centrum w śródmieściu, a drugim na peryfereryjnych osiedlach. Takie przykłady dwubiegunowego
rozmieszczenia ludności spotykamy w szeregu większych miast w Polsce. Występuje on np. w Gdańsku, gdzie w śródmieściu gęstość zaludnienia sięga 5 tys. osób/km2
(ryc. 7).
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Ryc. 6. Gęstość zaludnienia w Warszawie w 2002 r. i w Łodzi w 1993 r.
Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st.
Warszawy 2003; Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 1997.

W wielkich osiedlach mieszkaniowych Gdańska, takich jak: Przymorze, Zaspa,
Żabianka jest ona dwukrotnie wyższa, przekraczając 10 tys. osób/km2. Układ biegunowy rozmieszczenia ludności spotykamy także w Toruniu, gdzie wysokimi wartościami
omawianego wskaźnika wyróżnia się układ śródmiejski oraz nowy zespół osiedli blokowych Rubinkowo. W obydwu jednostkach gęstość zaludnienia jest wysoka i sięga
10 tys. osób/km2 (ryc. 8).
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Ryc. 7. Gęstość zaludnienia Gdańska w 2006 r.
Źródło: Raport o stanie miasta UM Gdańsk, 2006.

Ryc. 8. Gęstość zaludnienia Torunia w 1998 r.
Źródło: Jaroszewska-Brudnicka R., 2004.
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W wielu miastach, podobnie jak w Gdańsku, gęstość zaludnienia dzielnic grupujących wielkie osiedla mieszkaniowe jest znacznie wyższa od tej rejestrowanej w strefie
centralnej miasta. Taki typ rozmieszczenia występuje zarówno w „dużych” Katowicach,
mniejszej Gdyni, Bielsku-Białej, czy Rzeszowie. W tym ostatnim ośrodku gęstość zaludnienia jednostki centralnej jest trzykrotnie niższa od wskaźnika zaludnienia dla „dzielnic
blokowych”. Podobnie duże dysparytety gęstości zaludnienia spotykamy w mniejszych
miastach, posiadających stosunkowo duże dzielnice bloków. Dobrym przykładem tego
typu układów przestrzennych jest Ustka (tab. 1).
Przeprowadzona analiza rozmieszczenia ludności na terenie miast w Polsce wskazuje na duże wewnątrzmiejskie kontrasty gęstości zaludnienia. Rozkłady ludności
w przestrzeni miast wyróżniają się zarówno układem koncentrycznym, jak i sektorowym, czy też koncentryczno-sektorowym, spotykamy też układy biegunowe. Pomimo
stałego exodusu ludności z dzielnic śródmiejskich, zapoczątkowanego już w latach 70.
XX wieku, w większości dużych, ale także i małych miast utrzymuje się w partiach
centralnych stosunkowo duża gęstość zaludnienia sięgająca 5 tys. osób/km2. Wyższą
gęstość, dochodzącą niejednokrotnie do 20 tys. osób/km2, po dziś dzień posiada szereg
wielkich osiedli mieszkaniowych.
W świetle zaprezentowanych wskaźników gęstości zaludnienia wydaje się celowe
uwzględnienie ich w kryteriach wyboru obszarów wymagających rewitalizacji.
Tabela 1. Liczba ludności w jednostkach urbanistycznych Ustki w 2000 roku
Jednostka urbanistyczna
Zubrzyckiego i Uroczysko
Ustka portowo-przemysłowa
Stare miasto
Śródmieście
Wczasowe
Kwiatowa i Kościelniaka
Polna i Zębiec
XX-lecia PRL
Dąbrowszczaków
Żuławy
Dunina
Ogółem

Powierzchnia
w km2
2,05
0,42
0,20
0,52
1,03
1,40
0,75
0,20
0,13
0,06
3,38
10,14

Liczba
mieszkańców
1359
12
2244
4282
754
257
411
3563
2193
959
1096
17130

Gęstość zaludnienia
osób/km2
658,5
28,6
11220,0
8234,6
732,0
183,6
548,0
17815,0
16869,2
15983,3
324,3
1689,3

Źródło: Matczak A., Rydz E., 2005.

Wskaźnik gęstości zaludnienia jako „metacecha” demograficzna powinien być
umieszczony wśród kryterium C „niestabilne (niekorzystne) tereny demograficzne”.
Można przyjąć, że wskaźnik taki przekraczający 5 tys. osób/km2 faktycznie zamieszkałych (tzw. ludność de facto), względnie 200 osób/ha powierzchni zabudowy mieszkaniowej (tzw. gęstość urbanistyczna) byłby jednym z tych, które wskazują na obszary
wymagające rewitalizacji. Obszary o dużej gęstości zaludnienia w miastach w sposób
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naturalny łączą się z szeregiem niekorzystnych zjawisk i procesów spotykanych w jednostkach miejskich.

2.2. Tendencje i dynamika zmian zaludnienia miast
Zmiany zaludnienia w danym regionie, ale też i mieście są zazwyczaj powiązane
z ich rozwojem gospodarczym i społecznym. W przypadku regionu miejskiego przyrost względnie ubytek ludności w jego strefach funkcjonalno-przestrzennych łączą się
przede wszystkim z tzw. cyklem życia miasta. Pod tym pojęciem rozumiemy fazowy
rozwój demograficzny składający się z czterech etapów: urbanizacji, suburbanizacji,
dezurbanizacji (kontrurbanizacji) i reurbanizacji. Kolejną determinantą przemian ludnościowych są byłe i obecnie pełnione funkcje przez dany ośrodek miejski. W warunkach
transformacji istotne znaczenie mają procesy deindustrializacji występujące w starych
okręgach przemysłowych i połączone z nimi procesy depopulacji miast. Jeszcze innym
elementem przemian ludnościowych są zachodzące procesy przejścia demograficznego
łączące się nie tylko ze spadkiem płodności kobiet, ale także z przemianami w modelu
rodziny i zmianami postaw wobec instytucji rodziny, przejawiającymi się we wzroście
osób żyjących w związkach konsensualnych, opóźnieniem typowego wieku zawarcia
związku małżeńskiego, wzroście liczby rozwodów i rodzin niepełnych.
Wspomniane wyżej czynniki zmian ludnościowych stały się podstawą podziału współczesnej Europy na dwa odmienne typy wzrostu ludności (Turok, Mykhnenko 2006). W miastach Europy Zachodniej występuje generalnie bezwzględny przyrost
liczby mieszkańców (ryc. 9). Duże ośrodki miejskie Europy Środkowej i Wschodniej
doświadczają niespotykanego w całej ich powojennej historii regresu demograficznego
(ryc. 10).
W regionie tym z reguły jedynie ośrodki stołeczne notują przyrost ludności, pozostałe pozbawione „zasilania migracyjnego”, a same oddające swoich mieszkańców
strefie podmiejskiej, tracą swój potencjał ludnościowy.
Podobny regres ludnościowy dotyka również miasta Polski. Należy zaznaczyć, że
zahamowanie powojennego dynamicznego rozwoju miast nastąpiło już w latach 70. XX
wieku (ryc. 11). Oprócz miast małych stagnacja demograficzna wystąpiła ówcześnie
w szeregu miastach średniej wielkości, liczących od 10 do 50 tys. mieszkańców.
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Ryc. 9. Dynamika ludności miast w Europie w latach 2000-2005
Źródło: Turok I., Mykhnenko V., 2006.
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Ryc. 11. Dynamika liczby ludności miast Polski w latach 1988-2002
Źródło: Płaziak M., 2005.

Procesy obniżonej dynamiki demograficznej miast wystąpiły zwłaszcza na Górnym Śląsku, w Wielkopolsce i południowo-wschodniej Polsce (Szymańska 2007). Kolejna dekada cechująca się brakiem stabilizacji polityczno-gospodarczej i odejściem od
polityki forsownej industrializacji oznaczała dalsze ograniczenie dynamiki wzrostu ludnościowego miast. Już wtedy w wielu miastach obserwowano ubytek liczby ludności.
Prawdziwy jednak regres ludnościowy nastąpił w ostatniej dekadzie XX wieku i początku XXI wieku. Procesy depopulacji objęły przede wszystkim miasta duże, a przyczyniła się do nich wzmożona suburbanizacja. Jej wyraz demograficzny oznaczał emigrację
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ludności z miast do ich stref podmiejskich. Warto odnotować, że procesy suburbanizacji
rozpoczęły się już z początkiem lat 90. XX wieku w największych ośrodkach miejskich,
po czym stopniowo „przechodziły” do miast średniej wielkości, a nawet kilkunastotysięcznych. Zaznaczyło się to ubytkiem ludności tak w miastach największych jak i średniej wielkości. Na procesy suburbanizacji nałożyły się procesy deindustrializacji, które
w powiązaniu z „ułomną” restrukturyzacją przemysłu przyczyniły się do niebywałej
destabilizacji demograficznej w większości polskich ośrodków przemysłowych.
Procesy depopulacji objęły całe miasta, lecz z nie jednakową siłą. Najmocniej dały
się odczuć w dzielnicach centralnych. Tu bowiem dodatkowo nałożyły się, na zjawiska
uprzednio wymienione, procesy starzenia się mieszkańców dzielnic śródmiejskich. Procesy starzenia się dzielnic centralnych były obecne już w latach 70. i 80. XX wieku, lecz
ich tempo było ówcześnie stosunkowo małe. Dobitnym przykładem tendencji depopulacyjnych jest Łódź (tab. 2), w której już od początku okresu transformacji zaznaczył się
ubytek ludności.
Tabela 2. Zaludnienie dzielnicy Śródmieście w Łodzi w latach 1960-2001
Rok
1960
1970
1995
2001
Różnica

Liczba mieszkańców
Śródmieścia

Liczba mieszkańców
miasta

163 499
124 803
93 964
86 240
-77 259

717 100
762 700
823 215
786 526
69 426

Odsetek mieszkańców
Śródmieścia w liczbie
ludności Łodzi
22,8
16,4
11,4
10,9
-

Źródło: LPR Łódź.

Ze szczególną siłą objął on dzielnicę śródmiejską miasta. W 1960 r. niemal co
czwarty obywatel Łodzi był mieszkańcem Śródmieścia, w roku 2001 już tylko co dziesiąty. W ciągu 40 lat dzielnica ta utraciła bez mała połowę stanu z roku 1960. Równie dużą dynamikę ubytku ludności można obserwować w Katowicach, a szczególnie
w dzielnicach śródmiejskich tego największego ośrodka górnośląskiego (tab. 3). Tylko
w latach 1997-2003 miasto to utraciło 22 tys. mieszkańców, z czego 40% przypadło na
Śródmieście. Duże ubytki były udziałem Śródmieścia Warszawy i centrum Krakowa.
Podobnie jak w Łodzi procesy depopulacji obserwowano w nich już od lat 70. ubiegłego
wieku (tab. 4, 5).
W latach 90. XX wieku wiele niekorzystnych zjawisk demograficznych pojawiło się także w wielkich osiedlach mieszkaniowych. Stąd w dzielnicach o największym
udziale tych osiedli, z początkiem pierwszych lat XXI wieku, odnotowano ubytek ludnościowy. Był on, jak w przypadku Warszawy, wyższy od notującego w tym czasie
pewną stabilizację, Śródmieścia (ryc. 12).
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Tabela 3. Dynamika ludności w Katowicach w latach 1997-2003 (w tys. osób)

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Katowice
ogółem

Obszar
Śródmiejski

346,4
342,7
338,7
335,0
331,4
327,7
324,5

90,5
89,4
88,1
86,5
85,1
83,6
82,0

Zespół
dzielnic
północnych
80,3
79,3
78,2
77,0
75,9
74,9
74,0

Zespół
Zespół
Zespół
dzielnic
dzielnic
dzielnic
zachodnich południowych wschodnich
60,2
46,6
70,4
59,5
46,4
69,8
59,0
46,0
69,2
58,3
46,1
68,9
57,9
45,8
68,5
57,5
45,8
67,6
57,0
45,9
67,3

Źródło: Wydział Rozwoju Miasta UM Katowice, 2004.

Tabela 4. Zmiany liczby mieszkańców w Warszawie w latach 1950-2002
A. Liczba ludności w strefach aglomeracji warszawskiej w latach 1950-2002
Obszar
Warszawa
Śródmieście
Strefa podmiejska
Gminy sąsiadujące
Gminy pozostałe

1950
840 307
148 625
424 273
144 599
279 674

1960
1 168 923
202 008
557 066
201 229
355 837

1970
1 358 138
203 621
639 586
240 143
399 443

1978
1 565 667
184 162
698 757
254 312
444 445

1988
1 666 270
158 247
750 067
269 183
480 884

2002
1 689 201
138 299
844 443
337 633
506 810

B. Średni roczny wzrost liczby (%) ludności w strefach aglomeracji warszawskiej
w latach 1950-2002
Obszar
Aglomeracja
Warszawa-Śródmieście
Warszawa-pozostały obszar
Strefa podmiejska silnie
zurbanizowana
Strefa podmiejska średnio
zurbanizowana
Strefa podmiejska słabo
zurbanizowana

Źródło: Lisowski A., 2005.

1950-1960
3,16
3,12
3,41

1960-1970
1,47
0,08
1,79

1970-1978
1,58
-1,25
2,27

1978-1988
0,65
-1,50
0,88

1988-2002
0,34
-0,96
0,20

3,36

1,58

1,23

0,70

0,83

2,86

1,63

1,51

1,08

1,00

1,71

0,71

0,29

0,08

0,61
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Tabela 5. Rozwój demograficzny regionu miejskiego Krakowa w latach 1950-1998
A. W liczbach bezwzględnych
Lp.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Strefa
Centrum I
Centrum II
Obrzeże centrum
Centrum Nowej Huty
Miasto centralne
Wielkich osiedli
mieszkaniowych
(przedmiejska wewnętrzna)
Przedmiejska (zewnętrzna)
Przedmiejska razem
Aglomeracja morfologiczna
Podmiejska bliższa
Podmiejska dalsza
Podmiejska razem
Region miejski
Dojazdów do pracy
Funkcjonalny region
miejski

Lata
1970
1978
12213
9007
103711
91424
202841
179759
64636
57935
383401
338125

1988
6662
78352
156369
50752
292135

1998
5839
71307
147203
46391
270740

73441

144825

270016

362442

367788

51612
125053
467499
30843
121174
152017
619516
390721

47808
192723
576124
31090
13
16
742629
410507

52428
322444
660569
29325
142950
172275
832844
431676

58297
420739
712874
28721
156958
185679
898553
467101

69897
437685
708425
30453
166440
196893
905318
495056

1010237 1153136 1264520 1365654

1400374

1950
14997
116617
96937
2973
231524

1960
16647
126662
133103
66034
342446

57260
40058
97318
328842
21974
100826
122800
451642
371239

822881

B. W procentach
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Strefa
Centrum I
Centrum II
Obrzeże centrum
Centrum Nowej Huty
Miasto centralne
Wielkich osiedli
mieszkaniowych
(przedmiejska wewnętrzna)
Przedmiejska (zewnętrzna)
Przedmiejska razem
Aglomeracja morfologiczna
Podmiejska bliższa
Podmiejska dalsza
Podmiejska razem
Region miejski
Dojazdów do pracy
Funkcjonalny region miejski

Źródło: Zborowski A., 2005.

1950-60
111,0
108,6
137,3
2221,1
147,9

1960-70
73,4
81,9
152,4
97,9
112,0

Lata
1970-78
73,7
88,2
88,6
89,6
88,2

1978-88
74,0
85,7
87,0
87,6
86,4

1988-98
87,6
91,0
94,1
91,4
92,7

128,3

197,2

186,4

134,2

101,5

128,8
128,5
142,2
140,4
120,2
123,8
137,2
105,2
122,8

92,8
154,1
123,2
100,8
111,7
109,5
119,9
105,1
114,1

109,5
167,3
114,7
94,3
105,6
103,5
112,1
105,2
109,7

111,2
130,5
107,9
97,9
109,8
107,8
108,9
108,2
108,0

119,9
104,0
99,4
106,0
106,0
106,0
100,8
106,0
102,5
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Ryc. 12. Średnie tempo przyrostu/ubytku ludności w % w Warszawie w latach 2000-2003
Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy,
2003.

Część wielkich osiedli mieszkaniowych zanotowała ubytek ludności już z końcem
XX wieku. Wystąpił on zwłaszcza w osiedlach budowanych w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, czego przykładem jest depopulacja większości osiedli krakowskiej Nowej
Huty (ryc. 13). Z mniejszym natężeniem to samo zjawisko obserwowano w osiedlach
młodszych, budowanych w latach 80. XX wieku. Ilustruje to mapa dynamiki ludności Torunia. Tu tendencje depopulacyjne objęły stosunkowo młode osiedle Rubinkowo
(ryc. 14).
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Ryc. 13. Dynamika ludności Krakowa w latach 1988-1997
Źródło: Zborowski A., 1999.

Jak wskazują na to przykłady wymienionych miast, część ludności emigrowała nie
tylko do strefy podmiejskiej, ale także do strefy przedmiejskiej z powstającymi, obok
starej zabudowy jednorodzinnej, nowymi kompleksami suburbialnymi.
Ten proces szczególnie dobrze ilustrują przykłady dynamicznie rozwijających się
przedmieść Warszawy i Krakowa, w mniejszym stopniu Torunia. Należy jednocześnie
stwierdzić, że procesy relokacji mieszkańców w obrębie granic administracyjnych miast
objęły nie tylko największe ośrodki miejskie w kraju. Jak świadczy to przykład Kołobrzegu (ryc. 15) dekoncentracja i przenoszenie się z centrum na peryferie objęło także
miasta mniejsze.
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Ryc. 14. Stopa przyrostu liczby ludności Torunia w latach 1988-1998
Źródło: Jaroszewska-Brudnicka R., 2004.

Zaprezentowane dane wskazują na co najmniej dwa typy wyludniania się śródmieść. Pierwszy z nich obejmuje miasta poprzemysłowe i charakteryzuje się stałym dużym tempem ubytku ludności. Drugi typ zaznacza się w dzielnicach centralnych dużych
metropolii, gdzie procesy depopulacji zostały częściowo powstrzymane. Można je łączyć tak z procesami gentryfikacji dzielnic centralnych, jak i sporym napływem ludności
z zewnątrz zamieszkującej te dzielnice czasowo.
Ubytek mieszkańców wielkich osiedli będzie niewątpliwie w znaczący sposób
wpływał na tempo przemian ludnościowych w całych miastach. Należy zaznaczyć, że
ubytek ten wiąże się nie tylko z procesami emigracji, zwłaszcza zamożniejszych mieszkańców tych osiedli. Tempo depopulacji regulują też zmiany w zakresie postaw wobec
rodziny i ogólny znaczny spadek jej przeciętnej wielkości.
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Ryc. 15. Gęstość zaludnienia miasta Kołobrzeg w latach 1989 i 2000
Źródło: Rydz E., Jażewicz I., 2002.
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2.3. Migracje wewnętrzne – koncentracja ludności w miastach oraz
procesy suburbanizacji
W okresie realnosocjalistycznym możemy wyróżnić 3 etapy procesów migracji
związane z urbanizacją Polski. Faza pierwsza objęła lata 1941-1950 i wiązała się z powojennymi migracjami ludności tak wewnętrznymi jak i zagranicznymi. W okresie tym
w miastach osiedliło się około 6 mln mieszkańców, spośród których 2/3 stanowiły osoby
przybyłe ze wsi. Fazę drugą (lata 1950-1975) należy łączyć z okresem forsownej industrializacji kraju, która oparta była przede wszystkim na rozwoju przemysłu ciężkiego,
miała charakter procesu wymuszonego, odnoszącego się do założeń polityczno-ideologicznych. Tej forsownej industrializacji towarzyszyła przyspieszona urbanizacja kraju.
W latach 1950-1975 liczba ludności miast wzrosła w Polsce z 9 do 19 milionów, przy
czym około 30% tego przyrostu stanowili imigranci ze wsi, 60% to efekt niezmiennie
wysokiego przyrostu naturalnego. Trzecia faza urbanizacji (lata 1975-1989) związana
jest z reformą administracyjną kraju (utworzenie nowych województw i rozwój średniej
wielkości miast) oraz wyhamowaniem procesów uprzemysławiania kraju. Proces migracji do miast w tym okresie był nadal znaczny, rocznie wieś opuszczało ćwierć miliona
osób (ryc. 16). Najliczniejszą grupę migrujących ze wsi do miast stanowili ludzie młodzi. Wśród kobiet największe natężenie migracji obserwowano w grupie wieku 20-24
lata, a mężczyzn 25-29 lat. Gros nowych imigrantów ze wsi przybywało do oddawanych
w dużym tempie wielkich osiedli mieszkaniowych. Spore grupy młodych migrantów
zasiliły czynszowe kamienice w centrum, meldując się na pobyt czasowy, cześć z nich
znalazła lokum w hotelach robotniczych.

Ryc. 16. Migracje wewnętrzne w Polsce ze wsi do miast i z miast na wieś
Źródło: opracowanie własna na podstawie danych GUS.
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W latach 90. XX wieku wiele niekorzystnych zjawisk demograficznych spowodowało,
że coraz mniej osób migrowało do miast (ryc. 16). Był to przede wszystkim wynik ograniczeń
na rynku pracy, które najbardziej niekorzystnie wpłynęły na stosunkowo słabiej wykształconą
ludność wiejską. Inną z przyczyn zahamowania migracji ze wsi do miast był wzrost kosztów
utrzymania w mieście, w tym gwałtowny wzrost cen mieszkań i opłat czynszu. Istotne znaczenie w osłabieniu tempa migracji wieś-miasto miało także „wysycenie” wielu obszarów
wiejskich z ludności mobilnej (Bański 2006). W 2000 roku po raz pierwszy ze wsi do miast
przeniosło się (99 tys. osób) mniej mieszkańców niż z miast na wieś (103 tys.). Bilans migracyjny w obecnym stuleciu z każdym rokiem był coraz korzystniejszy dla wsi (ryc. 16).
Z badań Śleszyńskiego (2006) wynika, że duża część przemieszczeń współcześnie
w Polsce dokonuje się w obrębie aglomeracji czy też zespołów miejskich. Np. w 2003
roku migracje wewnątrzmetropolitalne objęły blisko 40% ogółu napływów i odpływów
w Polsce. Największy przyrost migracyjny obejmował strefy podmiejskie dużych polskich
miast (ryc. 17), natomiast traciły ludność miasta centralne. Jedynie dwa duże miasta w Polsce: Warszawa i Kraków posiadają obecnie dodatnie saldo migracyjne (ryc. 18). Procesy
suburbanizacyjne szczególnie nasiliły się w największych polskich obszarach metropolitalnych. Bezsprzecznie największą strefę suburbanizacyjną posiada Warszawa.

Ryc. 17. Saldo migracji w Polsce w 2003 r.
Źródło: Śleszyński P., 2006.
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Ryc. 18. Saldo migracji w dużych miastach Polski w latach 2000-2006
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Mniejsze natężenie procesów suburbanizacyjnych notujemy w dużych miastach, takich jak: Kraków, Poznań, Wrocław oraz w Trójmieście i regionie Bydgoszczy-Torunia.
Słabsze co do natężenia i ograniczone przestrzennie procesy suburbanizacji obejmują duże
miasta wschodniej Polski: Białystok, Lublin i Rzeszów. Jeszcze inną sytuację migracyjną
posiadają zaplecza dużych ośrodków starego przemysłu, w szczególności Konurbacja Katowicka, gdzie występuje znaczny ujemny bilans migracyjny. Dotyczy on zarówno głównych ośrodków miejskich tej konurbacji jak i ich bezpośredniego zaplecza.
Pomimo, że suburbanizacja jest w Polsce procesem, na szerszą skalę, stosunkowo
młodym, posiada jednak pewne cechy strukturalne, które są bardzo podobne do tych
notowanych w zachodniej Europie. Mianowicie do polskich suburbiów wędruje z miast
centralnych ludność przeciętnie starsza od mieszkańców zasiedlających suburbia miast
zachodnich. Kolejną wyróżniającą cechą migrantów z miast do suburbiów jest przeciętnie wyższe wykształcenie. Spis ludności z 2002 roku ujawnił, że w gminach podmiejskich wśród migrantów osoby z wyższym wykształceniem stanowiły z reguły powyżej
15% ogółu napływających. W niektórych gminach położonych pod Warszawą i Poznaniem udział tej grupy osób przekraczał 1/3 ogółu imigrantów (Śleszyński 2006).
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Ryc. 19. Zlewnie migracyjne Warszawy i Krakowa (2004/2005)
Źródło: Raźniak P., 2007.
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Zwracając uwagę na rozwinięte procesy suburbanizacji należy dostrzegać ich ścisły związek z procesami rewitalizacji. Obydwa procesy należy widzieć w perspektywie
ich społecznego kontekstu. Jak na to zwrócono uwagę, w procesie suburbanizacji bierze
udział przede wszystkim ludność w wieku produkcyjnym, dobrze wykształcona, a zatem
o przeciętnie wysokim statusie społecznym i materialnym. Jest to ludność dążąca do poprawy standardu tak własnych warunków mieszkaniowych, jak i swojego dotychczasowego otoczenia mieszkaniowego, które jest zazwyczaj zdegradowane. Procesy rewitalizacji powinny przynajmniej część z potencjalnych emigrantów zatrzymać w zrewitalizowanych dzielnicach. Dotyczy to zwłaszcza tych potencjalnych emigrantów, którzy są
w starszym wieku produkcyjnym, często już w fazie rodzinnej określanej mianem tzw.
pustego gniazda, a więc bez dzieci, które zdążyły się już usamodzielnić i opuściły rodzinny dom. Warunkiem owego „zatrzymania” jest nie tylko dobry stan poszczególnych
kamienic, ale też podniesiona jakość „środowiska mieszkaniowego”, które jest zdolne konkurować z jakością „środowiska podmiejskiego”. Trzeba zauważyć, ze w Polsce
obok silnych procesów suburbanizacyjnych ciągle jeszcze występują migracje ze wsi do
miast (Raźniak 2007), mamy zatem do czynienia z fazą dekoncentracyjno-koncentracyjną. Przykłady tego typu procesów pokazuje rycina (ryc. 19). Szczególnie dużą zlewnię
migracyjną posiada Warszawa, mniejszą – Kraków. Współczesne tendencje migracyjne
w regionie miejskim Krakowa ilustrują ryc. 20 i 21.

Ryc. 20. Napływ mieszkańców do stref rozwoju regionu miejskiego Krakowa według
faz cyklu życia rodziny w latach 90. XX wieku
Źródło: Zborowski A., 2005.

Wśród dominujących kierunków napływu ludności według stref funkcjonalno-przestrzennych regionu miejskiego, obok wyraźnie zaznaczających się tendencji dekoncentracyjnych (migracje z miasta centralnego do strefy przedmiejskiej i osiedli suburbialnych),
występują migracje w obrębie tej samej strefy, a także migracje z terenów położonych poza
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regionem miejskim (miasta i wsie) do miasta centralnego. Kierunki migracji wskazują na
istnienie tendencji dekoncentracyjno-koncentracyjnych. Tendencje te odzwierciedlone są
także w napływach mieszkańców do poszczególnych stref regionu miejskiego według faz
cyklu życia rodziny. Generalnie do miasta centralnego napływa pokaźna rzesza osób młodych, podejmujących pracę względnie pobierających naukę.

Ryc. 21. Napływ mieszkańców do stref rozwoju regionu miejskiego Krakowa według
przyczyn migracji w latach 90. XX wieku
Źródło: Zborowski A., 2005.

Do stref pośrednich (strefa wielkich osiedli mieszkaniowych, przedmiejska i osiedli suburbialnych) napływają przede wszystkim rodziny pełne (z dziećmi), dla których
głównym motywem migracji jest chęć poprawy warunków mieszkaniowych, co wiąże
się z zakupem nowego względnie „z drugiej ręki” mieszkania lub kupnem, albo też
budową domu. Rodziny te przybywają z miasta centralnego i strefy wielkich osiedli
mieszkaniowych i one to właśnie tworzą, w regionie miejskim Krakowa, główną falę
suburbanizacyjną (ryc. 22).
Warto przy tej okazji zwrócić uwagę, że do wielkich osiedli kierują się głównie
mieszkańcy miasta centralnego, w mniejszym stopniu strefa ta jest przedmiotem migracji
stałych osób pochodzących spoza regionu miejskiego. Ten mechanizm migracyjny sprawia, że stare osiedla bloków podlegają wymianie migracyjnej, w której uczestniczą przede
wszystkim mieszkańcy wielkiego miasta. Dowodzi to całkowicie odmiennych, od spotykanych na zachodzie, mechanizmów sukcesji migracyjnej w wielkich ośrodkach. A zatem
nie ma podstaw do twierdzenia, wskazującego na powielanie zachodniej drogi rozwoju

Migracje wewnętrzne – koncentracja ludności w miastach...

41

społecznego, przez duże osiedla bloków w miastach Polski i będące jej konsekwencją
szybkie procesy degradacji społecznej. Nie oznacza to wcale, że w przypadku części osiedli procesy takie w przyszłości nie wystąpią. Jest to jednak perspektywa 15 do 20 lat.

Ryc. 22. Dominujące kierunki napływu i poziom zasiedziałości mieszkańców
regionu miejskiego Krakowa według stref rozwoju w latach 90. XX
wieku
Źródło: Zborowski A., 2005.
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Jak wykazują to dane dotyczące migracji według dzielnic w Warszawie (Potrykowska, Śleszyński 1999), notujemy duży odpływ ludności z Śródmieścia do strefy podmiejskiej Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego. Odpływ ten obejmuje wszystkie grupy
wieku łącznie z osobami będącymi w wieku poprodukcyjnym (ryc. 23). Jednocześnie
do Śródmieścia obserwujemy spory napływ mieszkańców pochodzących z dzielnic centralnych. Warto zauważyć, iż obok młodszych imigrantów sporą grupę stanowią osoby
w wieku 60 i więcej lat. Napływają one, między innymi, z takich dzielnic jak Praga Północ i Żoliborz. Można sądzić, że napływające do dzielnicy Śródmieście osoby z „wianuszka” dzielnic centralnych są stosunkowo dobrze sytuowane (biorąc pod uwagę ceny
mieszkań oraz wysokość czynszów w dzielnicy Śródmieście), a migracje te należy zaliczyć do typowych procesów gentryfikacji. Jak wykazują analizowane dane saldo migracji
obszarów otaczających dzielnicę Śródmieście jest bliskie zeru, a w dwóch przypadkach
(Praga Północ, Żoliborz) jest ujemne. Oznacza to przewagę napływów z tych dzielnic
do Śródmieścia nad odpływami na tym samym kierunku. Procesy migracji wewnętrznych wskazują na wzrost procesów segregacji społecznej mieszkańców Warszawy. Do
wzrostu tego przyczynia się niewątpliwie także i rewitalizacja. Jak wskazują badania
prowadzone przez Gorzelaka i Smętkowskiego (2005), duże miasta w zauważalny sposób różniły się przyczynami podjęcia migracji (ryc. 24) do miast centralnych. W Warszawie były to praca i edukacja, w Poznaniu edukacja i sprawy rodzinne, a w Trójmieście
sprawy rodzinne i warunki mieszkaniowe. Niewątpliwie związane to było z funkcjami
pełnionymi przez wyżej wymienione miasta. Przyczyny „wypychające” (push factors)
mieszkańców tych miast poza ich granice administracyjne były takie same we wszystkich ośrodkach. Do głównych czynników należały: warunki mieszkaniowe i sprawy rodzinne, znacznie mniejszą role odgrywała praca.
Taki układ czynników wskazuje na pierwszą fazę suburbanizacji w Polsce nakierowaną na migracje o charakterze rezydencjonalnym. Motywy migracji do dużych
miast w Polsce, w tym do ich stref centralnych związane są przede wszystkim z nauką
i pracą. Znacznie mniejszą rolę odgrywają tu warunki mieszkaniowe. Oznacza to, że
dla większości migrantów pochodzących spoza miasta warunki mieszkaniowe dzielnic
centralnych plasują się pośród motywów migracyjnych na dalszej pozycji. Tę pozycję
mogłyby poprawić kompleksowo prowadzone prace rewitalizacyjne. Warto zauważyć, że właśnie poprawa warunków mieszkaniowych jest głównym motywem migracji
w strefie wielkich osiedli mieszkaniowych. Osiedla te są ciągle atrakcyjnym miejscem
dla rodzin pełnych, a więc z dziećmi, szczególnie rodzin młodych. Niewątpliwie dużą
rolę przy wyborze mieszkania w bloku odgrywają możliwości finansowe rodziny, w tym
„potencjał kredytowy”. Przy ciągle jeszcze słabo wykształconej w polskich warunkach
klasie średniej wielkie osiedla mieszkaniowe są potencjalnym atrakcyjnym miejscem do
zamieszkania. Dotyczy to szerokiego przekroju mieszkańców, zwłaszcza emerytów i rodzin młodych. Strefa ta w przyszłości będzie także miejscem sporego zainteresowania
się nią przez studentów. O wyborze mieszkania w bloku będą decydować możliwości
wynajęcia stosunkowo niedużego, ale o wszelkich udogodnieniach technicznych lokum.
Szczególnie preferowane przez studentów będą osiedla blisko położone przy uczelniach
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i ich kampusach. Utrzymanie zróżnicowanego składu demograficznego i społecznego
wielkich osiedli mieszkaniowych jest i będzie korzystne ze względu na ich funkcjonowanie, szczególnie w kontekście pojawiających się zagrożeń dotyczących degradacji społecznej części z nich. Do utrzymania się wspomnianego zróżnicowanego składu
społecznego przyczynić się mogą niewątpliwie procesy rewitalizacji. Będą one jednocześnie, podobnie jak w śródmieściach miast, prowadziły do odmłodzenia przeciętnego
wieku mieszkańców.
A. Napływy migracyjne ludności do dzielnicy Śródmieście w Warszawie w 1995
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B. Odpływy migracyjne ludności do dzielnicy Śródmieście w Warszawie w 1995 r.
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C. Saldo migracji dzielnic Warszawy oraz gmin byłego województwa warszawskiego

Ryc. 23. Napływy (A) i odpływy (B) migracyjne ludności do dzielnicy Śródmieście
w Warszawie w 1995 r. oraz saldo migracji dzielnic Warszawy i gmin byłego
województwa warszawskiego (C)
Źródło: Porykowska A, Śleszyński P., 1999.
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Ryc. 24. Przyczyny migracji do wybranych polskich miast
Źródło; Gorzelak G., Smętkowski M., 2005.

A. Zborowski, M. Soja
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2.4. Struktura ludności według płci i wieku – procesy starzenia się
ludności
Rozwój demograficzny krajów, regionów oraz miast jest w znacznym stopniu
determinowany przez strukturę płci i wieku. Z jednej strony decyduje ona w znacznym stopniu o trendach rodności i umieralności występujących w danym regionie,
a z drugiej strony wpływa na kształtowanie się omawianej struktury. Występuje tu
zatem typowa relacja zwrotna. Należy jednak zauważyć, że w miastach i ich dzielnicach struktura ludności według wieku i płci jest, na skutek dużej wymiany ludnościowej, kształtowana przede wszystkim przez migracje. Obok migracji na pobyt
stały coraz częściej są to migracje okresowe odbywające się w cyklu rocznym oraz
czasowe.
Jednym z najistotniejszych odbywających się współcześnie procesów demograficznych za sprawą zmian w strukturze wieku jest starzenie się ludności. Dotyka ono szczególnie kraje wyżej rozwinięte, w tym Polskę, a zwłaszcza miasta. Jedną z najprostszych
miar badania starzenia się populacji jest ocena udziału ludności starej w wieku 60 lat
(względnie 60 lat i więcej dla kobiet i 65 lat i więcej dla mężczyzn) wśród ogółu mieszkańców danego regionu. Starzenie się społeczeństw jest postrzegane jako skutek tzw.
drugiego przejścia demograficznego, charakteryzującego się m.in. spadkiem płodności
kobiet poniżej poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń, a więc poniżej poziomu reprodukcji prostej. Jak się powszechnie ocenia, jest ono wywołane zmianami
norm społecznych, obyczajowych i kulturowych. Znaczne obniżenie się stopy rodności,
poniżej poziomu umieralności prowadzi do szybkiego i długotrwałego procesu starzenia
się ludności.
Syntetyczną miarą przemian demograficznych jest tzw. wiek środkowy ludności,
inaczej mediana wieku. W Polsce w latach 1990-2006 wiek środkowy ludności wzrósł
z 31,5 lat do 37 lat. W miastach procesy starzenia się ludności były szybsze niż na wsi.
Mediana ludności wzrosła w tym samym czasie z 32,1 lat do 38,2 lat, na wsi odpowiednio z 30,6 do 35,2 lat.
Rezultatem przemian demograficznych były zmiany struktury wieku społeczeństwa polskiego (tab. 6). Generalnie w okresie transformacji zanotowano znaczny spadek
liczby dzieci i młodzieży (0-17 lat), ich udział wśród ogółu ludności zmniejszył się z 29
do poniżej 20%. Jeszcze wydatniej, niemal o 10 punktów procentowych, obniżył się
udział omawianej populacji w miastach. Poważne zmiany nastąpiły także w grupie osób
w wieku produkcyjnym (kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni – 18-64 lata). W roku
2006 zanotowano znaczny wzrost odsetka osób w tym przedziale wieku – do 64% ogółu
ludności (w miastach do 66%).
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Tabela 6. Ludność Polski według wieku w wybranych latach. Stan w dniu 31 XII
Wyszczególnienie
Ludność ogółem
W wieku przedprodukcyjnym
produkcyjnym
mobilnym (18-44 lata)
niemobilnym (45-59/64 lata)
poprodukcujnym
Ludność miast
W wieku przedprodukcyjnym
produkcyjnym
mobilnym (18-44 lata)
niemobilnym (45-59/64 lata)
poprodukcujnym

1990
38 073
11 040
22 148
15 256
6 892
4 885
23 547
6 601
14 208
9 838
4 370
2 738

2000
w tysiącach
38 254
9 333
23 261
15 218
8 043
5 660
23 670
5 307
14 984
9 594
5 390
3 379

Lata
2006
38 126
7 661
24 482
15 250
9 232
5 983
23 370
4 238
15 426
9 396
6 030
3 706

1990

2000
2006
w procentach
100,0
100,0
100,0
29,0
24,4
20,1
58,2
60,8
64,2
40,1
38,9
40,0
18,1
21,0
24,2
12,8
14,8
15,7
100,0
100,0
100,0
28,0
22,4
18,1
60,4
63,3
66,0
41,8
40,5
40,2
18,6
22,8
25,8
11,6
14,3
15,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Należy jednak nadmienić, że cały przyrost osób w grupie produkcyjnej był efektem
gwałtownego wzrostu ludności w wieku produkcyjnym, niemobilnym (45-59/64 lat). Ta
populacja w niedalekiej przyszłości zasili w znacznej mierze obecnych emerytów i przyczyni się do gwałtownego wzrostu procesów starzenia się ludności w Polsce (tab. 7).
Tabela 7. Ludność Polski w wieku 60+/65+ lat w przekroju miasta – wieś w latach
2002-2030 (tys. osób)
Kategoria
Polska
Miasta
Wieś

2002
5765,0
3483,9
2281,2

2002
100,0%
60,4%
39,6%

2030
9597,0
6077,9
3519,1

2030
100,0%
63,3%
36,7%

2002=100
166,5
174,5
154,3

Źródło: Jelonek A., 2006.

Proces starzenia się ludności w kraju w ostatnich kilkunastu latach był znaczący.
Objął on tak ludność miast jak i wsi. W rezultacie odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w Polsce, a także w samych miastach osiągnął poziom 16% ogółu mieszkańców.
Procesy starzenia się ludności były wyraźnie zróżnicowane regionalnie. Ich wyrazem są zmiany udziału ludności starszej w największych miastach Polski (ryc. 25).
Procesy starzenia są najbardziej zaawansowane w dwóch miastach, tj. Warszawie i Łodzi, gdzie udział osób starszych sięga około 17% ogółu populacji. Miastem, w którym
postępy starzenia się mieszkańców były w ostatnich kilkunastu latach najszybsze jest
Wrocław, który jeszcze w 1990 roku posiadał relatywnie najmłodszą strukturę wieku
mieszkańców wśród dużych miast Polski. „Młodością demograficzną” na tle analizowanych pięciu centrów regionalnych wyróżniały się Poznań i Kraków, jakkolwiek i w nich
odsetek osób starszych pozostawał wyższy niż w całej Polsce oraz w miastach ogółem.
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Ryc. 25. Udział ludności w wieku powyżej 65 lat (w %) w dużych
miastach Polski w latach
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Ogólną sytuację demograficzną w dużych miastach opisuje nam wiek środkowy
ludności (ryc. 26). Przy medianie wieku dla ludności miast w Polsce w 2002 roku wynoszącej 36,2 lata, wiek środkowy ludności Warszawy i Łodzi przekroczył 40 lat (odpowiednio 40,1 i 41,2). Był on też znacząco wyższy od wartości średniej dla Polski
w Katowicach (38,8) i Wrocławiu (37,9). W Krakowie i Poznaniu sięgał przeciętnych
wartości notowanych w miastach Polski, tj. 36,4 oraz 36,2 lata.
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Ryc. 26. Przeciętny wiek ludności w dużych miastach Polski w 2002 r.
Źródło: GUS.
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O tempie starzenia się ludności w miastach świadczą nie tylko odsetek ludności starej, czy też mediana wieku, ale także udział dzieci i młodzieży (0-14 lat względnie 0-17 lat)
w całej populacji. Często populację osób starych odnosi się do grupy ludności w młodszym
wieku, otrzymując w ten sposób indeks starości demograficznej. Kiedy wartość indeksu
nie przekracza 100 oznacza to, iż populacja młodsza jest liczebniejsza od osób starszych,
w przypadku gdy wartości sięgają powyżej stu mamy sytuację odwrotną do tej wcześniej
wskazanej, tj. grupa starsza przeważa liczebnie nad dziećmi i młodzieżą.

Ryc. 27. Indeks starości demograficznej w 1988 r.
Źródło: Kurek S., 2008.

W 1988 roku średnia wartość indeksu starości demograficznej w Polsce (ryc. 27) wynosiła 42,6 (Kurek 2006), przy czym w największych miastach był on wyższy od tej średniej (Łódź
77,6; Warszawa 62,1; Poznań 50,7; Kraków 47,0). Najniższe wartości świadczące o młodości
demograficznej występowały ówcześnie w ośrodkach przemysłowych (Łęczna 6,6; Polkowice
6,9; Nowa Sarzyna 7,1; Żory 9,2; Jelcz-Laskowice 9,5, Lubin 10,6; Jastrzębie Zdrój 11,3).
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W 2002 roku średnia wartość indeksu w Polsce wzrosła do 66,4 (ryc. 28). W miastach
wartości indeksu znacząco podniosły się i to tak w dużych jak i w małych miastach (Szczawno
Zdrój 157,8; Sopot 156,7; Warszawa 135,2; Łódź 133; Wrocław 112,5). W szeregu wielkich
miast odsetek emerytów był równy udziałowi dzieci (Kraków 100,5; Poznań 99,8; Szczecin
95,8; Gdańsk 94,3). Mniejsze wartości indeksu wystąpiły w ośrodkach silnie w przeszłości
uprzemysłowionych (Łęczna 13,9; Połaniec 22,8; Polkowice 24,5; Bełchatów 26,2).

Ryc. 28. Indeks starości demograficznej w 2002 r.
Źródło: Kurek S., 2008.

Niekorzystne proporcje występujące pomiędzy grupą osób starszych a osobami
młodymi dało się zauważyć szczególnie w dużych miastach, co można wiązać z gwałtownym spadkiem urodzeń, począwszy od lat 90. XX wieku. Niewątpliwie, także suburbanizacja przyczyniła się do zachwiania tych proporcji. Mianowicie, wraz z rodzicami
miasta opuszczały dzieci i młodzież.
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Procesy starzenia się ludności w nieodległej przeszłości, a także w perspektywie najbliższych kilkunastu lat możemy prześledzić na przykładzie wykresu typu piramidy wieku i płci dla Warszawy i Krakowa (Węcławowicz, Stępniak, Bierzyński 2007; Zborowski
2003). W Warszawie zwraca uwagę zmniejszenie się liczebności najmłodszych grup wieku
w 2002 roku w porównaniu do roku 1988. Jednocześnie do ponad 19% ogółu mieszkańców
wzrasta udział grupy emerytów (ryc. 29). Pogłębienie się niekorzystnych tendencji możemy
obserwować na przykładzie projekcji demograficznej dla Krakowa do roku 2023, wg której
to wszystkie roczniki z powojennego wyżu demograficznego z lat 50. XX wieku będą pozostawać na emeryturze (ryc. 30). Przyczyni się do dalszego pogłębienia niekorzystnych relacji
młodzi-starzy, a indeks starości będzie kształtował się na poziomie niemal 200, co oznacza,
iż grupa osób starych będzie dwukrotnie liczniejsza od dzieci i młodzieży.

Ryc. 29. Piramida wieku i płci ludności Warszawy w latach 1988-2002
Źródło: Węcławowicz G, Stępniak M., Bierzyński A., 2007.

Na piramidzie dla Krakowa możemy jednocześnie zauważyć bardzo liczne roczniki przedziału wieku „studenckiego”, a zatem 20-24 lat. Tworzą one charakterystyczne
wypustki, które znacząco zmieniają kształt piramidy w młodszych grupach wieku. Taki
układ piramidy wieku jest charakterystyczny dla miast „uniwersyteckich” skupiających
duże uczelnie. Ponieważ część studentów, po studiach pozostaje na stałe, względnie czasowo w miastach „uniwersyteckich” prowadzi to do odmłodzenia struktur wieku tego
typu ośrodków. Zjawisko zwiększającego się udziału grup studenckich jest określane
mianem studentyzacji względnie beanizacji miasta (Zborowski 2005).
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Ryc. 30. Piramidy wieku i płci ludności Krakowa w latach 2003-2023
Źródło: Zborowski A., 2003.

Zarówno procesy starzenia się społeczności miejskiej jak i zjawiska ich odmładzania, szczególnie poprzez napływ młodzieży w celu kształcenia, mają istotne znaczenie
z punktu widzenia procesów rewitalizacji. Warto zauważyć, że ludność stara koncentruje
się w centrach miast, młodsza wybiera głownie obszary peryferyjne. Rozkład przestrzenny
według struktury ludności w mieście jest zasadniczo odzwierciedleniem wieku zabudowy
mieszkaniowej. Stąd bez względu na wielkość miasta najstarsza zabudowa zlokalizowana
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jest w śródmieściu, a w niej zamieszkuje – przynajmniej jak dotąd – w polskich miastach
ludność najstarsza. To zróżnicowanie przestrzenne ilustrują ryc. 31, 32, 33 i 34.
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Ryc. 31. Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w wybranych
miastach i ich śródmieściach
Źródło: opracowanie własne na podstawie LPR dla miast: Biała Podlaska,
Będzin, Tarnowskie Góry, Bełchatów, Płock, Rzeszów, Częstochowa.

Ryc. 32. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w Toruniu w 1988 r.
Źródło: Jaroszewska-Brudnicka R., 2004.
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Ryc. 33. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w Toruniu w 1998 r.
Źródło: Jaroszewska-Brudnicka R., 2004.

Na ryc. 31 zaprezentowano różnice występujące pomiędzy udziałem osób w wieku poprodukcyjnym w Śródmieściu a całą populacją danego ośrodka. Zwraca uwagę
sięgający w wielu miastach odsetek osób starszych przekraczający 20% ogółu mieszkańców dzielnicy centralnej. Pewnym ewenementem jest tu struktura Śródmieścia
Będzina, gdzie udział osób starszych sięga połowy mieszkańców tej dzielnicy. Jest to
spowodowane z jednej strony faktyczną degradacją tej dzielnicy, a z drugiej – wiąże
się z faktem, iż dane obejmują zasadniczo tylko tę część Śródmieścia Będzina, która
przeznaczona jest do rewitalizacji. Jak wskazują na to ryc. 32 i 33 odnoszące się do
zmian udziału ludności starej w Toruniu, w mieście stosunkowo młodym jak na polskie warunki, w latach 90. XX wieku zaznaczyły się silne procesy starzenia się ludności, które objęły całą część centralną miasta. Udział ludności w tej części, podobnie
jak i we wcześniej analizowanych śródmieściach, przekroczył 20% ogółu mieszkańców (Jaroszewska-Brudnicka 2004). Typowy dla miasta polskiego układ przestrzenny
struktury wieku posiada także Warszawa (ryc. 34). Obserwuje się tu silną zależność
pomiędzy wiekiem zabudowy mieszkaniowej, szczególnie tej pochodzącej z okresu
1945-1970 oraz starszej a wiekiem mieszkańców (Węcławowicz, Stępniak, Bierzyński 2007).
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Ryc. 34. Sytuacja demograficzna Warszawy: obszary młodości i starości
demograficznej
Źródło: Węcławowicz G., Stępniak M., Bierzyński A., 2007.

Należy jednak zauważyć, że procesy starzenia się ludności zaczynają obejmować
powoli osiedla nie tylko powojenne, ale również docierają do zabudowy „blokowej”
z lat 60. i 70. XX wieku. W Krakowie, obok centrum Nowej Huty (lata 50.), właśnie
osiedla z wymienionego okresu zanotowały w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku największą dynamikę wzrostu ludności w wieku 60 lat i więcej (ryc. 35).
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Ryc. 35. Dynamika ludności Krakowa w wieku 60 lat i więcej w latach 19881997
Źródło: Zborowski A., 1999.

Jednocześnie w ścisłym centrum, historycznym Krakowie, a także otaczających go
dzielnicach z kamienicami z przełomu XIX i XX wieku wystąpiło obniżenie się wysokiego
wcześniej poziomu starości demograficznej. Można sądzić, że z jednej strony w owym czasie liczne starsze roczniki poczęły wymierać, a z drugiej – odzyskiwanie przez potomków
właścicieli kamienic przyczyniło się do wprowadzenia do budynków, nowych pozamieszkalnych funkcji. Stąd osoby starsze przy pomocy różnego typu działań formalnych, ale często nieformalnych zostały zmuszone do opuszczenia dotychczas zajmowanych lokali.
Warto też zauważyć, że z rozwiniętymi procesami starzenia się ludności łączy się proces
feminizacji. Feminizacja, jak to obrazuje ryc. 36, ma również historyczne korzenie w śródmieściach miast. Procesy feminizacji centralnych dzielnic miejskich, jak na to wskazuje układ
struktury płci w Krakowie, utrzymały się w polskich miastach po dziś dzień (ryc. 37). Procesy te jak dotychczas obejmowały tak ludność zameldowaną na pobyt stały jak i czasowy.
Ze względu na znaczne podniesienie czynszu mieszkaniowego, szczególnie w odnowionych
kamienicach śródmiejskich można w ostatnich latach obserwować pojawienie się procesów
gentryfikacji. Procesy te polegają na napływie młodych, dobrze wykształconych, stąd też dobrze sytuowanych materialnie młodych ludzi. Wszystko wskazuje na to, że w warunkach polskich, przy dużych dysproporcjach w zarobkach pomiędzy kobietami a mężczyznami na porównywalnych stanowiskach i jednoczesnym większym udziale w gremiach kierowniczych
mężczyzn, właśnie to oni w przeważającej mierze będą zamieszkiwali centra miejskie.
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Ryc. 36. Liczba kobiet na 100 mężczyzn w dużych miastach Polski w 1931 r.
Źródło: Gawryszewski A., 2005.
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Można sądzić, że podobnie jak osób starszych, coraz częściej ze względu na „zaporowe” ceny czynszów, śródmieście będzie pozbawione studentów. Proces „wyjścia” studentów z miasta centralnego będzie przyspieszony w tych ośrodkach, które postarały się
o nowe kampusy, lokalizowane na peryferiach. Te nowe lokalizacje uczelni lub ich części
przyczyniły się do wzrostu zainteresowania przez studentów dużymi osiedlami mieszkaniowymi, szczególnie tymi, które są dobrze skomunikowane z kampusami. Zjawiska przemieszczania się studentów do „bloków” pozwolą na ich odmłodzenie demograficzne, dają
też nadzieję, że w przyszłości przynajmniej w miastach uniwersyteckich będą to pulsujące
życiem dzielnice. Stąd wynika potrzeba rewitalizacji nie tylko dzielnic centralnych, ale też
i wielkich osiedli mieszkaniowych. Te ostatnie będą odmładzane także dzięki sprowadzaniu
się do nich młodych rodzin oraz osób młodych tworzących gospodarstwa jednoosobowe.

Ryc. 37. Współczynnik feminizacji ludności Krakowa w 1997 r.
Źródło: Zborowski A., 1999.

2.5. Podsumowanie
Przeprowadzona analiza rozmieszczenia ludności na terenie miast w Polsce wskazuje na duże wewnątrzmiejskie kontrasty gęstości zaludnienia. Rozkłady ludności
w przestrzeni miast wyróżniają się zarówno układem koncentrycznym, jak i sektorowym, czy też koncentryczno-sektorowym, spotykamy też układy biegunowe. Pomimo
stałego exodusu ludności z dzielnic śródmiejskich, zapoczątkowanego już w latach 70.
XX wieku, w większości dużych, ale także i małych miast utrzymuje się w partiach
centralnych stosunkowo duża gęstość zaludnienia sięgająca 5 tys. osób/km2. Wyższą
gęstość po dziś dzień posiada szereg wielkich osiedli mieszkaniowych (dochodzącą niejednokrotnie do 20 tys. osób/km2).
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W świetle zaprezentowanych wskaźników gęstości zaludnienia wydaje się celowe
uwzględnienie ich w kryteriach wyboru obszarów wymagających rewitalizacji. Wskaźnik gęstości zaludnienia jako „metacecha” demograficzna powinien być umieszczony
wśród kryterium C „niestabilne (niekorzystne) tereny demograficzne”.
Dokonana analiza procesów depopulacji wskazuje na co najmniej dwa typy wyludniania się śródmieść. Pierwszy z nich obejmuje miasta poprzemysłowe i charakteryzuje się stałym dużym tempem ubytku ludności. Drugi typ zaznacza się w dzielnicach
centralnych dużych metropolii, gdzie procesy depopulacji zostały częściowo powstrzymane. Można to łączyć tak z procesami gentryfikacji dzielnic centralnych, jak i sporym
napływem ludności z zewnątrz zamieszkującej te dzielnice czasowo.
Ubytek mieszkańców wielkich osiedli będzie niewątpliwie w znaczący sposób
wpływał na tempo przemian ludnościowych w całych miastach. Należy tu zaznaczyć, że
ubytek ten wiąże się nie tylko z procesami emigracji, zwłaszcza zamożniejszych mieszkańców tych osiedli. Jego tempo depopulacji regulują też zmiany w zakresie postaw
wobec rodziny i ogólny znaczny spadek jej przeciętnej wielkości.
Motywy migracji do dużych miast w Polsce, w tym do ich stref centralnych związane są przede wszystkim z nauką i pracą. Znacznie mniejszą rolę odgrywają tu warunki
mieszkaniowe. Oznacza to, że dla większości migrantów pochodzących spoza miasta
warunki mieszkaniowe dzielnic centralnych plasują się pośród motywów migracyjnych
na dalszej pozycji. Tę pozycję mogłyby poprawić kompleksowo prowadzone prace rewitalizacyjne.
Zarówno procesy starzenia się społeczności miejskiej jak i zjawiska ich odmładzania, szczególnie poprzez napływ młodzieży w celu kształcenia, mają istotne znaczenie
z punktu widzenia procesów rewitalizacji. Można sądzić, że podobnie jak osób starszych,
coraz częściej ze względu na „zaporowe” ceny czynszów, śródmieście będzie pozbawione studentów. Proces „wyjścia” studentów z miasta centralnego będzie przyspieszony
w tych ośrodkach, które postarały się o nowe kampusy, lokalizowane na peryferiach.
Te nowe lokalizacje uczelni lub ich części przyczyniły się do wzrostu zainteresowania
przez studentów dużymi osiedlami mieszkaniowymi, szczególnie tymi, które są dobrze
skomunikowane z kampusami. Zjawiska przemieszczania się studentów do „bloków”
pozwolą na ich odmłodzenie demograficzne, dają też nadzieję, że w przyszłości przynajmniej w miastach uniwersyteckich będą to pulsujące życiem dzielnice. Stąd wynika
potrzeba rewitalizacji nie tylko dzielnic centralnych, ale też i wielkich osiedli mieszkaniowych. Te ostatnie będą odmładzane także dzięki sprowadzaniu się do nich młodych
rodzin oraz osób młodych tworzących gospodarstwa jednoosobowe.
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3. Ocena rozmiarów i kierunku napływu
obcokrajowców (imigrantów) do polskich miast,
w tym ich cech społeczno-demograficznych
Imigracja odgrywa coraz większą rolę w funkcjonowaniu polskiej gospodarki, a odmienne zachowania obyczajowo-kulturowe napływających cudzoziemców wywierają wpływ na
szeroko pojętą sytuację społeczno-demograficzną kraju. Skala napływu imigrantów (obcokrajowców) do Polski jest stosunkowo niska w porównaniu do krajów Europy Zachodniej
(np. Francja, Niemcy), jednak od początku transformacji systemowej w Polsce można zauważyć, że zjawisko to wykazuje tendencję wzrostową. Dlatego bardzo ważne staje się pytanie
o przebieg oraz perspektywy rozwoju tego procesu w Polsce. Głównym celem opracowania
jest przedstawienie stanu imigracji, w tym krajów pochodzenia (kierunków napływu imigrantów do Polski) oraz cech społeczno-demograficznych imigrantów w polskich miastach.
W celu identyfikacji powyższych zjawisk, analiza objęła kilka głównych zagadnień:
1) najnowszą imigrację do polskich miast – na podstawie danych Głównego
Urzędu Statystycznego, Urzędu ds. Cudzoziemców oraz Narodowego Spisu
Powszechnego (NSP) przeprowadzonego w 2002 r.;
2) struktur społecznych i demograficznych imigrantów;
3) koncentracji grup narodowościowych w miastach – na podstawie dostępnych
danych określono czy imigranci wykazują tendencję do koncentracji przestrzennej w wybranych dzielnicach miast i tworzenia gett narodowościowych.
Należy stwierdzić, że od wzrastającego w ostatnich latach zapotrzebowania na cudzoziemskich pracowników oraz od polityki migracyjnej państwa będzie zależeć, czy
zjawisko imigracji będzie przybierać na sile, a imigranci skupiać się będą w zamkniętych dzielnicach dużych miast.

3.1. Przegląd podstawowych aktów prawnych dotyczących imigracji
do Polski
W Polsce obowiązuje jest kilka aktów prawnych regulujących kwestie związane z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium naszego kraju. Pierwszym podstawowym aktem
prawnym jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2003 r. Nr 128,
poz. 1175 z późniejszymi zmianami). Ustawa ta znosi ustawy z 1997 i 2001 r. o cudzoziemcach. Drugim aktem prawnym regulującym kwestie związane z legalizacją pobytu cudzoziemców jest ustawa z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1176). Dotyczy ona azylantów,
uchodźców oraz innych osób szukających schronienia na terytorium Polski. Podstawowym

62

A. Warych-Juras, J. Gałka

aktem prawnym regulującym zagadnienia związane z legalizacją pobytu w Polsce obywateli
Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin, jest ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz.
1043 z późniejszymi zmianami). Ustawa ta dotyczy również obywateli (oraz członków ich
rodzin) państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz innych państw, które nie należą
do Unii Europejskiej, ale na podstawie umów zawartych z Unią Europejską korzystają ze
swobody przepływu osób (są to: Norwegia, Islandia, Lichtenstein oraz Szwajcaria). W zakresie uregulowanym w ww. ustawie do ww. cudzoziemców nie ma zastosowania ustawa
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. Dodatkowo zagadnienia proceduralne dotyczące
postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców regulują przepisy ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz.
168 z późniejszymi zmianami). Natomiast zadania należące do konsulów, a związane z cudzoziemcami regulują przepisy ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1984 r. Nr 9, poz. 34 z późniejszymi zmianami).
3.1.1. Pobyt krótkoterminowy na terytorium Polski
Ustawa z 13 czerwca 2003 r. (z późniejszymi zmianami) o cudzoziemcach, określa
zasady i warunki wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu cudzoziemców z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Określa również tryb postępowania administracyjnego oraz organy właściwe w tych sprawach.
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2001/51/WE
z dnia 28 czerwca 2001 r. uzupełniającej postanowienia art. 26 Konwencji wykonawczej do
Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. (Dz.Urz. WE L 187 z 10.07.2001).
W myśl ustawy z 2003 r. cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Ustawa reguluje kwestie pobytu krótkoterminowego (do 3 miesięcy) i długoterminowego (powyżej 3 miesięcy) cudzoziemców na terenie Polski. W świetle obowiązujących
aktów prawnych cudzoziemiec może przekroczyć granicę i przebywać na terytorium RP
poniżej 3 miesięcy, jeżeli spełnia określone wymogi prawne – posiada ważny dokument
podróży oraz wizę, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Dotyczy to zwłaszcza cudzoziemców wjeżdżających do Polski w ramach ruchu bezwizowego oraz cudzoziemców
posiadających zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie
się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, legitymujących się kartą pobytu. W ramach ruchu bezwizowego w czasie nieprzekraczającym 90
dni, na terytorium Polski mogę przebywać obywatele 58 krajów oraz dwóch Specjalnych
Regionów Administracyjnych Chińskiej Republiki Ludowej: Hong-Kongu i Makao. Przykładowo do Polski mogą wjechać bez wiz obywatele USA, Kanady, Singapuru, Japonii,
Izraela, Meksyku, Urugwaju, Nowej Zelandii. Wnioski o wydanie wizy pobytowej krótkoterminowej cudzoziemcy składają do konsula. Jeżeli okoliczności planowanego pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej związane z odwiedzinami, prowadzeniem działalności gospodarczej, kulturalnej lub udziałem w konferencjach międzynarodowych, wykonywaniem zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego oraz organizacji
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międzynarodowej, wykonywaniem pracy względnie z pobytem związanym w celach naukowych, szkoleniowych, dydaktycznych lub w przypadku korzystania z ochrony czasowej
wymagają, aby trwał on dłużej niż 3 miesiące, cudzoziemiec może ubiegać się u konsula
o wydanie wizy pobytowej długoterminowej, której okres pobytu zostanie ustalony odpowiednio do wskazanego przez cudzoziemca celu pobytu. Wiza długoterminowa nie może
być wydana na okres pobytu dłuższy niż 1 rok. Organem właściwym do przedłużania wiz
pobytowych jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.
Cudzoziemcy mogą również ubiegać się o uzyskanie wizy pobytowej wydawanej w celu
wykonywania pracy. Jest ona wydawana przez konsula właściwego ze względu na miejsce
stałego zamieszkania cudzoziemca, jeżeli przedstawi on przyrzeczenie wydania zezwolenia
na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo pisemne oświadczenie pracodawcy
o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy. Wiza pobytowa w celu wykonywania pracy wydawana jest na okres wskazany we wniosku, nie dłużej jednak niż na rok.
Cudzoziemcowi, który zamierza wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę
zależną od rytmu pór roku przez czas określony, wizę pobytową w celu wykonywania pracy
wydaje się na okres pobytu, który odpowiada okresowi wskazanemu w przyrzeczeniu wydania zezwolenia na pracę, nie dłużej jednak niż na 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy liczonych
od dnia pierwszego wjazdu. Jeżeli cudzoziemiec zamierza wykonywać pracę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące i otrzyma przyrzeczenie wydania zezwolenia na pracę może wystąpić za pośrednictwem konsula, jeżeli przebywa za granicą, lub bezpośrednio do wojewody z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie
na czas oznaczony. Kwestie dotyczące zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uregulowane są w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późniejszymi zmianami).
3.1.2. Pobyt długoterminowy na terytorium Polski
Ustawa z 13 czerwca 2003 r. (z późniejszymi zmianami) określa również zasady pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy
niż 3 miesiące. W świetle aktualnych przepisów prawnych cudzoziemcom, którzy chcą
i mają uzasadnione podstawy do przebywania na terytorium Polski powyżej 3 miesięcy
może być wydane:
1) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony;
2) zezwolenie na osiedlenie się;
3) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej (WE).
We wszystkich tych przypadkach organem podejmującym decyzje w sprawie wydania
odpowiedniego zezwolenia jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca. Dokumentem potwierdzającym legalność pobytu jest tzw. karta pobytu.
Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony może być wydane cudzoziemcowi,
który m.in.: uzyskał przyrzeczenie lub gwarancję wydania zezwolenia na pracę; prowadzi
działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; bierze udział w szkoleniach
i stażach zawodowych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej; przybywa
lub przebywa na terytorium Polski w celu podjęcia studiów wyższych, doktoranckich, ba-
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dań naukowych (w przypadku naukowców) itp.; jest małżonkiem obywatela polskiego lub
małoletnim dzieckiem cudzoziemca urodzonym i przebywającym bez opieki na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818). Cudzoziemiec starający się o zezwolenie na
zamieszkanie na czas oznaczony musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne, stabilne i regularne
źródło dochodu, wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu.
Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielane jest każdorazowo na okres
niezbędny do realizacji celu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale nie dłużej
niż na 2 lata. W przypadku, gdy okolicznością ubiegania się o zezwolenie na zamieszkanie na
czas oznaczony jest m.in. podjęcie lub kontynuacja nauki albo szkolenia zawodowego jest ono
udzielane na okres trwania nauki lub szkolenia zawodowego, nie dłużej jednak niż na rok.
W myśl ustawy z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2003 Nr 128, poz.
1175 z późniejszymi zmianami) zezwolenie na osiedlenie się jest udzielane na wniosek cudzoziemca, który spełnia jedno z wymienionych niżej okoliczności: jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na osiedlenie się, urodzonym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej; pozostaje w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem
polskim, co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku i bezpośrednio przed złożeniem
wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej
przez 2 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony; bezpośrednio
przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany lub przez
okres 5 lat w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy; jest dzieckiem obywatela polskiego
i pozostaje pod jego władzą rodzicielską. Zezwolenia na osiedlenie się udzielane jest również azylantom. Zezwolenie na osiedlanie się udzielane jest na czas nieoznaczony.
Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej udziela
się na wniosek cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
bezpośrednio przed złożeniem wniosku, legalnie i nieprzerwanie, co najmniej przez 5 lat,
który posiada stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów
utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu oraz ubezpieczenie zdrowotne. Podobnie jak w przypadku zezwolenia na osiedlanie się, zezwolenie na
pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielane jest na czas nieoznaczony.
We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach legalizacji pobytu w Polsce istnieje możliwość cofnięcia decyzji o udzieleniu zgody na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okoliczności, jakie o tym decydują to przede wszystkim ustanie
przyczyny, dla której zostało udzielone zezwolenie, zagrożenie obronności państwa,
przebywanie na terytorium Polski w innych celach niż podane we wniosku, czy też nieprawdziwość danych podanych we wniosku.
W dniu 24 maja 2007 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie
ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818).
Niniejsza ustawa w art. 18 stwarza możliwość zalegalizowania pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcom przebywającym na tym terytorium nielegalnie. Z abolicji może skorzystać cudzoziemiec, który łącznie spełnia następujące warunki: przebywa
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na terytorium RP nieprzerwanie, co najmniej od 1 stycznia 1997 r., w dniu wejścia w życie
ustawy jego pobyt na terytorium RP jest nielegalny, złożył wniosek o udzielenie zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,
wskaże lokal mieszkalny, w którym zamierza przebywać i przedstawi tytuł prawny do jego
zajmowania, posiada dokument świadczący o zatrudnieniu lub jego dochody wystarczają na
pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu
(w tym kosztów leczenia, bez potrzeby korzystania ze wsparcia materialnego ze środków pomocy społecznej przez okres 1 roku). Jak wynika z danych statystycznych, abolicja nie cieszy się dużym powodzeniem wśród cudzoziemców. Głównym powodem są trudności w potwierdzeniu nieprzerwanego pobytu na terytorium Polski od 1997 r. (Biuletyn Migracyjny,
styczeń 2008). W myśl obowiązujących przepisów prawnych jednostką odpowiedzialną za
legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium Polski jest Urząd do Spraw Cudzoziemców
(w ustawie z 2003 roku nosił nazwę Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców), a większość decyzji w sprawach dotyczących cudzoziemców wydaje Szef tegoż Urzędu.
3.1.3. Repatriacja
Istotną kwestią w sferze uregulowań prawnych związanych z migracjami jest sprawa repatriacji. W niniejszym opracowaniu za repatriację uznaje się powroty do kraju
ojczystego osób (jeńców, osób internowanych, przesiedlonych), które na skutek różnych
przyczyn znalazły się poza jego granicami. Problem repatriacji, nieistniejący praktycznie od początku lat 60. po roku 1989 powrócił. Przemiany dokonujące się w Polsce stały
się bowiem powodem wzrostu zainteresowania Polakami żyjącymi poza granicami kraju
(zwłaszcza na Wschodzie), a Polacy lub osoby pochodzenia polskiego żyjące poza ojczyzną zaczęły zgłaszać chęć powrotu do kraju. Aktem prawnym, na podstawie którego na
początku lat 90. wszczynane były procedury repatriacyjne, była ustawa z dnia 15 lutego
1962 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 1962 r. Nr 10, poz. 49). W myśl tej ustawy,
repatriantem był cudzoziemiec narodowości lub pochodzenia polskiego, który przybył
do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe, uzyskując na to zezwolenia właściwego
organu polskiego (art. 12 ust. 2). W wyniku repatriacji obywatelstwo polskie nabywały
również dzieci repatriantów, pozostające pod ich władzą rodzicielską. Główny problem
stanowił jednak brak uregulowań prawnych, dotyczących zasad i kompetencji organów
państwowych odpowiedzialnych za repatriację (Czerwińska 2007).
W związku z licznymi sporami między osobami starającymi się o status repatrianta
a urzędami państwowymi (zwłaszcza ZUS), w dniu 21 czerwca 1995 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że zezwolenie na stałe osiedlenie się w Polsce w ramach repatriacji wydaje
właściwy miejscowy konsul RP, jeszcze przed przybyciem zainteresowanej osoby do Polski.
W maju 1996 r. Rada Ministrów przyjęła założenia polityki repatriacyjnej, które mówiły,
że proces repatriacji będzie indywidualny (przyjeżdżać będą rodziny na zaproszenie samorządów lokalnych), stopniowy (uzależniony od możliwości finansowych samorządu, gdyż
miał on zapewnić rodzinie repatriantów mieszkanie, środki do życia oraz pracę) oraz trwały
(będzie to stały element polityki wobec Polonii). Początkowo program repatriacji miał być
skierowany do osób narodowości lub pochodzenia polskiego mieszkających w Kazachsta-
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nie oraz w innych byłych republikach radzieckiej Azji Środkowej. O wyborze tego regionu
decydował fakt, iż osoby te znalazły się tam w wyniku masowych deportacji z Ukrainy przeprowadzonych w latach 1936-1937. W większości nie posiadały one obywatelstwa polskiego, przez co nie mogły być objęte przez powojenne masowe repatriacje (Czerwińska 2007).
W 1997 roku weszły w życie dwa akty prawne regulujące procesy repatriacyjne,
a mianowicie Konstytucja, której zapis gwarantował możliwość osiedlenia się na stałe
na terytorium Polski osobom, których pochodzenie polskie zostało stwierdzone zgodnie
z ustawą, a także ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 1997 r.,
Nr 114, poz. 739 z późniejszymi zmianami) wprowadzająca pojęcie wizy repatriacyjnej.
Osoba posiadająca taką wizę nabywała obywatelstwo polskie automatycznie po przekroczeniu granicy państwa. W myśl tej ustawy, repatrianci nie musieli także ubiegać się
o zezwolenie na pobyt stały (kartę stałego pobytu).
Kwestia repatriacji została całościowo uregulowana w ustawie z 9 listopada 2000 roku
o repatriacji (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1118 z późniejszymi zmianami). W myśl tej
ustawy za repatrianta uznaje się osobę pochodzenia polskiego, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej w celu osiedlenia się. Osoba taka jest pochodzenia polskiego, jeżeli spełnia
łącznie dwa warunki: co najmniej jedno z rodziców lub dziadków, albo dwoje pradziadków
było narodowości polskiej oraz musi wykazać swój związek z polskością poprzez pielęgnowanie polskiej mowy, a także zwyczajów i tradycji. Ponadto za repatriantów mogą zostać
uznane osoby, które przebywały już na terytorium Polski, np. w związku z nauką. Określono także obszar, z którego może zachodzić repatriacja. Zaliczono do niego: Armenię, Azerbejdżan, Gruzję, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan i azjatycką
część Federacji Rosyjskiej. Dokumentem, na podstawie którego następuje repatriacja, jest
tzw. wiza w celu repatriacji, wydawana przez konsula. Od 2001 r. zgodę na wydanie wizy
repatriacyjnej musi także wyrazić prezes Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców
(wcześniej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji). Warunkiem koniecznym przy
wystawieniu takiej wizy jest przedstawienie przez zainteresowanego dowodu na zapewnienie warunków do osiedlenia się w Polsce. Dowodami takimi jest najczęściej uchwała
Rady Gminy albo zaproszenie wystosowane przez osobę prawną albo najbliższą rodzinę
repatrianta. Po przybyciu na teren Polski repatrianci automatycznie uzyskują obywatelstwo
polskie i mają obowiązek zameldowania na pobyt stały. Współmałżonkowie repatriantów
legitymujący się innym niż polskie pochodzenie powinni złożyć natomiast wnioski o zamieszkanie w Polsce na czas oznaczony. Repatriacja, mimo że tak ograniczona terytorialnie, stała się ważną formą napływu ludności do Polski (Czerwińska 2007).
3.1.4. Uchodźstwo i ochrona cudzoziemców na terytorium Polski
Ważną kwestią, która pojawiła się na początku lat 90. była sprawa uchodźstwa. Wcześniej zjawisko to w Polsce nie występowało, dlatego konieczne było podjęcie działań, które
uregulowałyby tę kwestię. Do 1997 r. obowiązywała ustawa o cudzoziemcach z 29 marca
1963 r. (Dz. U. z 1963 r. Nr 15, poz.77 z późniejszymi zmianami). Dodatkowo 27 września
1991 r. Polska ratyfikowała Konwencję Genewską z 1951 roku i przyjęła Protokół Nowojorski z 1967 r. (Dz. U. Nr 119, poz. 615-618 z 1991 r.). Nowe przepisy weszły w życie 27
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grudnia 1997 r. i była to ustawa o cudzoziemcach (Dz. U. z 1997 r. Nr 114, poz. 739), która
szczegółowo uregulowała kwestie dotyczące uchodźstwa. Według niej uchodźcą jest osoba
zdefiniowana w Konwencji Genewskiej i Protokole Nowojorskim jako: „osoba, która na
skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych
przebywa poza granicami swojego państwa, którego jest obywatelem i nie może lub nie
chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa”. W Polsce status uchodźcy może uzyskać osoba, która spełnia powyższą definicję, o ile nie uzyskała tego statusu
w innym państwie, które zapewnia jej rzeczywistą ochronę. Wniosek o uzyskanie statusu
składa się osobiście podczas przekraczania granicy Komendantowi Granicznej Placówki
Kontrolnej Straży Granicznej, a w uzasadnionych przypadkach do 14 dni po przekroczeniu granicy do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wniosek powinien zawierać
dane wnioskodawcy, towarzyszącego mu współmałżonka i małoletnich dzieci, informację
o kraju pochodzenia i uzasadnienie okoliczności ubiegania się o status uchodźcy. Po złożeniu wniosku cudzoziemiec uzyskuje wizę pobytową do czasu rozpatrzenia wniosku. W ciągu trzech miesięcy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powinien wydać decyzję
o uzyskaniu statusu uchodźcy. Do czasu wejścia w życie ustawy z 1997 roku decyzję taką
wydawał wyżej wymieniony minister w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych.
W czasie rozpatrywania wniosku cudzoziemcom należy zapewnić zakwaterowanie, wyżywienie, pomoc materialną, opiekę medyczną i możliwość kontaktu z przedstawicielem
Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców. Osobom,
które uzyskały status uchodźcy, przysługuje wydanie dokumentu podróży określonego
w Konwencji Genewskiej i karty czasowego pobytu ważnej przez dwa lata. Po upływie
tego okresu ważność dokumentów może zostać przedłużona. Pozbawienie statusu uchodźcy może nastąpić, jeżeli zajdzie okoliczność wymieniona w Konwencji Genewskiej, albo
gdy cudzoziemiec przyjmie obywatelstwo polskie lub sam zrzecze się tego statusu. Nowa
ustawa o cudzoziemcach z 2001 r. wprowadziła osobną jednostkę administracyjną zajmującą się sprawami uchodźców, a mianowicie Urząd do spraw Repatriacji i Uchodźców, którego Prezes decyduje o przyznaniu statusu uchodźcy. W ustawie tej wydłużono także czas
rozpatrzenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy do 6 miesięcy. Od 2007 r. wszelkie decyzje dotyczące repatriacji wydaje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
W 2003 r. weszła w życie ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Wprowadziła ona m.in. nową formę ochrony dla cudzoziemców – pobyt
tolerowany. Jest on udzielany osobom, które nie uzyskały statusu uchodźcy, a których
z powodów humanitarnych, bądź innych nie można odesłać do kraju pochodzenia. Pobyt
tolerowany, poza prawem do pomocy integracyjnej i bezpłatnej nauki w szkołach wyższych, gwarantuje takie same prawa jak status uchodźcy. Osoby z pobytem tolerowanym
również otrzymują kartę pobytu, ważną przez rok. Zgodnie z ustawą z 2003 r. (o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydane na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dn.
25.06.1997 r. o cudzoziemcach (dawna ustawa o cudzoziemcach) – stają się decyzjami
w sprawie udzielenia zgody na pobyt tolerowany.
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3.2. Źródła informacji o imigrantach zagranicznych
Liczba potencjalnych źródeł informacji o migracjach zagranicznych ludności jest
dosyć obszerna w Polsce, lecz wiele z nich nie jest w pełni wykorzystywanych, ze względu na różną ich kompatybilność (Okólski 1997).
W Polsce migracje zagraniczne ludności na pobyt stały i czasowy są ewidencjonowane, między innymi przez centralny rejestr ludności (PESEL), który gromadzi podstawowe informacje o dacie zameldowania, kraju z którego migrant przybył, płci, wieku,
stanie cywilnym wykształceniu i obywatelstwie. A zatem znajdują się w tej bazie wyłącznie informacje na temat osób, które dopełniły obowiązku meldunkowego. W zestawieniu brakuje informacji o osobach przebywających w Polsce bez zameldowania
stałego bądź czasowego. Co więcej, w takiej statystyce znajdują się zarówno obywatele
innych państw, którzy osiedlili się w kraju, ale także Polacy z podwójnym obywatelstwem, którzy powrócili do kraju (reemigracja). Reasumując, w rozumieniu przyjętym
przez GUS imigrantem określa się tylko i wyłącznie osobę przybyłą z innego państwa,
która się zameldowała (na stałe bądź czasowo). Z powyższego wynika, że nie jest to dostatecznie pełne źródło o migrantach w Polsce, bowiem znaczna liczba cudzoziemców,
która znajduje się na terenie kraju z różnych względów nie jest nigdzie zameldowana.
Ważnym źródłem informacji o migracjach zagranicznych (zwłaszcza stałych) jest NSP
z 2002 r. Wartość materiałowa tego źródła jest duża ze względu na to, że została przebadana cała populacja kraju i to w sposób bezpośredni. W Spisie znalazły się informacje na
temat ludności rezydującej, do której zaliczono dwie kategorie osób: stałych mieszkańców i osoby przybyłe z innych miejsc na okres co najmniej 12 miesięcy. Badanie takie
pozwoliło uchwycić nie tylko imigrantów zameldowanych, ale również przebywających
bez zameldowania.
Kolejnym organem, który zbiera informacje na temat imigrantów jest Urząd do
spraw Cudzoziemców (UC), gromadząc informacje o wszystkich cudzoziemcach posiadających zezwolenie na pobyt w Polsce (zameldowanych oraz będących w trakcie trwania rozpatrywania procedury pobytu w Polsce). Należy nadmienić, że w powyższym
rozumieniu imigrantami są cudzoziemcy, głównie nieposiadający obywatelstwa polskiego. W zasobach tego urzędu można odnaleźć także informacje na temat uchodźców
czy azylantów. Oprócz miejsc zamieszkania cudzoziemców Urząd ten gromadzi także
informacje o cechach społeczno-demograficznych, statusie prawnym osób posiadających zezwolenie na pobyt w Polsce. Niestety, baza materiałowa udostępniona w Internecie na stronie UC jest bardzo ogólna i dotyczy w zasadzie informacji na temat liczby
imigrantów, którym udzielono zezwolenia na pobyt w Polsce według płci, obywatelstwa
czy organu wydającego zezwolenie. Na tej podstawie nie jest możliwa identyfikacja ani
miejsca zamieszkania, ani cech społeczno-demograficznych migrantów.
Szerzej zjawiskiem obcokrajowców w Polsce zajął się Ośrodek badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, który w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przygotował raport Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia
i ograniczania bezrobocia ( 2007). W powyższym materiale szczegółowo została opisa-
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na kwestia trudności z dotarciem do materiałów statystycznych na temat cudzoziemców
i ich przetwarzaniem. Opracowanie to jest bardzo aktualne, rzetelne, wykorzystujące
zarówno źródła statystyczne, jak i ankietowe na temat cudzoziemców w Polsce, dlatego
też zostało ono wykorzystane w niniejszej pracy.
Konkludując przy analizie zjawiska napływu imigrantów do Polski należy zarówno
uwzględnić osoby już zameldowane w kraju (objęte statystyką GUS), jak i te które są
w trakcie legalizacji swojego pobytu (np. ewidencjonowane przez UC). Trzeba pamiętać
jednocześnie o różnym definiowaniu przez ww. instytucje terminu imigrant, bowiem
pod każdym z tych pojęć kryje się odmienna kategoria imigrantów.

3.3. Wielkość i kierunki napływu imigrantów na pobyt stały
(definitywnych) do Polski
3.3.1. Imigracje na pobyt stały
Według Banku Danych Regionalnych GUS w 2006 r. zameldowało się z zagranicy
na pobyt stały 10 800 osób. Przy czym, aż 79% stanowiły migracje do miast (7900 osób),
natomiast pozostała części imigrantów (29%) za miejsce osiedlenia wybrała wieś (2902
osoby). A więc to polskie miasta są głównym skupiskiem obcokrajowców osiadłych na
stałe. Dynamika zmian w zakresie imigracji obcokrajowców do Polski w ostatnich kilku
latach zaczyna wykazywać tendencje wzrostowe. Od 2004 roku, kiedy to Polska weszła
do strefy Schengen i otworzyła swoje granice dla obywateli Unii, zaobserwowano gwałtowny wzrost imigracji (ryc. 38).
12 000

liczba osób

10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

lata
ogółem

miasto

wieś

Ryc. 38. Ludność przybyła do Polski zameldowana na pobyt stały z zagranicy
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS.
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Częstszy wybór ośrodka miejskiego jako miejsca osiedlenia imigrantów potwierdza tezę, że decyzja o miejscu zamieszkania była uzależniona od rozwoju lokalnego
rynku pracy i możliwości podjęcia zatrudnienia (Głąbicka, Sakson 1997).
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Ryc. 39. Napływ imigrantów do Polski na pobyt stały w 2006 roku według
kontynentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznika Demograficznego 2007.
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Ryc. 40. Struktura napływu imigrantów do Polski w latach 1990-2006
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Ważnym aspektem badań nad migracjami zagranicznymi jest analiza kierunków
napływu imigrantów do Polski. Dane statystyczne uzyskane ze Spisu przeprowadzonego
w 2002 roku jednoznacznie wskazały na dominację imigrantów z Europy, którzy stanowili około 70% całej populacji imigrantów. Tendencja ta utrzymuje się do chwili obecnej. Dane za 2006 rok (Rocznik Demograficzny 2007) w dalszym ciągu potwierdzają
dominację imigrantów z Europy w napływie do miast (ryc. 39, 40).

Ryc. 41. Współczynnik imigracji na stałe w Polsce w latach 1989-2002
Źródło: Czerwińska A., 2007.

Wśród osób, które przybyły na stałe do polskich miast w 2006 r. najczęściej wymienianym krajem poprzedniego zamieszkania były Niemcy, ponadto Wielka Bratania
i Ukraina. Z grupy państw nieeuropejskich tradycyjnie największy napływ był obywateli
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pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, którzy stanowili 13% imigrantów w miastach.
Jak podaje NSP (2002 r.), najwięcej imigrantów osiedliło się w województwie mazowieckim, śląskim i dolnośląskim. Województwo świętokrzyskie okazało się natomiast
najmniej atrakcyjnym obszarem do osiedlenia się dla imigrantów z zagranicy. Mając na
uwadze napływ do województwa mazowieckiego, chodzi tutaj przede wszystkim o największe miasto – Warszawę, która przyjęła 27% imigrantów osiadłych w miastach. Podobnie zresztą przedstawia się sytuacja w innych województwach. Miasta duże powyżej
100 tys. mieszkańców w latach 1989-2002 przejęły ponad 60% imigrantów, którzy jako
miejsce osiedlenia wybrali miasto. Koncentracja imigrantów w ośrodkach miejskich
czy stolicach regionów, określana jest mianem centralizacji i potencjalnie związana jest
z chłonnymi rynkami pracy przyciągającymi zarówno polskich pracowników, ale również cudzoziemców (ryc. 41).
Interesujące są kierunki napływu imigrantów według województw. O ile w skali
kraju zdecydowanie dominują migracje do miast, to rozkład przestrzenny kierunków napływu imigrantów stałych w skali poszczególnych województw wykazał jeden wyjątek,
w którym uwidocznił się odwrotny przebieg zjawiska.
Tym ewenementem w skali kraju było województwo opolskie, gdzie zaobserwowano zwiększony napływ obcokrajowców na tereny wiejskie. Na mniejszą już skalę
napływ imigrantów na tereny wiejskie zaobserwowano ponadto w województwach: małopolskim i podkarpackim (ryc. 42).
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Ryc. 42. Napływ imigrantów stałych do Polski według województw w 2006 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznika Demograficznego 2007.
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Największą grupą obcokrajowców osiadłych na stałe w polskich miastach byli
obywatele Niemiec, którzy najczęściej osiedlali się na Śląsku (województwo: śląskie,
dolnośląskie i opolskie – które było najmniej zróżnicowane pod względem krajów pochodzenia imigrantów). Ujawniły się również tradycyjne kontakty migracyjne ludności
Południowej Polski (małopolskiego, podkarpackiego) ze Stanami Zjednoczonymi. To
właśnie na tym obszarze odnotowano największy w skali kraju napływ cudzoziemców
osiadłych na stałe, pochodzących z USA (Czerwińska 2007).
W ostatnich latach nasiliło się zjawisko zwiększonej imigracji ludności pochodzącej z Wielkiej Brytanii, które jeszcze w ostatnim Spisie ludności nie było tak widoczne. Imigranci z „Wysp” stanowili trzecią co do wielkości grupę obcokrajowców (po
Niemcach i obywatelach Stanów Zjednoczonych), którzy w 2006 r. najliczniej przybyli
do Polski. Najczęściej osiedlali się oni w województwach śląskim, dolnośląskim oraz
pomorskim. Specyficzna sytuacja wystąpiła w województwie mazowieckim, w którym
dominowali zwłaszcza Ukraińcy i Wietnamczycy, ale w tym województwie wystąpiło
największe zróżnicowanie narodowościowe wśród imigrantów.
W roku 2006 w ośrodkach miejskich osiedliło na się stałe 4245 (54%) mężczyzn
oraz 3655 (46%) kobiet, co świadczy o dominacji mężczyzn w napływie cudzoziemców do Polski. Analizując strukturę płci według poszczególnych kontynentów można
zauważyć obszary wybitnej dominacji mężczyzn. Największe dysproporcje w napływie według płci obcokrajowców wystąpiły wśród imigrantów pochodzących z Afryki
(wskaźnik maskulinizacji wyniósł 247) oraz z Ameryki Południowej (wskaźnik maskulinizacji 220). W przypadku imigrantów pochodzących z Europy, skąd przybyło
ponad 75% ogółu do ośrodków miejskich wskaźnik ten kształtował się na poziomie
117 mężczyzn na 100 kobiet. Ciekawych jednak wniosków dostarcza szczegółowa
analiza płci imigrantów pochodzących wyłącznie z krajów europejskich. Okazuje się,
że proporcjonalnie najwięcej mężczyzn imigruje z państw, które stanowią obecnie
miejsce emigracji Polaków, np. Wielka Brytania, Irlandia czy Holandia. Z drugiej strony rysuje się grupa państw Europy Wschodniej (Ukraina, Białoruś i Rosja), z których
przyjeżdżają do Polski głównie kobiety. Dla ww. krajów wskaźnik feminizacji przekraczał wartość 180.
W strukturze wieku migrantów stałych w 2006 r. dominowały osoby młode,
o najwyższej aktywności zawodowej. Piramida płci i wieku ma szeroką podstawę
(0-4 lata), po czym szybko się zwęża i dzieci w wieku szkolnym (5-19 lat) jest
bardzo mało (ryc. 43). Sugeruje to migracje młodych małżeństw z małymi dziećmi
w wieku 0-4 lata. Po 20 roku życia obserwuje się wzrost liczebności kohort, gdzie
najliczniejsza była grupa imigrantów w wieku 25-29 lat. Od tego przedziału wieku
liczebność kolejnych kohort staje się coraz mniejsza. W strukturze płci od 15 do 44
roku dominują mężczyźni, co wiązać należy z większą ich mobilnością w porównaniu do kobiet.
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Ryc. 43. Struktura płci i wieku ludności przybyłej z zagranicy do miast na pobyt stały
w 2006 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Przeprowadzony NSP (2002 r.) ujawnił, że w gronie obcokrajowców najwięcej
dzieci poniżej 14 roku życia odnotowano wśród Kanadyjczyków (30%), Niemców
oraz Amerykanów. Istotny wydaje się fakt, że właśnie te trzy kraje były w czołówce,
jeśli chodzi o napływ imigrantów w wieku poprodukcyjnym. Świadczy to o tym, że
z wyżej wymienionych krajów migrowały w dużej mierze całe, pełnopokoleniowe
rodziny. Osoby starsze prawdopodobnie traktowały ten wyjazd jako powrót do rodzinnych stron – reemigracja (46%). Wśród przybyłych do Polski na stałe pojawił
się stosunkowo duży odsetek osób pochodzących z krajów byłego Związku Radzieckiego.
Struktura wykształcenia przedstawia poziom edukacji ludności w wieku 13 lat
i więcej, a więc obejmuje osoby, które ukończyły szkołę na poziomie podstawowym.
Wyróżnia się kilka typów wykształcenia: wyższe, policealne, średnie zawodowe, średnie ogólnokształcące, zasadnicze zawodowe, podstawowe ukończone/nieukończone
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oraz bez wykształcenia szkolnego i nieustalone. Trzeba stwierdzić, że imigranci, osiedleni na stałe w Polsce byli lepiej wykształconą grupą osób niż polskie społeczeństwo.
W okresie 1989-2002 prawie 29% imigrantów posiadało wykształcenie wyższe,
dla porównania w społeczeństwie polskim w roku 2002 wskaźnik ten wynosił zaledwie 9,9%. Imigranci o wyższym poziomie wykształcenia koncentrowali się przeważnie
w miastach, gdzie stanowili 32% (na wsi tylko 16%) (ryc. 44). Uwzględniając podział na
płeć, nie widać istotnych różnic w poziomie wykształcenia z pewnym tylko wyjątkiem.
Wśród kobiet wystąpiła niewielka przewaga wykształcenia średniego ogólnokształcącego nad zasadniczym zawodowym. Należy jednak dopowiedzieć, że struktura wykształcenia jest zróżnicowana w skali całego kraju. I tak najkorzystniej jawi się województwo
mazowieckie, w którym osiedliło się najwięcej osób z wykształceniem wyższym i niewielki odsetek osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Najgorzej przedstawia
się sytuacja w województwie opolskim z niewielką liczbą imigrantów z wykształceniem
wyższym (Czerwińska 2007).
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Ryc. 44. Struktura wykształcenia imigrantów osiadłych w Polsce w latach 1989-2002
Źródło: Czerwińska A., 2007.

Analiza stanu cywilnego imigrantów uwzględnia tylko i wyłącznie osoby powyżej 15 roku życia i jest ona w dużej mierze powiązana ze strukturą wieku. Wśród osób
osiadłych w latach 1989-2002 na stałe w miastach zdecydowanie przeważają migranci
będący w związkach małżeńskich (65%), w dalszej kolejności są kawalerowie i panny. Pozostałe rodzaje stanu cywilnego stanowiły około 10% ogółu imigrantów. Zróż-
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nicowanie płci jest nieznaczne, obserwujemy jedynie przewagę owdowiałych kobiet
nad mężczyznami (ryc. 45). Jak pisze A. Czerwińska (2007), zróżnicowanie struktury
stanu cywilnego między województwami jest nieznaczne, wyróżnia się jednak województwo mazowieckie, w którym przeważają panny i kawalerowie oraz małopolskie,
w którym z kolei jest najniższy w Polsce odsetek osób rozwiedzionych wśród imigrantów stałych.
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Ryc. 45. Stan cywilny osiadłych imigrantów w latach 1989-2002
Źródło: Czerwińska A., 2007.

3.3.2. Imigracja czasowa
W Polsce prowadzona jest ewidencja osób przebywających czasowo przez centralny rejestr ludności (PESEL), jednak statystyka ta jest niepełna, bowiem wielu imigrantów w Polsce nie jest nigdzie rejestrowanych. Pewne wartości szacunkowe na ten temat
dostarczył przeprowadzony NSP w 2002 roku.
Według NSP w Polsce w 2002 roku przebywało 34 tys. imigrantów czasowych (pozostających w kraju powyżej 2 miesięcy), przy czym przeważali migranci długookresowi (66%) z okresem pobytu dłuższym niż 12 miesięcy. Dla wielu migrantów czasowych
Polska stała się krajem, w którym przebywają stosunkowo długo (powyżej 5 lat pozostaje 27% imigrantów długookresowych). Największą grupę imigrantów czasowych
odnotowano w województwie mazowieckim, a w dalszej kolejności w małopolskim
i dolnośląskim. Podobnie jak w przypadku imigrantów osiadłych na stałe, najmniejszą
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atrakcyjnością cieszyły się: świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie (ryc. 46).

Ryc. 46. Współczynnik imigracji czasowej w Polsce w 2002 r.
Źródło: Czerwińska A., 2007.

Struktury imigrantów czasowych są bardzo zbliżone do imigrantów stałych, z tą
tylko różnicą, że w strukturze wieku występuje niewielki odsetek dzieci do 15 roku
życia, co świadczy o tym, że są to osoby bez rodzin. Cenną informację dostarczył NSP
(2002) na temat przyczyn podejmowanych imigracji czasowych. Spośród podanych
przyczyn najwięcej, bo 1/3 stanowią przyjazdy do Polski, których powodem są sprawy
rodzinne. Ten motyw przyjazdu najczęściej dotyczył kobiet, które zawarły związek małżeński z obywatelem polskim (Kępińska 2001). Ponadto trzeba pamiętać o tym, że wielu
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migrantów posiada nadal polskie korzenie (Fihel, Górny i inni 2006). Często wymienianym motywem była też praca oraz studia. Najrzadziej wskazywano na uchodźstwo czy
poprawę warunków mieszkaniowych (ryc. 47).

Ryc. 47. Przyczyny imigracji imigrantów czasowych w Polsce w 2002 r.
Źródło: Czerwińska A., 2007.

Ryc. 48 A. Imigranci w Polsce według obywatelstwa w 2002 r.: – na pobyt czasowy
Źródło: Czerwińska A., 2007.
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Ryc. 48 B. Imigranci w Polsce według obywatelstwa w 2002 r.: – na pobyt stały
Źródło: Czerwińska A., 2007.

Szczegółowa analiza przyczyn według wcześniejszego zamieszkania dowodzi,
że osoby przybyłe z Niemiec, Ukrainy czy USA kierowały się względami rodzinnymi. Powód ten rzadziej dotyczył obcokrajowców przybyłych z Wietnamu, Francji czy
Wielkiej Brytanii, którzy przyjeżdżali do Polski ze względu na pracę (Czerwińska
2007).
Istotną kwestią przy wszelkiego rodzaju porównaniach między migracją czasową
i osiadłą jest kwestia obywatelstwa imigrantów. W odróżnieniu od imigrantów przybyłych na stałe, gdzie około 80% posiadało obywatelstwo polskie, w przypadku imigracji
czasowej dominowali cudzoziemcy z niepolskim obywatelstwem (ryc. 48). Stąd też pełniejszych informacji na ten temat należy poszukiwać nie w materiałach spisowych, lecz
w Urzędzie do spraw Cudzoziemców.
3.3.3. Cudzoziemcy w Polsce
Urząd do spraw Cudzoziemców zbiera informacje na temat cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt w Polsce, a wiec nie ma w tym zbiorze informacji o cudzoziemcach przebywających nielegalnie.
Jak wspomniano we wstępnej części tego opracowana, dokładną charakterystykę cudzoziemców przebywających na terenie Polski przeprowadził Ośrodek Badań nad
Migracjami, Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, dlatego
materiały te stały się podstawą tej części opracowania.
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Według informacji pochodzących z Urzędu do spraw Cudzoziemców w dniu
1 września 2004 r. mieszkało w przybliżeniu około 85 tys. cudzoziemców, w kolejnych
latach, tj. 2005-2006 wydano 72 tys. zezwoleń na pobyt w Polsce (tab. 8). Czyli łącznie
na terenie kraju z końcem 2006 r. przebywało około 160 tys. cudzoziemców. Powyższa
statystyka informuje, że migrantów w Polsce jest bardzo mało w porównaniu z całkowitą liczbą mieszkańców Polski, stanowią oni około 0, 4% ludności Polski. Jedynie
Rumunia posiada niższy wskaźnik napływu cudzoziemców w całej Europie. Świadczy
to o tym, że Polska nie jest atrakcyjnym krajem do osiedlania, a napływ obcokrajowców
jest zjawiskiem marginalnym w stosunku do reszty europejskich państw (Analiza przestrzennego rozmieszczenia cudzoziemców w Polsce 2007).
Kluczową cechą współczesnej imigracji do Polski wydaje się być sąsiedztwo geograficzne, bowiem ponad 40% obcokrajowców pochodzi z krajów najbliższego otoczenia
Polski. Do naszego kraju przybywają przede wszystkim obywatele byłego ZSRR oraz
z krajów europejskich. Najwięcej imigrantów pochodziło z Ukrainy (1/5 wszystkich
imigrantów), Rosji i Białorusi. W rezultacie co trzeci obcokrajowiec był właśnie z tych
trzech państw. Cudzoziemcy pochodzący z innych regionów świata w strukturze napływu do Polski nie mieli większego znaczenia. Wyjątek stanowi imigracja cudzoziemców
z Wietnamu i Stanów Zjednoczonych, którzy zajmują wysokie miejsce na liście krajów
pochodzenia (tab. 9, ryc. 49) (Popyt na pracę w Polsce… 2007, Napierała 2006).
Tabela 8. Cudzoziemcy oraz liczba wydanych zezwoleń na pobyt w Polsce
N
%
Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety
Liczba cudzoziemców w dniu 1.09.2004 r.
Zezwolenie na osiedlenie się
31 996
16 378
15 302
37,8
36,5
38,8
Zezwolenie na zamieszkanie na czas
48 655
25 546
22 930
57,4
57,0
58,2
oznaczony
Status uchodźcy
847
538
309
1,0
1,2
0,8
Zezwolenie na pobyt dla obywateli UE
2 938
2 158
780
3,5
4,8
2,0
Zezwolenie na pobyt czasowy dla
293
216
77
0,3
0,5
0,2
obywateli UE
a
Ogółem
84 729
44 836
39 398 100,0
100,0
100,0
Liczba wydanych zezwoleń w latach 2005-2006
Zezwolenie na osiedlenie się
6 844
2 702
4 142
9,5
6,7
11,5
Zezwolenie na zamieszkanie na czas
45 001
21 765
23 246
62,4
54,2
64,6
oznaczony
Status uchodźcy
735
363
372
1,0
0,9
1,0
Zezwolenie na pobyt dla obywateli UE
16398
13 056
7 353
22,7
32,5
20,4
Zezwolenie na pobyt czasowy dla
3 103
2 234
869
4,3
5,6
2,4
obywateli UE
Ogółem
72 081
40 120
35 982 100,0
100,0
100,0
Status prawny/Rodzaj zezwolenia

z braku danych (dla 495 osób) liczebność kobiet i mężczyzn nie sumują się do ogółem.
Źródło: Integracja ekonomiczna imigrantów osiedleńczych w Polsce – Przypadek Ukraińców
i Wietnamczyków na mazowieckim rynku pracy, 2007.
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Tabela 9. Cudzoziemcy, którzy do 2006 r. otrzymali zezwolenie na pobyt w Polsce
Kraj pochodzenia
Ukraina
Niemcy
Rosja
Białoruś
Wietnam
Armenia
Stany Zjednoczone
Francja
Wielka Brytania
Bułgaria
Razem

Ogółem
35 909
15 298
9 754
9 464
8 080
5 589
4 773
4 375
3 511
2 594
99 347

b

Liczba osóba
Mężczyźni
11 616
12 456
3 503
3 032
5 301
3 016
2 831
2 893
2 602
1 550
48 800

Kobiety
24 220
2 840
6 139
6 374
2 769
2 534
1 942
1 482
909
1 035
50 244

% wszystkich
cudzoziemców
22
9
6
6
5
3
3
3
2
2
61

Uwaga: a z wyłączeniem okresu 2.09.2004-31.12.2004; b z braku danych liczebności kobiet i mężczyzn
nie sumują się do ogółem.
Źródło: Analiza przestrzennego rozmieszczenia cudzoziemców w Polsce, 2007.

Ryc. 49. Imigranci według kraju pochodzenia w 2007 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Cudzoziemcy osiedlają się przede wszystkim w województwie mazowieckim, nieco
mniej jest na Śląsku i w Małopolsce (ryc. 50). Trzeba jednoznacznie stwierdzić, że mówiąc
o województwach mamy na myśli tylko i wyłącznie miasta, bowiem to do dużych miast
(Warszawa, Łódź, Poznań, Lublin, Szczecin, czy Trójmiasto) skierowany jest główny strumień cudzoziemców (Głąbicka, Sakson 1997). Według Urzędu ds. Cudzoziemców w 2004
r. ponad połowa mieszkańców z Dolnego Śląska mieszkała we Wrocławiu, Wałbrzychu
i Legnicy, z Małopolski 71% mieszkało w Krakowie i Tarnowie, podczas gdy 90% imigrantów z Mazowsza mieszkało w Warszawie i w powiatach bezpośrednio przylegających
(Analiza przestrzennego rozmieszczenia cudzoziemców w Polsce, 2007).
Cudzoziemcy, zwłaszcza ci pochodzący z krajów sąsiadujących z Polską, osiedlali
się głównie w dużych miastach, tj. Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, jak również
w rejonach przygranicznych. Ukraińcy kierowali się głównie w rejony przygraniczne (województw: lubelskiego i podkarpackiego), jak również na byłe Ziemie Zachodnie i Północne. Szczególnie dotyczy to obszaru Dolnego Śląska, gdzie od lat 40. XX wieku mieszkają
Łemkowie i Ukraińcy wysiedleni z terenów południowo-wschodniej Polski (ryc. 51).

Ryc. 50. Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt w Polsce, według
powiatu zamieszkania, stan na 01.09.2004 r.
Źródło: Analiza przestrzennego rozmieszczenia cudzoziemców w Polsce, 2007.
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W 2004 r. trzech na czterech Ukraińców mieszkało w Warszawie lub sąsiadujących powiatach (a w samej stolicy 56%). O dużej centralizacji możemy także
mówić w przypadku Wietnamczyków, którzy – podobnie jak Ukraińcy – na miejsce osiedlenia wybierali główne miasta. W 2004 r. w samej Warszawie mieszkało
48% ogółu Wietnamczyków mieszkających w Polsce (ryc. 52). Obywatele Wietnamu osiedlali się również we Wrocławiu, Krakowie, Łodzi i Trójmieście, a skupiska poza tymi miastami należały do rzadkości. Obecność Wietnamczyków, Rosjan
czy Ormian w województwach graniczących z Niemcami można tłumaczyć ich
zaangażowaniem w handel bazarowy, który przybrał w tych rejonach znaczne rozmiary w latach 90. Imigranci posiadający obywatelstwo któregoś z krajów Europy
Zachodniej wybierali przede wszystkim zachodnie regiony kraju: Wielkopolskę,
Pomorze i Opolszczyznę, co w przypadku Ukraińców i Wietnamczyków należy
tłumaczyć występowaniem w dużych miastach zapotrzebowania na świadczone
przez nich usługi.

Ryc. 51. Ukraińcy wg powiatów – stan na 1.09.2004 r.
Źródło: Integracja ekonomiczna imigrantów osiedleńczych w Polsce – przypadek
Ukraińców i Wietnamczyków na mazowieckim rynku pracy, 2007.
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Ukraińcy, głównie mężczyźni, zatrudniani byli na budowach, i przy remontach,
kobiety znajdywały zatrudnianie w handlu, bądź jako opiekunki do dzieci czy pomoce
domowe. Z kolei Wietnamczycy zajmowali się głównie handlem oraz świadczyli usługi
gastronomiczne.
Podstawowe cechy społeczno-demograficzne cudzoziemców ewidencjonowanych
przez Urząd ds. Cudzoziemców nie odbiegają znacząco od cech charakteryzujących imigrantów czasowych, bowiem zdecydowaną większość stanowią mężczyźni (53%). Kobiety są mniej mobilne jeśli chodzi o dłuższe odległości, czego wyraźnym przykładem
jest wysoko zmaskulinizowana grupa Wietnamczyków (67% imigrantów z tego kraju to
mężczyźni).

Ryc. 52. Wietnamczycy wg powiatów w Polsce – stan na 1.09.2004 r.
Źródło: Integracja ekonomiczna imigrantów osiedleńczych w Polsce – przypadek
Ukraińców i Wietnamczyków na mazowieckim rynku pracy, 2007.

Natomiast na krótszych dystansach dominują kobiety, zwłaszcza wśród obywateli
Ukrainy oraz byłych Republik Radzieckich. Ogólnie można powiedzieć, że w Polsce
dominują obcokrajowcy w wieku 20-55 lat, stanowią oni 75% cudzoziemców. Osób
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bardzo młodych oraz starych jest mało (populacja osób do 18 roku życia oraz powyżej
70 roku nie przekracza 8%). Struktura wieku cudzoziemców ściśle wiąże się z zapotrzebowaniem na rynku pracy, a główną przyczyną napływu obcokrajowców jest zarobkowanie. Stąd też obserwowany jest wysoki napływ osób młodych, aktywnych zawodowo
i bez rodzin.
Cudzoziemcy mieszkający w Polsce są dobrze wykształceni (40% posiadało wykształcenie wyższe). Ujawnia się natomiast niewielka dysproporcja pomiędzy płcią, na
korzyść mężczyzn, którzy częściej posiadali wykształcenie wyższe niż kobiety (45%
wobec 35%). Stosunkowo najwięcej osób z wykształceniem wyższym pochodziło z krajów Ameryki Północnej (52%), Europy Zachodniej oraz Bliskiego Wschodu. Najlepiej
wykształconymi cudzoziemcami byli obywatele Wielkiej Brytanii oraz Francji. Najniższe wykształcenie posiadali obywatele państw Europy Środkowo-Wschodniej.
Nie bez znaczenia pozostaje kwestia cudzoziemców przebywających w Polsce
nielegalnie. Szacuje się, że liczba nielegalnych imigrantów, którzy przybyli do Polski
w latach 90. XX wieku znacznie przewyższała liczbę imigrantów legalnych (Grzymała-Kazłowska, Okólski 2003). Według przeprowadzonych szacunków sądzić należy, że
w Polsce przebywa ponad 300 tys. obcokrajowców.
W 2008 roku została przeprowadzona akcja abolicyjna dla cudzoziemców, którzy nie zalegalizowali swojego popytu w Polsce. Niestety niewielka liczba cudzoziemców (1541 osób) złożyła takie wnioski. Przyczyną niepowodzenia tej akcji były przede
wszystkim bardzo trudne do spełnienia warunki, np. konieczność udowodnienia nieprzerwanego pobytu w Polsce od 1997 r. Najwięcej podań wpłynęło od Wietnamczyków
(866), a także obywateli Armenii (431), Ukrainy (72), Chin, Mongolii i Rosji. Dane
te jednoznacznie potwierdziły koncentrację Wietnamczyków, żyjących w skupiskach
największych aglomeracji (mazowieckie, małopolskie). Obywatele Armenii wykazali
najmniejszą koncentrację przestrzenną i byli rozproszeni po całym kraju (Biuletyn Migracyjny, styczeń 2008).

3.4. Rozkład przestrzenny imigrantów-cudzoziemców w polskich
miastach
W tej części opracowania starano się przedstawić na wybranych przykładach wzorce osiedlania się różnych grup narodowościowych w miastach w ujęciu przestrzennym.
Wybór ośrodków zdeterminowany był dostępnością danych statystycznych. Z uwagi
na brak dostatecznych i kompleksowych opracowań dotyczących przestrzennego rozmieszczenia cudzoziemców w innych miastach, przestawiono strukturę przestrzennego
rozmieszczenia cudzoziemców w dwóch dużych ośrodkach – w Krakowie i Warszawie.
Niniejsze opracowanie opiera się głównie na materiałach i wynikach badań prowadzonych przez Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, jak również
na innych dostępnych materiałach.
Analizując wzorce osiedlania się różnych grup narodowościowych w przestrzeni
miasta należało założyć, że te różne grupy będą wykazywały pewne odmienne wzor-
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ce adaptacyjno-przestrzenne. Model koncentracji przestrzennej cudzoziemców według
A. Zborowskiego (2005), na przykładzie regionu miejskiego Krakowa, wyraźnie wskazuje różnicę w zachowaniach osiedleńczych różnych kategorii cudzoziemców (ryc. 53).
Model ten zakłada, że imigranci posiadający wyższy poziom wykształcenia i bardziej
dochodową pracę koncentrują się w centrum miasta, bądź w osiedlach o wysokim standardzie (osiedla suburbialne). Natomiast imigranci z niższym poziomem wykształcenia,
zatrudnieni w usługach niższego rzędu, koncentrują się w strefach peryferyjnych.
Opierając się na badaniach A. Zborowskiego (2005) można szacować, iż w Krakowie mieszka wraz z rodzinami kilka tysięcy obcokrajowców. Kilkunastotysięczną grupę
uzupełniają dodatkowo czasowi imigranci zarobkowi, przebywający w Krakowie w sezonie wiosenno-letnim i wczesnojesiennym. Jednak trzeba pamiętać, że przy słabej kontroli meldunkowej, szczególnie w przypadku imigrantów zarobkowych na pobyt czasowy powyższe szacunki mają charakter przybliżony i w przypadku regionu miejskiego
Krakowa wyrażają wartość minimalną.
Wśród obcokrajowców można wyróżnić kilka grup społecznych, które – posiadając zróżnicowaną pozycję społeczną – zajmują różne obszary regionu miejskiego (ryc.
16). Imigranci pracujący w bardziej prestiżowych zawodach, np. menedżerowie, przedstawiciele placówek dyplomatycznych, osoby zatrudnione w filiach międzynarodowych
przedsiębiorstw itp., a więc generalnie osoby z wyższym wykształceniem, mieszkali
w centrum miasta w zrewitalizowanych kamienicach. Drugim rejonem występowania
tej kategorii cudzoziemców były osiedla suburbialne. Studenci obcokrajowcy koncentrowali się głównie w rejonach miasteczka studenckiego lub wynajmowali mieszkania
w centrum miasta. Z kolei imigranci słabiej wykształceni, zatrudnieni w usługach niższego rzędu osiedlali się głównie w strefach peryferyjnych: przedmiejskiej i podmiejskiej z uwagi na niższy czynsz (Zborowski 2005).
W przypadku Warszawy przeprowadzono bardziej kompleksowe badania dotyczące rozmieszczenia imigrantów, dlatego możliwe było dokładniejsze przedstawienie
rozkładu wybranych kategorii cudzoziemców w przestrzeni miejskiej. Według danych
Urzędu m.st. Warszawy w styczniu 2007 r. w Warszawie na pobyt stały było zameldowanych 5588 cudzoziemców, zdecydowanie najwięcej Wietnamczyków, Rosjan
i Ukraińców, a w dalszej kolejności Szwedów, Niemców, Białorusinów, Bułgarów, obywateli USA, Chińczyków, Francuzów i Austriaków (Imigranci w Warszawie… 2007)
(ryc. 54).
Jak wynika z powyższych danych statystycznych, w Warszawie najliczniejszą grupę imigrantów stanowią Wietnamczycy, a w dalszej kolejności Rosjanie i Ukraińcy. We
wrześniu 2004 r. (UC) obywatele Ukrainy i Wietnamu stanowili dwie najliczniejsze grupy posiadające zezwolenie na osiedlenie się w województwie mazowieckim – odpowiednio 741 i 728 osób; z tego 52% Ukraińców i 81% Wietnamczyków mieszkało w samej
Warszawie. Z różnych względów grupy te różnią się pod względem genezy napływu do
Polski oraz strategii adaptacyjnych. Głównym powodem imigracji Ukraińców do Polski
były sprawy rodzinne oraz bliskość geograficzna, w przypadku Wietnamczyków możliwość polepszenia swojej sytuacji bytowej (Imigranci w Warszawie… 2007).
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Ryc. 53. Model koncentracji cudzoziemców w regionie miejskim Krakowa
Źródło: Zborowski A., 2005.

Analizując miejsce osiedlania się Ukraińców w Warszawie na podstawie zezwoleń
na osiedlenie się zauważono pewne prawidłowości. Lokowali się oni głównie w centrum
miasta i na Pradze wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych, lecz Ukraińcy nie wykazywali tendencji do tworzenia wyraźnych enklaw i skupień – byli raczej rozproszeni
w przestrzeni miasta (ryc. 55). Obywatele Ukrainy zamieszkiwali dzielnice centralne,
tj. Śródmieście, Mokotów, Wolę, Pragę Północ i Pragę Południe. Większą koncentrację
imigrantów ukraińskich zaobserwowano wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych:
ulicy Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich, a także na Ursynowie wzdłuż linii metra.

88

A. Warych-Juras, J. Gałka

2000

liczba osób

1500
1000
500

W
iet

na

mc
zy
c
Ro y
sja
ni
Uk e
ra
ińc
Sz y
we
dz
i
Ni
em
c
Bi
ało y
ru
s
Am
Bu ini
er
ł
g
yk
an arzy
ie
zU
Ch SA
ińc
zy
c
Fr y
po
Au anc
u
zo
s
sta tral zi
ijc
łe
na zyc
y
ro
do
wo
śc
i

0

Ryc. 54. Cudzoziemcy zameldowani na pobyt stały
w Warszawie (styczeń 2007)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Warszawy.

Ryc. 55. Rozmieszczenie Ukraińców posiadających
zezwolenie na osiedlenie się w Warszawie
Źródło: Imigranci w Warszawie, Imigracja a dostęp imigrantów do zasobów
miejskich w Warszawie – implikacje dla dalszych badań, 2007.
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Z kolei Wietnamczycy byli najbardziej uwidaczniającą się pod względem cech
strukturalnych i rozmieszczenia przestrzennego grupą cudzoziemców zarówno w całej
Polsce, jak i w Warszawie. Geneza napływu tej grupy imigrantów przedstawia się nieco
inaczej niż w przypadku wyżej omówionych Ukraińców. W przeciwieństwie do Ukraińców, Wietnamczycy wykazywali większą koncentrację przestrzenną w Warszawie
(ryc. 56). W 2004 r. około połowa wietnamskich gospodarstw domowych znajdowała
się w trzech centralnych dzielnicach Warszawy, były to: Śródmieście, Ochota i Wola.
Wietnamczycy przejawiali skłonności do koncentrowania się na tych samych osiedlach,
ulicach czy w tych samych budynkach.

Ryc. 56. Rozmieszczenie Wietnamczyków posiadających
zezwolenie na osiedlenie się w Warszawie
Źródło: Imigranci w Warszawie, Imigracja a dostęp imigrantów do zasobów
miejskich w Warszawie – implikacje dla dalszych badań, 2007.

O ile w przypadku osiedleńców z krajów sąsiednich czynnikiem decydującym
o imigracji do Polski była bliskość geograficzna, to w przypadku Wietnamczyków bardziej liczyły się sieci migranckie i pomoc rodaków. Prawdopodobnie z tego faktu wynika tak duże nagromadzenie Wietnamczyków w Warszawie i jej najbliższych okolicach
(Imigranci w Warszawie… 2007). Ponadto w przypadku Wietnamczyków poza więzami
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etnicznymi, najbardziej istotnymi czynnikami dla wyboru miejsca zamieszkania była
bliskość do centrum miasta i miejsc, w których znajdują się prowadzone przez nich
przedsiębiorstwa i usługi (np. stoiska na dużych odkrytych targowiskach i bazarach oraz
budki szybkiej obsługi z żywnością) (Grzymała-Kazłowska 2004). Poza tym ważnym
elementem wydaje się być bezpieczeństwo, jakie daje koncentracja. W Warszawie obszarami, na których prowadzili Wietnamczycy działalność handlowo-usługową były:
ulica Marszałkowska, Osiedle za Żelazną Bramą, ulica Grójecka i pobliskie targowiska
przy Hali Mirowskiej Czy Hali Banacha, okolica Dworca Centralnego oraz Placu Zawiszy. Część przedstawicieli dobrze zintegrowanej elity i migranci, którzy odnieśli sukces
finansowy, przenieśli się do nowych, luksusowych, zamkniętych osiedli z apartamentami lub do domów jednorodzinnych na przedmieściu.
Inną grupą imigrantów, którą warto scharakteryzować, są osoby z krajów Europy
Zachodniej. W przeważającej części są to menedżerowie, specjaliści, których mobilność jest wysoko zinstytucjonalizowana. Specyficznymi instytucjami migranckimi są
organizacje polityczne, transnarodowe korporacje i szkoły języków obcych. Imigranci
ci bywają też zatrudniani przez ambasady oraz średnie i większe przedsiębiorstwa. Menedżerowie i profesjonaliści pracujący dla wielonarodowych firm przemieszczają się
w ramach ich wewnętrznego rynku pracy, a niektórzy są rekrutowani z zewnątrz przez
firmy headhunterskie (Imigranci w Warszawie… 2007).
Imigranci z Zachodu (najczęściej mężczyźni w wieku 30-40 lat) pochodzą głównie
z Holandii, Niemiec, Francji i Stanów Zjednoczonych, a także z innych krajów rozwiniętych, np. Korei Południowej. Wiąże się to z napływem bezpośrednich inwestycji
zagranicznych z tych krajów do Polski. Relatywnie częste imigracje z USA mogą być
uznane za odpowiedź na liczne i podejmowane przez długi czas emigracje Polaków
do tego kraju oraz za efekt rozwiniętych powiązań pomiędzy polskim i amerykańskim
społeczeństwem. W przypadku tej kategorii imigrantów Polska jest dla nich etapem na
ścieżce międzynarodowej kariery. Międzynarodowe kadry kierownicze i menedżerskie
tworzą specyficzną ponadnarodową kulturę, kulturę menedżerów kosmopolitów i w żaden sposób nie integrują się z polskim społeczeństwem, a adaptacja społeczna w ich
przypadku ogranicza się do pracy zawodowej (Popyt na prace w Polsce…2007). Polski
rynek pracy stanowi dla tej kategorii imigrantów część ponadregionalnej przestrzeni,
w której przemieszczają się wysoko wykwalifikowane kadry.
Znaczna część specjalistów z Zachodu pozostaje odseparowana od zewnętrznego
świata społecznego i funkcjonuje w kręgu swoich rodaków i znajomych z pracy, mieszka w zamkniętych osiedlach i ekskluzywnych willach (Iglicka, Weinar 2002). Wszystkie
sprawy związane z życiem w Polsce organizuje im firma i agencje specjalizujące się
w usługach dla cudzoziemców. Menedżerowie z zagranicy żyją w swoistej kulturze menedżerskiej, która nie jest związana z rzeczywistością krajów, w których akurat pracują
(Szwąder 2002). Analiza miejsca zamieszkania na przykładzie Warszawy jednoznacznie wykazała, że ta grupa cudzoziemców ceni sobie bezpieczeństwo i prestiż. Według
przedstawicieli agencji nieruchomości, można zauważyć pewne preferencje w wyborze
miejsca zamieszkania w zależności od narodowości: Amerykanie i Anglicy częściej po-
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jawiają się w Wilanowie, w Konstancinie, jak i na Ursynowie; Francuzi upodobali sobie
Saską Kępę, Nadarzyn w powiecie pruszkowskim i Wilanów; natomiast na ursynowskich Pyrach można spotkać Japończyków, Koreańczyków, ponieważ znajduje się tam
szkoła japońska (Iglicka, Weinar 2002). Z kolei native speakerzy zamieszkiwali głównie
w okolicy Krakowskiego Przedmieścia, ulicy Nowy Świat, ulicy Chmielnej i Placu Bankowego.
3.5. Podsumowanie − wpływ imigracji (obcokrajowców) na proces
rewitalizacji miast w Polsce
W porównaniu do innych krajów europejskich, Polska nigdy nie była krajem szczególnie atrakcyjnym dla imigrantów. Napływ obcokrajowców był wiec zjawiskiem marginalnym. Jednak od kilkunastu lat, a właściwie od początku transformacji ustrojowej,
proces ten staje się bardziej zauważalny. Do Polski migrują przede wszystkim osoby
z krajów sąsiadujących z Polską. Są to głównie obywatele byłego ZSRR oraz innych
krajów europejskich. W kraju najczęściej osiedlają się obywatele Ukrainy, Niemiec, Rosji i Białorusi. Spośród krajów pozaeuropejskich do Polski napływają obywatele Wietnamu i Stanów Zjednoczonych. Miejscem osiedlenia jest najczęściej Warszawa oraz
inne duże ośrodki miejskie.
Istotne staje się pytanie o wpływ obcokrajowców (imigrantów) na przebieg procesu rewitalizacji w polskich miastach. Badania wykazały, że procesy imigracyjne do Polski nie są jeszcze na tyle rozwinięte, aby móc jednoznacznie określić wpływ tej grupy
społeczeństwa na proces rewitalizacji. Jednak na podstawie bardziej dogłębnych badań
przeprowadzonych w Warszawie oraz w Krakowie, można było wysunąć pewne wnioski. Imigranci posiadający wyższe wykształcenie i bardziej dochodową pracę z reguły
koncentrowali się w centrum miast, bądź w osiedlach o wysokim standardzie mieszkaniowym. Z kolei imigranci o niższym poziomie wykształcenia, zatrudnieni w usługach
niższego rzędu koncentrowali się w strefach peryferyjnych. Specyficznym przykładem
było rozmieszczenie Wietnamczyków w Warszawie, którzy wykazali się większą koncentracją przestrzenną w dzielnicach centralnych, tworząc zalążki enklaw etnicznych.
W tym przypadku o wyborze miejsca lokalizacji i miejsca zamieszkania decydował status społeczny oraz rodzaj prowadzonej działalności (głównie handlowo-usługowa). Wobec tego najczęściej zamieszkiwali oni lokale w budynkach o niewysokim standardzie
w rejonach uboższych, ale będących w strefie centralnej miasta. Potencjalnie zwiększenie napływu mniejszości wietnamskiej, która nie adaptuje się do polskiej kultury i utrzymuje swoisty dystans do życia społecznego w Polsce (Grzymała-Kazłowska, Okólski
2003), może spowodować zjawisko wypierania ludności polskiej i powolny proces ubożenia dzielnicy. W wyniku rozwoju procesów segregacji przestrzennej dzielnice te mogą
przekształcić się w pewnego rodzaju getta narodowościowe, o bardzo niskim standardzie mieszkaniowym.
Z kolei największa w Polsce mniejszość ukraińska nie wykazywała tendencji do
koncentracji przestrzennej, podobnie jak pozostałe (będące w mniejszości) grupy obco-
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krajowców. Wobec tego należy przypuszczać, że Ukraińcy za względu na wysoki stopień asymilacji zarówno kulturowej jak i przestrzennej będą zachowywać się jak osoby
z naszego kręgu kulturowego, a więc o wyborze miejsca zamieszkania będzie decydowała pozycja społeczna i wielkość dochodów.
Oprócz kryterium narodowościowego istotnym elementem różnicującym imigrantów w przestrzeni miasta jest status społeczny i zawodowy. Niezależnie od pochodzenia
imigranci pracujący w prestiżowych zawodach zamieszkują obszary ścisłego centrum
miasta, bądź okolice sąsiadujące z centrum, ale wynajmują mieszkania już w zrewitalizowanych kamienicach. Ludność zamożna chce mieszkać w strefie ścisłego centrum,
ładnym i przyjaznym otoczeniu, w obiektach o wysokim standardzie (wysokich czynszach). Z kolei migranci zatrudnieni w usługach niższego rzędu zamieszkują w strefach
peryferyjnych z uwagi na niższe stawki czynszowe.
Rewitalizacja w polskich dużych miastach, ze względu na stosunkowo małą populację obcokrajowców i wynikający stąd brak typowych dla Zachodniej Europy gett
ludności afroazjatyckiej, nie będzie prowadziła do rugowania obcokrajowców z dzielnic centralnych. Może ona natomiast stworzyć swoistą tamę zaporową dla napływu do
dzielnic centralnych słabszych ekonomicznie grup cudzoziemców.
Można się natomiast spodziewać, że w przyszłości w części wielkich osiedli mieszkaniowych pojawią się lepiej sytuowani imigranci z Azji, nawet jeśli osiedla te zostaną
zrewitalizowane.

Andrzej Zborowski, Magdalena Dej

4. Ocena stopnia zaawansowania zjawisk degradacji
społecznej (patologie społeczne, wykluczenie społeczne
i ubóstwo), procesy polaryzacji i segregacji,
segmentacja rynku pracy w miastach Polski
4.1. Ocena stopnia zaawansowania zjawisk degradacji społecznej
4.1.1. Wprowadzenie
Przemiany systemowe, które dokonały się w Polsce blisko dwie dekady temu zaowocowały pozytywnymi zjawiskami na bardzo wielu płaszczyznach życia gospodarczego i społecznego, jednocześnie przyczyniły się do coraz silniejszego rozwarstwiania się społeczeństwa.
Pojawienie się nierówności społecznych prowadzi w dalszej kolejności do marginalizacji pewnych grup, które to grupy charakteryzuje ograniczony dostęp do różnego rodzaju dóbr, podczas
gdy przedstawiciele pozostałych korzystają z nich bez ograniczeń (Zabielska 2007).
Pierwszą definicję tzw. marginesu społecznego sformułował w latach 20. minionego stulecia Robert E. Park. Według niego mówić można o dwu rodzajach marginalizacji; w pierwszym przypadku wyróżnić należy margines strukturalny, składający się
z grup społecznych, które na skutek procesów rozwarstwienia przesuwają się na niższe
pozycje. Z kolei w drugim ujęciu zaznacza się margines socjalny, tworzony przez osoby
dotknięte przez wypadki losowe oraz procesy gospodarcze, które prowadzą do zmiany
pozycji społecznej (Park 1928). W tym pierwotnym ujęciu za osoby z tzw. marginesu
społecznego uważano m.in. upośledzonych fizycznie i psychicznie, ludzi nieprzystosowanych społecznie, wyobcowanych z danego społeczeństwa, osoby zdemoralizowane,
wreszcie przestępców, alkoholików, narkomanów, prostytutki, niektóre osoby należące
do mniejszości etnicznych, żebraków oraz bezdomnych. W dalszych latach badacze zjawiska marginalizacji modyfikowali wyżej wymienione kategorie.
Współcześnie przez pojęcie marginalizacji rozumie się najczęściej „stan wykorzenienia, nieuczestnictwa jednostek lub grup w instytucjonalnym porządku społecznym oraz procesy, które do tego stanu prowadzą [...]”. Tak rozumiana marginalizacja
uwzględnia zarówno właściwości porządku społecznego, jak i różnorodne czynniki:
aksjologiczne, historyczne, ekonomiczne, polityczne, społeczne, prawne czy osobowościowe wpływające na zróżnicowanie zakresu i form tego uczestnictwa (Kwaśniewski
1997). Jednocześnie obok pojęcia marginalizacji funkcjonują inne, znaczeniowo bardzo
podobne, takie jak deprywacja, wykluczenie społeczne, bezbronność itp.
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W szerszym ujęciu opisane pojęcia zastąpić należy terminem degradacji społecznej
rozumianej jako utrata przez jednostkę lub grupę społeczną pozycji w hierarchii stratyfikacji społecznej. Jej najistotniejszymi wymiarami są: obniżenie się pozycji zawodowej,
utrata stanowiska, bezrobocie, spadek dochodów i zamożności oraz utrata prestiżu (Wojnowski 2002).
Procesy degradacji społecznej w miastach rozpatrywać można w kilku ujęciach.
Z punktu widzenia działań rewitalizacyjnych najtrafniejszym wydaje się być uchwycenie zróżnicowania tych niekorzystnych zjawisk w przestrzeni miejskiej. W celu przeprowadzenia szczegółowych analiz spośród miast polskich, dla których sporządzone zostały
Lokalne Programy Rewitalizacyjne wzięto pod uwagę następujące: Bełchatów, Będzin,
Białą Podlaską, Tarnów, Bielsko-Białą, Częstochowę, Rzeszów, Płock, Rybnik oraz Tarnowskie Góry. Wybór ten podyktowany był przede wszystkim faktem, że w LPR-ach
dla tych właśnie ośrodków zagadnienia związane z degradacją społeczną prezentowane
były w sposób stosunkowo obszerny, z uwzględnieniem ich rozkładu w przestrzeni miasta. Wytypowane ośrodki różnią się między innymi liczbą ludności (ryc. 57).
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Ryc. 57. Liczba ludności w wybranych miastach
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
2004-2006 określone zostały kryteria, które należy brać pod uwagę przy wyznaczaniu
obszarów przeznaczanych do rewitalizacji. Według tego dokumentu delimitacja niniejszych obszarów powinna odbywać się na podstawie krytycznej analizy wyników badań
i analiz, m.in. na następujących płaszczyznach:
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• poziomu bezrobocia,
• poziomu ubóstwa oraz trudnych warunków mieszkaniowych,
• poziomu przestępczości,
• poziomu wykształcenia mieszkańców (źródło: www.zporr.gov.pl).
Wymienione w dokumencie kryteria wpisują się w przytaczaną powyżej definicję
degradacji społecznej, a trzy z nich będą rozpatrywane w szczegółowych analizach tego
zjawiska w wytypowanych ośrodkach miejskich.
Charakterystyczną cechą Lokalnych Programów Rewitalizacyjnych miast polskich
jest to, iż w zdecydowanej większości dotyczą one ich śródmieść. W przypadku opisywanych miast przewidziana jest rewitalizacja części centralnej (w odniesieniu do Białej
Podlaskiej, Będzina, Bełchatowa są to jedyne cele zaplanowanych prac, z kolei w pozostałych rewitalizacja centrum traktowana jest jako działanie priorytetowe). Ponadto
w wielu przypadkach, obok strefy centralnej podnosi się również kwestię rewitalizacji
osiedli blokowych (Tarnowskie Góry, Tarnów, Płock, Rzeszów, Bielsko-Biała, Częstochowa).

Ryc. 58. Cykl degradacji Śródmieścia
Źródło: opracowanie własne na podstawie Programu Rewitalizacji Miasta Będzin.

W dzielnicach śródmiejskich obserwuje się nagromadzenie szeregu niekorzystnych, wręcz patologicznych zjawisk ze sfery społecznej. Odznaczają się one ponadprzeciętną kumulacją problemów, takich jak ubóstwo, bezrobocie, przestępczość. Idzie to
w parze ze stosunkowo niskim poziomem wykształcenia mieszkańców oraz przewagą
osób w wieku poprodukcyjnym, w porównaniu z pozostałymi dzielnicami miasta. Taka
sytuacja społeczna nakłada się na niekorzystne zjawiska z zakresu organizacji przestrze-
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ni oraz estetyki otoczenia (degradacja techniczna budynków, braki infrastrukturalne).
Wynika to w znacznym stopniu z niewystarczającego poziomu inwestycji realizowanych przez władze gminne oraz z niskiego poziomu tych inwestycji podejmowanych
przez prywatnych przedsiębiorców. Wzajemny układ opisanych zależności tworzy razem cykl degradacji Śródmieścia (ryc. 58).
Charakterystyczną cechą centralnych części miast jest ponadprzeciętny udział osób
ze starszych kategorii wieku. Osoby te w zdecydowanej większości czerpią dochody ze
źródeł socjalnych (rent i emerytur), co w polskich warunkach oznacza niewielkie miesięczne wpływy do budżetów gospodarstw domowych. Ma to dosyć istotne znaczenie
z punktu widzenia ogólnego obrazu kondycji finansowej mieszkańców śródmieść, chociaż
nie decydujące. O wyjątkowo złej sytuacji materialnej mieszkańców centralnych części
miast decyduje bowiem koncentracja takich niekorzystnych zjawisk jak bezrobocie, w tym
długotrwałe, którego pochodną bywają często patologiczne postawy społeczne.
4.1.2. Ubóstwo
Najczęstszą przyczyną degradacji społecznej jest ubóstwo. Z reguły prowadzi ono
do alienacji na wielu płaszczyznach, uniemożliwiając normalną partycypację w życiu
społeczności. Brak środków niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb jest
przejawem degradacji społecznej w wymiarze ekonomicznym, a jednocześnie przyczynia się do wykluczenia w innych sferach, jak choćby edukacyjnej (brak środków na
kształcenie dzieci).
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Ryc. 59. Odsetek osób korzystających z pomocy materialnej MOPS w dzielnicach
śródmiejskich na tle ogółu mieszkańców wybranych miast
Źródło: opracowanie własne na podstawie LPR dla miast: Biała Podlaska, Bielsko-Biała,
Częstochowa.
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Ryc. 60. Obszary ubóstwa w przestrzeni Rzeszowa
Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Rzeszowie.

Dzielnice śródmiejskie analizowanych miast, w większym stopniu aniżeli pozostałe ich części, skupiają osoby o trudnej sytuacji finansowej (ryc. 59, ryc. 60). Po części
wiąże się to ze wspomnianym powyżej wiekiem mieszkańców tych dzielnic, jednak
duży odsetek emerytów i rencistów nie wyjaśnia tego zjawiska w pełni.
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Istotnym problemem jest także postawa części mieszkańców polegająca na bierności, połączonej z nastawieniem roszczeniowym. Postawy takie nieodłącznie wiążą się
z kwestią bezrobocia, które, jak wynika z analiz lokalnych programów rewitalizacyjnych, znacznie częściej dotyka mieszkańców centralnych części miast. Niska aktywność
ekonomiczna mieszkańców, przejawiająca się brakiem zainteresowania w podejmowaniu stałej pracy, prowadzi w wielu miastach do stopniowego pogarszania się sytuacji
ekonomicznej całych dzielnic miejskich. Jednocześnie utrwala to niewłaściwe postawy
wśród przedstawicieli młodego pokolenia. Jako przykład przytoczyć można sytuację
w Będzinie, określoną na podstawie badań ankietowych. Wynika z nich, że ponad 40%
mieszkańców Śródmieścia pozbawionych jest stałego, a nawet czasowego dochodu.
W tym kontekście zasadne wydaje się pytanie skąd mieszkańcy deklarujący brak dochodów czerpią środki finansowe na zwykłą egzystencję.
4.1.3. Bezrobocie
Pozostawanie bez pracy, zwłaszcza przez okres dłuższy niż 1 rok, nieuchronnie
prowadzi do problemów na płaszczyźnie ekonomicznej, a jednocześnie pociąga za sobą
szereg niekorzystnych zjawisk przyczyniających się, czy wręcz decydujących o degradacji społecznej. Do zjawisk tych zaliczyć należy między innymi utrwalanie pewnych
niekorzystnych wzorców związanych z biernością, bezczynnością i bezradnością oraz
przekazywanie ich na kolejne pokolenia. Ponadto sytuacja ta często wywołuje wzrost
przestępczości oraz rodzi szereg innych patologicznych zachowań. W dalszej kolejności efektem mogą być zaniedbania we właściwym wywiązywaniu się z obowiązków
rodzicielskich, czego skutki są szczególnie dramatyczne, jako że przejawiają się demoralizacją młodego pokolenia. Następstwem długotrwałego bezrobocia jest bardzo często
zaniedbanie kwestii związanych z edukacją dzieci i młodzieży w rodzinach dotkniętych
tym problemem.
Tendencje związane z bezrobociem w miastach pokrywają się z ogólnymi, dotyczącymi mieszkańców całego kraju. Warto zauważyć jego związek z poziomem wykształcenia ludności – wśród grup społecznych o najniższym poziomie wykształcenia
odsetek pozostających bez pracy jest najwyższy, z kolei najmniejszy procent tych osób
notowany jest wśród lepiej wykształconych (ryc. 61). Ponadto należy zwrócić uwagę
na problem bezrobocia strukturalnego, które wynika ze zmian w gospodarce narodowej, wskutek kurczenia się niektórych dziedzin produkcji i zwalniania pracowników ze
względu na wiek lub nieprzydatne kwalifikacje (www.finanse.egospodarka.pl). W Polsce obserwowane jest ono zwłaszcza w rejonach o silnych tradycjach górniczych, hutniczych oraz w obszarach popegeerowskich. Odnosząc powyższe stwierdzenia do sytuacji
w miastach polskich trzeba stwierdzić, że pierwsza z wymienionych zależności różnicuje poziom bezrobocia w obrębie samego regionu miejskiego. Z kolei druga decyduje
o niejednakowym poziomie bezrobocia w poszczególnych rejonach kraju.
Poziom bezrobocia wykazuje zróżnicowanie przestrzenne w strukturze miasta.
Jego wyższy udział notowany jest w śródmieściach. Ze względu na brak szczegółowych
i jednolitych statystyk obrazujących to zjawisko, posłużono się przykładami ośrodków,

Ocena stopnia zaawansowania zjawisk degradacji społecznej...

99

które dysponują danymi z tego zakresu. Z informacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie wynika, że w Śródmieściu z problemem bezrobocia boryka się aż
70% wszystkich rodzin otrzymujących wsparcie z tego źródła, tym samym analogiczny
odsetek dla ogółu mieszkańców miasta jest niższy i kształtuje się na poziomie 63%. Na
marginesie warto zaznaczyć, że problemem dla miast o strukturze zatrudnienia zbliżonej
do tej w Bełchatowie jest swoista monokultura gospodarcza. Niższy poziom bezrobocia w tym mieście, w porównaniu z danymi dla całego województwa łódzkiego należy
ocenić pozytywnie, jednocześnie trzeba mieć na względzie, że planowana restrukturyzacja dwóch największych pracodawców w powiecie, tj. Kopalni Węgla Brunatnego
Bełchatów oraz Elektrowni Bełchatów, może za kilka lat w drastyczny sposób zmienić
tą sytuację. Potwierdzeniem opisanego zjawiska jest rozmieszczenie osób bezrobotnych
w przestrzeni Bielska-Białej (ryc. 62). W śródmieściu notowana jest największa liczba osób pozostających bez pracy, a dysproporcji w natężeniu tego zjawiska pomiędzy
centrum a pozostałymi częściami miasta nie sposób wyjaśnić wyłącznie dużą gęstością
zaludnienia w części centralnej.
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Ryc. 61. Zróżnicowanie poziomu bezrobocia w zależności od wykształcenia
mieszkańców wybranych miast
Źródło: opracowanie własne na podstawie LPR dla miast: Biała Podlaska, Bielsko-Biała,
Częstochowa.
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Ryc. 62. Rozmieszczenie bezrobocia w przestrzeni Bielska-Białej
Źródło: Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Bielsko-Biała.
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4.1.4. Przestępczość
Z bezrobociem oraz biedą często w parze idą takie zjawiska jak alkoholizm, narkomania, bezdomność i itp. Tych zaś nie sposób oddzielić od przestępczości, która bardzo
często im towarzyszy. Ze względu na fakt, że każdy ośrodek miejski odznacza się swą
własną specyfiką, nie można analizować przestępczości w przestrzeni miejskiej za pomocą jednego uniwersalnego szablonu. Geografia przestępczości w miastach ma jednak
pewne cechy niezmienne, do których zalicza się najwyższa koncentracja zjawisk w centrum miasta oraz, w dalszej kolejności, w dzielnicach o niższym statusie społecznoekonomicznym mieszkańców (Herbert 1982). Ten fakt niewątpliwie wpływa na ogólne
warunki życia skupiającej tam ludności, gdyż, jak zauważa S. Smith (1984), przestępczość, wiedza o niej, wyobrażenia i własne obserwacje ludzi mają bezpośredni wpływ
na poczucie bezpieczeństwa, które to poczucie należy do bardzo ważnych aspektów
jakości życia.
Przestrzenny rozkład poziomu przestępczości (biorąc pod uwagę przestępstwa kryminalne, z pominięciem drogowych oraz gospodarczych) w wybranych miastach zdaje
się potwierdzać te uniwersalne zależności opisane przez D. Herberta (1982). Należy mieć
na uwadze, iż zakłócanie porządku publicznego, przestępstwa i wykroczenia szczególnie często mają miejsce w przestrzeniach publicznych, takich jak parki, dworce, okolice
placówek oświatowych oraz handlowych, co w pewnej części tłumaczy szczególne ich
nagromadzenie w centrach miast, w których udział przestrzeni publicznych jest z reguły
wyższy aniżeli w pozostałych strefach miejskich.
Z danych Straży Miejskiej w Rzeszowie zbieranych za pomocą monitoringu w częściach miast uznawanych za niebezpieczne wynika, że głównym problemem większości
rzeszowskich osiedli jest zakłócanie porządku publicznego związane z nadużywaniem
alkoholu oraz wybryki chuligańskie polegające przede wszystkim na dewastacji mienia.
Jednocześnie zwraca uwagę duża liczba miejsc niebezpiecznych w osiedlach śródmiejskich, w tym na Rynku. Ponadto godny podkreślenia jest fakt, że występujące tu zjawiska mają charakter szczególnie niebezpiecznych (pobicia, wymuszenia, kradzieże).
Statystyki Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie również potwierdzają, że
zagrożenie przestępczością nie rozkłada się równomiernie na obszarze miasta. Rejonami o szczególnie silnym natężeniu zdarzeń kryminalnych są obszary będące w zasięgu
I oraz IV Komisariatu Policji, a zatem Śródmieście (ryc. 63). Wyjątkowo duże zagrożenie przestępczością występuje zwłaszcza w rejonie dworca PKP i PKS, w dalszej kolejności także na Starym Mieście.
Zauważyć przy tym należy, że w śródmieściu notowana była większość spośród
poszczególnych zdarzeń kryminalnych mających miejsce w Częstochowie w 2006 roku,
w tym najcięższych: 6 spośród 8 zabójstw, 66 ze 119 bójek i pobić, 159 z 313 rozbojów.
Niewątpliwie taki stan rzeczy jest również konsekwencją znacznej gęstości zaludnienia
centralnej części miasta. Jednak wskaźniki przestępczości wskazują, że w 2006 roku,
w Śródmieściu Częstochowy na 1000 mieszkańców przypadało 29,70 popełnionych przestępstw, podczas gdy dla całego miasta analogiczny wskaźnik wynosił jedynie 16,29.
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Ryc. 63. Zestawienie zdarzeń kryminalnych w poszczególnych komisariatach
na terenie miasta Częstochowa w 2006 r.
Źródło: dane Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie (w:) Miejski program rewitalizacji dla
Częstochowy – aktualizacja.

Takie nagromadzenie zdarzeń kryminalnych na stosunkowo niewielkiej powierzchni, w dużym stopniu wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i obniża ich
jakość życia. W przypadku Będzina wskaźniki przestępczości pokazują, że Śródmieście
nie różni się drastycznie od pozostałej części miasta. Biorąc pod uwagę liczbę przestępstw kryminalnych w 2003 roku, ich liczba na 1000 mieszkańców kształtuje się na
poziomie 43,81, natomiast dla Śródmieścia wskaźnik ten jest jedynie nieco wyższy i wynosi 43,96. Na terenie centrum częściej, aniżeli w innych jego częściach, notowane są
pewne rodzaje przestępstw, przede wszystkim te o charakterze rozbójniczym (udział
w bójce lub pobicie). W skali całego miasta niepokój budzić może natomiast zaznaczający się z roku na rok wzrost popełnianych przestępstw. W roku 2001 wskaźnik przestępstw kryminalnych dla całego miasta wyniósł 41,62 (dla Śródmieścia 41,77), a zatem
w stosunku do 2003 roku był on o ponad trzy setne niższy.
W ogólną tendencję polegającą na wzroście liczby przestępstw i wykroczeń w centrach wpisują się dane Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach. Jak wynika z Raportu
o Stanie Miasta (źródło: Lokalny Program rewitalizacji Gminy Tarnowskie Góry na lata
2007-2013) w roku 2005 w dzielnicy Śródmieście-Centrum miało miejsce 73% wszystkich interwencji Straży Miejskiej (2142 przypadki interwencji spośród 2937 wszystkich). Ma to niewątpliwie związek z dużym natężeniem innych patologicznych zjawisk
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w śródmieściu, np. alkoholizmu (67% rodzin objętych pomocą MOPS z powodu problemów z nadużywaniem alkoholu zamieszkuje w śródmieściu).
Opisaną tendencję do zwiększonej liczby przestępstw w centrum potwierdza również przypadek Rybnika (ryc. 64), gdzie liczba przestępstw w jednostkach śródmiejskich
jest szczególnie duża i ponad dwukrotnie przekracza średnią dla całego miasta. Warto
zauważyć też, że jest ona znacznie wyższa niż w dzielnicach wielkich osiedli mieszkaniowych.

Ryc. 64. Przestępstwa stwierdzone w dzielnicach Rybnika w przeliczeniu na
1000 mieszkańców
Źródło: Lokalny Program Rewitalizacyjny Miasta Rybnika na lata 2004-2006.
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Przedstawione dane potwierdzają ogólną tendencję do koncentracji przestępstw i wykroczeń w centralnych częściach miast. Z pewnością niższy status społeczny mieszkańców w wielu przypadkach wpływa na taki obraz, jednak nie wolno zapominać, że dzielnice
śródmiejskie pełnią z reguły liczne funkcje, które stymulują nielegalne zachowania. Najczęściej skupiają one znakomitą część lokali gastronomicznych, w których sprzedawany
jest alkohol, ponadto pubów, dyskotek, sklepów nocnych. W mniejszych miastach często
w centrach lokalizowane są place targowe, w obrębie których dochodzi do drobnych kradzieży oraz innych wykroczeń wymagających interwencji służb porządkowych. Analizując
statystyki Straży Miejskiej nie wolno zapominać, iż wysoki udział strefy centrum w ogólnej liczbie interwencji wynika również z tak błahych powodów, jak choćby mandatów za
złe parkowanie, które nakładane są głównie w zatłoczonych dzielnicach centralnych.
Przeprowadzona analiza kilku aspektów degradacji społecznej w wybranych
ośrodkach miejskich Polski potwierdza, że zjawisko wykluczenia społecznego dotyczy
w szczególności wybranych części tych ośrodków. W największym stopniu dotyka ono
mieszkańców dzielnic śródmiejskich, w których to dzielnicach kumuluje się bezrobocie, ubóstwo, przestępczość oraz inne patologie społeczne. Ponadto w poszczególnych
ośrodkach większym natężeniem odznaczają się te dzielnice lub ich części, które zamieszkuje ludność o niższym statusie społeczno-ekonomicznym.
Strefa śródmiejska nie jest wolna od zjawiska stygmatyzacji, które polega na przypisaniu złej opinii, czego konsekwencją jest, iż każde kolejne zjawisko potwierdzające
tę złą sławę jest nagłaśniane. Taka sytuacja ma swoje reperkusje na rynku mieszkaniowym, prowadzi mianowicie do odpływu mieszkańców o wyższym statusie, a napływu
ludności biednej (Herbert 1982). Przytoczone statystyki dla wybranych miast pokazują
jednak, że opinia o centrach miast nie jest tylko konsekwencją pewnych utartych stereotypowych opinii, ale miejscem rzeczywistej koncentracji problemów społecznych.
Z tego względu nie dziwi, dlaczego znakomita większość spośród Lokalnych Programów Rewitalizacyjnych dla miast polskich zakłada rewitalizację śródmieść, traktując je
najczęściej jako działanie priorytetowe.

4.2. Procesy polaryzacji i segregacji
4.2.1. Wprowadzenie
W tej części opracowania zwrócono uwagę na kwestię związaną z segregacją przestrzenną i polaryzacją społeczną jako ważnymi czynnikami, które powinny być uwzględnione przy budowie programów rewitalizacyjnych. Ponieważ problematyka ta jest stosunkowo słabo rozpoznana na gruncie analiz rewitalizacyjnych, na wstępie dokonano krótkiego omówienia podstawowej terminologii występującej w tym podrozdziale pracy.
Badania segregacji społecznej są związane z ekologicznymi ideami szkoły chicagowskiej. Koncepcja segregacji odnosi się zarówno do procesów społecznego różnicowania się mieszkańców miasta, jak i do badania układów przestrzennych zróżnicowań
społecznych, będących rezultatem wspomnianych procesów.
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Przestrzenna segregacja jest pojmowana jako społeczny rozdział (separacja) grup
w obrębie dużych populacji. Można powiedzieć, że grupa ludności jest całkowicie wymieszana w sensie przestrzennym, kiedy jej członkowie są rozmieszczeni jednolicie
w obrębie badanej populacji. Im większe odchylenie od jednolitego rozmieszczenia,
tym wyższy stopień segregacji (Johnston i in., 1986). Przestrzenna segregacja występuje
wówczas, kiedy niektóre obszary wykazują nadreprezentację, a inne niedoreprezentację
członków danej grupy. Segregacja na jednym poziomie przestrzennym nie implikuje
automatycznie segregacji na innym poziomie przestrzennym.
Koncepcja polaryzacji warstw społecznych została sformułowana z początkiem lat
80. przez J. Friedmanna i R. D. Wolffa (1982). Jednak szeroko rozpropagowana została
w pracy S. Sassen (1991), poświęconej globalnym miastom. Zwraca ona uwagę na zmiany
w społecznym i przestrzennym podziale pracy, które prowadzą do spadku liczebności grup
ludności o średnim dochodzie i jednocześnie ekspansji zawodów opłacanych bardzo wysoko lub bardzo nisko. Zgodnie z tezami wysuniętymi przez S. Sassen polaryzacja struktury zatrudnienia ma bezpośredni wpływ na rozkład przestrzenny segregacji społecznej.
W tym ujęciu polaryzacja oznacza stały wzrost zapotrzebowania na pracę wymagającą
najwyższych i najniższych kwalifikacji, podczas gdy popyt na pracę w zawodach o średnich kwalifikacjach zmniejsza się. Tego typu proces prowadzi w rezultacie do wzrostu
liczby bardzo bogatych gospodarstw domowych z jednej strony, ale także bardzo biednych
rodzin z drugiej, przy jednoczesnym ubytku gospodarstw zaliczanych do klasy średniej.
Za jedną z najlepszych interpretacji, oddających sedno pojęcia polaryzacji, uważa
się metaforę P. Marcuse’a (1989), odnoszącą się do wyglądu jajka i szklanej klepsydry.
Zauważa on, że normalnie ludność miasta (w zakresie podziału pracy) charakteryzuje
się rozkładem podobnym do kształtu jajka, które jest szerokie w środku i zwęża się przy
obydwu końcach. Kiedy ludność zaczyna się polaryzować, środek zwęża się, a końce
się rozrastają, aż rozkład ten przybiera kształt szklanej klepsydry. Środek jajka jest tu
przyrównany do warstw średnich.
4.2.2. Wykształcenie a procesy rewitalizacji miast
Poziom wykształcenia od dawna determinował pozycję społeczną jednostki, nawet w czasach realnosocjalistycznych w dużych miastach Polski, na przekór panującym
ówcześnie ideałom egalitaryzacyjnym, tworzyły się dzielnice postrzegane jako lepsze
i te, uznawane za gorsze. W dzisiejszej dobie wykształcenie zyskało na sile jako cecha
dyskryminacyjna, jest ono najbardziej znaczącym atrybutem stratyfikacji społecznej,
w szczególności w społeczeństwach o silnie ukształtowanych mechanizmach merytokratycznych. Poziom wykształcenia decydował w przeszłości i rozstrzyga także obecnie o tworzeniu się w miastach stref ludności ubogiej, a także „przestrzeni elitarnej”.
W okresie transformacji w polskich miastach rozpoczęły się silne procesy stratyfikacyjne i polaryzacyjne społeczeństwa miejskiego, przede wszystkim związane ze statusem
społecznym nawiązującym do wykształcenia. Zachodzi zatem pytanie czy procesy rewitalizacyjne będą wpływać na przekształcenia przestrzeni społecznej polskich miast,
a jeśli tak, to gdzie (w których miastach, dużych, czy małych), i dalej, czy będzie to
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prowadziło do dalszej segregacji przestrzennej w obszarach miejskich, czy wręcz przeciwnie – tempo tej segregacji zostanie ograniczone? Aby odpowiedzieć na postawione
pytania należy zapoznać się z podstawowym materiałem statystyczno-demograficznym
informującym o poziomie wykształcenia ludności Polski w Europie; wszak rewitalizację
odnosimy do postępów poczynionych w tym względzie w krajach Unii Europejskiej.
Dalej przyjrzymy się zróżnicowaniom istniejącym w zakresie poziomu wykształcenia
w polskich miastach, by przejść następnie do analiz zmian rozmieszczenia ludności
z wykształceniem wyższym w wybranych największych metropoliach Polski.
Jak wskazują dane przytoczone w tabeli 10 w państwach tzw. Starej Unii obserwujemy poważne różnice w poziomie wykształcenia ludności. Niskim poziomem wykształcenia wyższego legitymują się: Portugalia, Włochy, Austria oraz Grecja. W tej
grupie krajów, podobnie jak pozostałe kraje Europy Środkowej, znajduje się też Polska.
Należy jedynie odnotować, iż Polska posiada stosunkowo wysoki udział ludności z wykształceniem średnim, w przeciwieństwie do np. Hiszpanii, czy posiadającej najwyższy
odsetek mieszkańców z wykształceniem wyższym pośród krajów unijnych Irlandii. Natomiast na tle unijnej piętnastki społeczeństwo polskie posiada relatywnie duży procent
osób z wykształceniem podstawowym i zawodowym.
Tabela 10. Zatrudnieni wg poziomu wykształcenia w krajach UE w 2000 r.
Kraj
Portugalia
Włochy
Austria
Polska
Grecja
Luksemburg
Dania
Francja
Niemcy
Holandia
Hiszpania
Wielka Brytania
Szwecja
Belgia
Finlandia
Irlandia
UE-15

Podstawowe
76,7
45,1
20,3
41,0
43,1
33,0
21,9
30,0
17,2
29,9
53,9
13,2
20,5
30,9
22,8
33,9
29,6

Poziom wykształcenia
Średnie
13,1
42,7
64,2
40,5
37,0
45,6
53,4
44,7
57,2
44,5
18,8
57,5
49,2
35,9
43,7
26,7
46,3

Wyższe
10,2
12,2
15,6
18,6
19,9
21,4
24,8
25,3
25,6
25,6
27,3
29,4
30,3
33,3
33,5
39,4
24,1

Źródło: European Competitiveness Report, European Communities, 2002.

Jak konstatują znawcy przedmiotu, znacząca część mieszkańców Polski posiadająca
wykształcenie średnie zwiększa społeczną dostępność do oświaty na poziomie wyższym.
(Jakubowicz, 2004). Natomiast rodzi się pytanie czy struktura ta może mieć znaczenie tak-
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że dla procesów rewitalizacji w kraju? Warto odnotować, że w regionach i krajach, gdzie
podjęto duży wysiłek rewitalizacyjny, a zatem w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech oraz
w Skandynawii udział ludności z wykształceniem wyższym jest wysoki i przekracza 25%
w grupie pracujących. Oznacza to z jednej strony silną ekonomicznie klasę średnią, może
wskazywać jednocześnie na panujące przekonania i kształtujące się preferencje co do zajmowania „odpowiedniego miejsca w przestrzeni miejskiej”, związanego z miejscem pracy, prestiżem dzielnicy i itp. Należy tu dodać, że w przeciwieństwie do krajów Europy Środkowej
boom suburbanizacyjny Stara Unia ma za sobą, a coraz szersze grupy społeczne, tak młodzi
jak i starsi przedstawiciele społeczeństwa, kierują swoją uwagę ku śródmieściu jako miejscu
zamieszkania. Dużą rolę wśród młodych ludzi w wyborze dzielnicy odgrywa czynnik wykształcenia ze względu na możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy w rozwijających się instytucjach biznesowych, zlokalizowanych w centrach dużych miast. Polskie społeczeństwo
jest natomiast pozbawione znaczącej klasy średniej, a duże grupy polskiej inteligencji nadal
charakteryzuje niska pozycja materialna i niski stopień udziału we władzy, kontrastujący
ze stosunkowo wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, etosem posłannictwa społecznego
oraz preferowanym stylem życia. Ciągle możemy mówić o społeczeństwie naszym jako
o wspólnocie z jakąś klasą w środku, by użyć tu określenia charakteryzującego stan polskiego uwarstwienia społecznego zaproponowanego przez H. Domańskiego. Zaprezentowane
dane dotyczące struktury wykształcenia osób pracujących w Polsce tezę tę potwierdzają. Należy zatem zadać pytanie czy w polskich miastach, szczególnie tych mniejszych znajdziemy
odpowiednio liczną klasę średnią zainteresowaną zamieszkaniem w śródmieściu?

Ryc. 65. Udział ludności z wykształceniem wyższym w % osób w wieku 15 lat
i więcej: A – 1970, B – 2002
Źródło: Janc K., Czapiewski K., 2007.
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Na stosunkowo niski poziom wykształcenia społeczeństwa polskiego – w porównaniu z rozwiniętymi krajami zachodnimi – nakłada się spore zróżnicowanie edukacyjne
występujące tak w układach regionalnych, jak i w poszczególnych kategoriach miast
(ryc. 65, 66).
Z biegiem czasu ukształtowały się w układzie regionalnym Polski „wyspy” przeciętnie wysokiego wykształcenia ludności utworzone w oparciu o duże ośrodki miejskie
w kraju. Utrzymał się też podział Polski na lepiej wykształcone południe i częściowo
północ, a słabiej część centralną i ścianę wschodnią. Układy te obejmują nie tylko ludność wiejską, dotyczą także mieszkańców małych miast. Generalnie najwyższym cenzusem legitymują się mieszkańcy ośrodków największych, najsłabiej wyedukowaną
ludność spotykamy natomiast w mniejszych ośrodkach (tab. 11). Różnice w miastach
w zakresie wykształcenia wyższego sięgają 20 pkt. procentowych (Warszawa i np. Maszewo). Równie poważne są zróżnicowania w zakresie wykształcenia średniego. Poziom ten waha się w przedziale od 24% do 40% mieszkańców w wieku 13 i więcej lat.
Istotne z punktu widzenia rewitalizacji jest także i to, iż niski poziom wykształcenia
cechuje większość dużych, starych ośrodków przemysłowych. Dobrym przykładem jest
tu zatrważająco niski poziom wykształcenia ludności szeregu miast Górnego Śląska,
takich jak: Zabrze, Bytom, Nowa Ruda i szeregu mniejszych typu Knurowa (tab. 11).
Programy rewitalizacyjne w tych ośrodkach mogą trafić na trudną do pokonania barierę
społeczną.

Ryc. 66. Udział ludności z wykształceniem średnim w % osób w wieku 15 lat i więcej:
A – 1970, B – 2002
Źródło: Janc K., Czapiewski K., 2007.
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Warto zauważyć, że stosunkowo niski poziom wykształcenia wyższego nadal obserwujemy w Łodzi, mieście które czekają w niedalekiej przyszłości, z racji dużej koncentracji starej zdegradowanej substancji mieszkaniowej, wręcz rewolucyjne przemiany
rewitalizacyjne. Należy jednocześnie stwierdzić, że wiele mniejszych miast w Polsce
posiada stosunkowo duży potencjał wykształcenia, jak np. historyczny Sandomierz, ale
też Przemyśl, Siedlce, wyjątkowo wysoki jest on w Rzeszowie. Ośrodki te od dawna mają rozwinięte szkolnictwo średnie, a w ostatnich latach rozwinęło się tam także
i szkolnictwo wyższe. Względnie wysokim poziomem wykształcenia ludności cechują
się też miasta położone w obrębie obszarów metropolitalnych. W małych miastach, zlokalizowanych w strefie codziennych oddziaływań dużych ośrodków miejskich, polityka
rewitalizacyjna powinna być skoordynowana z monitorowaniem procesów rozlewania
się miast (urban sprawl) i suburbanizacji. Prawidłowo zaplanowane działania rewitalizacyjne w strefach podmiejskich dużych miast mogłyby być hamulcem w procesie
niekontrolowanego rozlewania się miast.
Tabela 11. Ludność w wieku 13 i więcej lat według poziomu wykształcenia (2002 r.)
Poziom wykształcenia
średnie
Miasto

Katowice
Kraków
Łódź
Poznań
Trójmiasto
Warszawa
Wrocław
Bytom
Częstochowa
Gliwice
Knurów
Ostrołęka
Rzeszów
Sandomierz
Zabrze
Alwernia
Czchów
Ćmielów
Kunów
Maszewo

wyższe

policealne

15,5
20,1
14,2
19,6
17,6
23,4
19,8
7,3
14,3
13,6
5,7
13,7
20,8
15,6
7,1
9,7
6,1
6,0
7,0
3,4

3,1
4,2
3,6
3,5
4,3
5,1
4,1
2,8
3,2
3,7
2,9
3,9
4,0
5,1
2,8
4,1
4,0
4,1
3,0
2,2

razem ogólnokszt.
33,3
36,1
35,1
36,8
36,2
37,6
36,7
26,4
35,4
32,7
26,4
34,0
39,8
38,7
24,2
31,7
25,2
28,2
30,1
24,1

10,9
15,4
14,3
16,4
14,4
15,4
14,6
6,9
10,7
11,2
6,8
7,3
24,2
10,5
7,1
8,4
4,6
7,3
6,4
6,7

zawodowe
22,4
20,7
20,8
20,4
21,8
22,2
22,2
19,5
24,7
21,5
19,6
26,7
15,6
28,2
17,1
23,3
20,6
20,9
23,7
17,4

zasadnicze podstawowe
zawodowe ukończone
21,2
16,4
16,1
19,0
17,2
9,7
15,2
25,6
19,6
19,6
32,5
19,5
12,8
14,7
22,8
22,9
30,4
23,3
26,8
28,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NSP 2002.

22,4
17,4
25,0
18,0
19,3
15,4
20,1
24,4
23,8
20,9
28,9
26,3
17,4
21,2
24,5
28,0
29,3
35,3
28,5
36,4

podstawowe
nieukończone
i bez
wykształcenia
szkolnego
1,5
1,5
2,5
1,3
1,6
1,3
1,8
2,2
2,1
1,6
2,1
2,5
1,8
1,9
2,2
2,9
4,5
2,3
3,9
3,5

nie
ustalono
3,0
4,2
3,5
1,8
3,9
7,5
2,2
11,3
1,6
7,9
1,5
0,0
3,4
1,9
16,4
0,7
0,5
0,9
0,6
2,1
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Ryc. 67. Napływ do Warszawy ludności ogółem (A) oraz napływ do Warszawy
ludności z wykształceniem wyższym (B)
Źródło: Gorzelak G., Smętkowski M., 2006.

Procesy segregacji oraz polaryzacji społecznej są w ostatnich latach pogłębiane
przez migracje ludności odbywające się tak na kierunku wieś – duże miasta jak i małe,
względnie średnie miasto – duży ośrodek miejski. Dobrym przykładem jest tu zlewnia
migracyjna Warszawy obejmująca swym zasięgiem teren Polski środkowej, północnowschodniej i wschodniej (ryc. 67). Jej obszar jest ściśle związany z napływem ludności
do Warszawy. Napływ ten objął zarówno gminy wiejskie jak i miejskie. Warszawa przejęła również wykształconych mieszkańców z ośrodków centralnych oraz ich stref podmiejskich, takich jak: Radom, Siedlce, Biała Podlaska, Łomża, Ostrołęka, Ciechanów,
Płock, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski.
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Ryc. 68. Struktura wykształcenia ludności odpływowej ze Starachowic
Źródło: Warych-Juras A., 2007.
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Ryc. 69. Struktura ludności napływowej do Krakowa
Źródło: Warych-Juras A., 2007.

Skalę zjawiska odpływu według struktury wykształcenia ilustracje przykład Starachowic (ryc. 68). Bez mała połowa spośród emigrantów z tego ośrodka posiadała wy-
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kształcenie średnie lub wyższe, kierowali się oni do miast, przede wszystkim dużych.
Przedstawicielem takiego dużego ośrodka o charakterze metropolitalnym jest Kraków.
Do miasta tego przybywała ludność pochodząca przede wszystkim z miast, legitymująca
się wykształceniem wyższym, względnie średnim (ryc. 69).
Zwraca uwagę duża polaryzacja struktury wykształcenia tak wśród odpływających
jak i napływających, przy czym miasta małe i średnie tracą przede wszystkim wykształconych obywateli, których pozyskują duże ośrodki miejskie. Odpływ ten obejmuje wszystkie dzielnice średniej wielkości miast, przy czym dużą część stanowią mieszkańcy bloków. Dla procesów rewitalizacji migracje w miastach mniejszych oznaczają zmniejszenie
liczby potencjalnych, najsilniejszych zazwyczaj ekonomicznie, aktorów gry o rewitalizowane mieszkania. Zagrożone procesami degradacji są tak śródmieścia jak i – pozbawiane
w wyniku migracji osób z wyższym cenzusem – wielkie osiedla mieszkaniowe. Osiedla
te nawet po zakończeniu działań rewitalizacyjnych mogą pozostawać w części puste, ze
względu na brak potencjalnych nabywców mieszkań na lokalnym rynku mieszkaniowym.
Dotyczy to przede wszystkim dawnych ośrodków przemysłowych, które ciągle jeszcze
przechodzą restrukturyzację gospodarki. Opuszczone, zrewitalizowane osiedla są dobrze
rozpoznane na gruncie miast byłego NRD. W miastach dużych natomiast, przeciwnie –
imigracja i to zazwyczaj osób dobrze wykształconych, to pozyskanie nowego odbiorcy
mieszkań i powiększenie kręgu zainteresowanych zasobem zrewitalizowanych mieszkań.
Należy pamiętać, iż imigranci z zewnątrz, migrujący w układach regionalnych preferują
mieszkania położone w centrach miast, ewentualnie w dużych osiedlach mieszkaniowych
i apartamentowcach (Zborowski 2005). A zatem przed przystąpieniem do wykonania programu rewitalizacji, względnie w jego ramach powinno się wykonać skrupulatną ekspertyzę dotyczącą sytuacji demograficznej, ekonomicznej i społecznej mieszkańców nie tylko
obszaru podlegającego rewitalizacji, ale także, a może przede wszystkim, całej społeczności miejskiej. Badania takie powinny być prowadzone zwłaszcza w ośrodkach, które
utraciły w okresie transformacji dużą liczbę mieszkańców i nadal obserwuje się w nich
postępujące procesy emigracyjne, w tym emigrację ludności wykształconej.
Najlepiej, wśród ośrodków miejskich w Polsce, rozpoznaną sytuację w zakresie układów przestrzennych struktury ekologicznej posiadają miasta największe. Dysponując kilkoma opracowaniami w zakresie zmian w wykształceniu ludności dużych miast Polski,
tj. Warszawy, Łodzi i Krakowa (Węcławowicz 2008, Szafrańska 2006, Zborowski 2005)
możemy ocenić dokonujące się na tym polu przemiany. Generalnie miasta duże możemy
podzielić na dwa typy: ośrodki o wielofunkcyjnym, metropolitalnym charakterze, takie jak
Warszawa i Kraków, ale też Poznań i Wrocław oraz duże miasta zdominowane w przeszłości przez przemysł, takie jak: Łódź i Katowice. W pierwszym typie notujemy rozwinięte
procesy gentryfikacji, które towarzyszą procesom rewitalizacyjnym i są ich następstwem.
Stąd udział osób z wykształceniem wyższym w śródmieściach tych miast nie zmniejsza
się, a wręcz przeciwnie – wzrasta, jak to możemy obserwować w Warszawie (ryc. 70) czy
Krakowie. W tym ostatnim z wymienionych miast udział osób z wykształceniem wyższym w latach 1988-2002 wzrósł w strefie centralnej z około 25% do 30% mieszkańców
w wieku powyżej 15 lat. W Warszawie udział osób z wykształceniem wyższym w wielu
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rejonach Śródmieścia przekracza 40% ogółu mieszkańców. Obok nich występują kwartały starszej, jeszcze nieodnawianej zabudowy, w których poziom wykształcenia jest stosunkowo niski, udział mieszkańców z wykształceniem wyższym sięga kilkunastu procent
populacji w wieku 15 lat i więcej. Występuje tu zatem typowy dla centrów miast proces segregacji przestrzennej. Procesy segregacji, ale też polaryzacji społecznej w centrum, dzięki wprowadzonym na szeroką skalę działaniom rewitalizacyjnym mogą zostać poważnie
ograniczone. Działania te przyczynią się równocześnie do utrzymania, a nawet zwiększenia liczby wysoko wykwalifikowanych mieszkańców zamieszkujących centrum stolicy,
czemu sprzyja rzesza młodych dobrze wyedukowanych ludzi imigrująca do Warszawy.
Na przeszkodzie tej pozytywnej tendencji może stanąć proces wykupu mieszkań
w dzielnicach centralnych przez obcokrajowców, Polaków mieszkających za granicą
i mieszkańców innych dużych polskich miast. Proces ten został zaobserwowany np.
w Krakowie. Ci nowi właściciele odnowionych mieszkań korzystają z nich z reguły raz,
dwa razy w roku, w okresie urlopowym. Zjawisko to może przybrać szersze rozmiary,
co należy ocenić bardzo krytycznie z punktu rozwoju wielkomiejskich dzielnic centralnych. Dzielnice te pozbawione stałych mieszkańców mogą zamieniać się w kamienne
pustynie (poza centralnymi placami i głównymi ciągami handlowymi).
Odmienny proces do tego notowanego w wielofunkcyjnych metropoliach obserwujemy w dużych miastach o tradycjach wielkoprzemysłowych, takich jak Łódź (ryc. 70).
Aż do końca lat 80. ubiegłego wieku utrzymywał się w tym mieście tradycyjny układ ekologiczny, w którym najlepiej wykształceni mieszkańcy skupiali się w kilku jednostkach
śródmiejskich oraz w wybranych nowszych dużych osiedlach mieszkaniowych. W latach
90. układ ten uległ zasadniczym przemianom, polegającym na relokacji części osób z wyższym cenzusem z rejonów centralnych do dzielnic peryferyjnych. Ludność ta nie została
jednak tak jak w przypadku Warszawy, czy Krakowa zastąpiona nowymi dobrze wykształconymi imigrantami. Ponieważ zakres prac rewitalizacyjnych w Łodzi powinien objąć
wyjątkowo duże – jak na polskie warunki – zasoby mieszkaniowe, należy zadać pytanie
czy po ewentualnej rewitalizacji znajdą się chętni do kupna i zamieszkania w Śródmieściu
i czy będą to mieszkańcy Łodzi czy też pochodzący w przeważającej mierze nowi właściciele spoza tego miasta, traktujący mieszkanie wyłącznie jako środek gromadzenia kapitału? Brak z kolei szerszej perspektywy rewitalizacyjnej w Łodzi i ograniczenie odnowy do
wybranych ulic, czy wręcz kamienic (tzw. kieszonkowa rewitalizacja) może zaowocować
pojawieniem się ostrych przestrzennych podziałów społecznych i wzmóc dotychczasowe
układy segregacyjne. Zaprezentowana powyżej analiza struktury wykształcenia polskiego
społeczeństwa wskazuje na potrzebę budowania strategii działań o podłożu ekonomicznym, umożliwiających wejście w posiadanie mieszkania w zrewitalizowanym zasobie
mieszkaniowym jak najszerszym warstwom ludności. Działania takie powinny służyć
zredukowaniu mogących pojawić się w wyniku rewitalizacji procesów segregacji przestrzennej. Będą one także, przynajmniej częściowo, przeciwdziałać powstawaniu „zrewitalizowanych pustek mieszkaniowych”. Pustki te tworzą się w następstwie wykupywania
zrewitalizowanych mieszkań, często kilku, przez osoby nie związane więzami rodzinnymi,
pochodzeniem, czy też pracą z miastem, w którym dokonały zakupu takiego mieszkania.
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Ryc. 70. Ludność z wykształceniem wyższym w Warszawie (A)
i w Łodzi (B)
Źródło: (A) Węcławowicz G., 2008.; (B) Szafrańska E., 2006.
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4.2.3. Wielkość i struktura gospodarstw domowych jako znaczący czynnik społeczny rewitalizowanych ośrodków miejskich
Zmiany przeciętnej wielkości gospodarstw domowych są procesem znanym w Europie od co najmniej lat 70. ubiegłego wieku. Należy je łączyć z przemianami modelu
rodziny i szeregiem innych demograficznych zjawisk związanych z tzw. I i II przejściem
demograficznym. Przejściom demograficznym towarzyszyły zmiany w sferze małżeństwa
i rozrodczości. Spowodowały one przemiany w strukturze populacji według stanu cywilnego, wzrost odsetka osób żyjących w związkach konsensualnych i typu LAT (living apart
together), opóźnienie typowego wieku zawarcia małżeństwa, wzrost liczby rozwodów i rodzin niepełnych, zmiany modelu rodziny prowadzące do tzw. rodziny nuklearnej (rodzice
z dziećmi). Z kolei przemiany w dziedzinie rozrodczości prowadziły do zmniejszenia średniej liczby dzieci w rodzinie, opóźnienia typowego wieku prokreacji (wzrost przeciętnego
wieku kobiety w momencie urodzenia pierwszego dziecka). Wymienione wyżej procesy
doprowadziły do znacznego obniżenia się dzietności kobiet poniżej tzw. reprodukcji prostej, a więc poniżej 2,1 dzieci przypadających na kobietę w wieku 15-49 lat.
Jak już wyżej wspomniano, zmiany przeciętnej liczby osób w gospodarstwie domowym są notowane w Europie od wielu lat (tab. 12). Tendencja we wszystkich krajach
jest jednoznaczna i zmierza do ustawicznego spadku przeciętnej wielkości gospodarstwa
domowego. Co istotne, spadek ten jest obserwowany zarówno w krajach o stosunkowo dużych gospodarstwach domowych takich jak: Hiszpania, Irlandia i Portugalia oraz tych regionach, gdzie już z początkiem lat 80. XX wieku średnia w gospodarstwie liczba osób nie
przekraczała 2,5: Dania, Niemcy i Szwecja. Kraje o długoletniej tradycji rewitalizacyjnej
Tabela 12. Wielkość gospodarstw domowych w wybranych krajach Europy Zachodniej
Kraj
Belgia
Dania
Niemcy
Grecja
Hiszpania
Francja
Irlandia
Włochy
Luksemburg
Holandia
Austria
Portugalia
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania

Średnia wielkość gospodarstw domowych
1981/1982
2000
2,7
2,4
2,4
2,2
2,5
2,2
3,1
2,7
3,6
3,0
2,7
2,4
3,6
3,0
3,0
2,6
2,8
2,6
2,8
2,3
2,7
2,4
3,3
2,9
2,6
2,2
2,3
2,0
2,7
2,3

Źródło: EUROSTAT 1991-2001: „Mortgage and Property Markets in European Union and Norway”,
European Mortgage Federation.
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posiadały wyjątkowo małe gospodarstwa domowe, niewiele przekraczające 2 osoby. Dla
porównania w Polsce w roku 2002 gospodarstwo domowe liczyło nieco powyżej 2,8 osób
(tab. 13). W wielu krajach małe, liczące do dwóch osób gospodarstwa stanowiły około 2/3
ich ogółu. W Polsce odsetek tego typu gospodarstw nie przekraczał 50%.
Tabela 13. Wielkość gospodarstw domowych w wybranych miastach Polski w 2002 r.
Wyszczególnienie
Polska
Kraków
Łódź
Poznań
Warszawa
Wrocław

Przeciętna liczba
osób w gospodarstwie domowym
2,83
2,37
2,20
2,41
2,19
2,32

Struktura gospodarstw domowych (w %)
1 osoba

2 osoby

3 osoby

4 osoby

24,79
35,10
35,40
33,06
38,25
34,35

23,22
24,18
28,53
24,83
26,78
26,08

19,90
19,40
20,73
19,81
18,55
20,12

18,03
14,47
12,04
15,57
12,39
13,92

>5 osób ogółem
14,05
6,84
3,30
6,72
4,02
5,51

100
100
100
100
100
100

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NSP 2002.

Jeszcze mniejsze gospodarstwa spotykamy w miastach, szczególnie największych.
Dobrym przykładem są tu miasta francuskie, gdzie w roku 2000 Paryż, ale też i pozostałe duże ośrodki mogły wykazać się liczbą osób przypadającą na gospodarstwo równą
2.W polskich dużych miastach sytuacja była nieco lepsza (tab. 13), a wielkość gospodarstw kształtowała się od 2,19 w Warszawie do 2,41 osoby w Poznaniu. Gospodarstwa
małe stanowiły odpowiednio od 65% do 59% ich ogółu.
3
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Ryc. 71. Przeciętna wielkość gospodarstwa domowego w Poznaniu w latach 1950-2002
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Warto jednak podkreślić, że tempo spadku przeciętnej wielkości gospodarstwa
w ostatniej dekadzie XX wieku było wyjątkowo duże, co ilustruje ryc. 71 opisująca
omawiany proces w Poznaniu. Podobnie było w Warszawie (spadek w latach 1988-2002
z 2,55 osoby do 2,19 osób) i w innych dużych miastach Polski. Należy jednak zauważyć,
że w mniejszych miastach przeciętna wielkość gospodarstwa przekraczała 3 osoby.
Istotnym elementem kształtowania polityki mieszkaniowej w kontekście procesów
rewitalizacji jest także zwrócenie uwagi na wewnątrzmiejskie zróżnicowanie wielkości
i struktury gospodarstw domowych. Odpowiednie dane posiadamy tylko dla Warszawy
i Krakowa (ryc. 72 i 73). W obydwu metropoliach zwraca uwagę poważna dywersyfikacja omawianego zjawiska. Jego przebieg tak w Warszawie jak i w Krakowie w układzie
centrum peryferia jest podobny, mianowicie, skrajnie małe, jak na polskie warunki, gospodarstwa domowe dominują w centrum, a relatywnie duże na peryferiach.

Ryc. 72. Średnia liczba osób w gospodarstwach domowych w Warszawie,
2002 r.
Źródło: NSP 2002.
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W Warszawie w Śródmieściu przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym w roku
2002 sięgała zaledwie wartości 1,87, w pozostałych dzielnicach centralnych nie przekraczała
2 osób. Na rozwijających się peryferiach lub w dzielnicach z przewagą domów jednorodzinnych notuje się znacznie wyższe wskaźniki wielkości gospodarstw z maksimum w Wesołej
(2,90 osoby). Należy jednocześnie dopowiedzieć, że diametralnie różnią się dzielnice także
pod względem struktury wielkości gospodarstw. Np. w Śródmieściu gospodarstwa 1 osobowe stanowiły 50% ich ogółu, a wraz z 2-osobowymi aż 76%; w Rembertowie małe gospodarstwa do 2 osób nie przekraczały 50% ogółu omawianych jednostek. Omawiane zjawisko
jest także znacznie zdywersyfikowane w Krakowie (ryc. 73).
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Ryc. 73. Średnia wielkość i struktura gospodarstw domowych w regionie
miejskim Krakowa w 2000 r.
Źródło: Zborowski A, 2005.
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W obrębie miasta i jego regionu możemy wyróżnić trzy strefy: miasto centralne
z bardzo małymi gospodarstwami (2,2 osoby), strefę wielkich osiedli mieszkaniowych
z ich przeciętną wielkością (2,6 osoby) oraz obszary przedmiejskie i podmiejskie o stosunkowo dużych gospodarstwach domowych (3,2 osoby). W mieście centralnym dominowały gospodarstwa jednoosobowe, sięgające 40% ich ogółu, w pozostałych strefach
regionu miejskiego stanowiły około 20-25% ich ogólnej liczby. W strefie wielkich osiedli mieszkaniowych wielkość gospodarstw jest niezmiernie zróżnicowana i uzależniona
od okresu ich budowy. Starsze zespoły mieszkaniowe posiadają bardzo małe gospodarstwa domowe liczące około 2 osób, w najmłodszych z końca lat 80. XX wieku przeciętne gospodarstwo składa się z 3 osób. Zatem w przestrzeni miasta spotykamy się ze
sporą segregacją przestrzenna związaną z wielkością gospodarstw domowych, która to
wielkość jest powiązana z wieloma cechami demograficznymi i społecznymi jednostek
i rodzin tworzących te gospodarstwa.
Można zatem stwierdzić, że podczas gdy duże miasta przeszły bardzo szybko
transformację demograficzną i gospodarstwa domowe niewiele odbiegają swą wielkością od ich odpowiedników na Zachodzie, to średnie i małe ośrodki diametralnie różnią
się pod tym względem od polskich metropolii. Ma to istotne znaczenie dla formułowania
programów rewitalizacyjnych, które powinny uwzględniać średnią wielkość gospodarstwa w regionie i oceniać zachodzące w tej dziedzinie tempo zmian. Pozwoliłoby to na
dostosowanie odnawianych mieszkań do panujących potrzeb, odpowiadających m.in.
strukturze wielkości gospodarstw domowych.

4.3. Procesy degradacji społecznej w dużym mieście – przykład
Krakowa
Zróżnicowanie przestrzenne dużego miasta w zakresie procesów deprywacji społecznej zostało ocenione na przykładzie badań krakowskich. Posłużono się tu nielicznymi opracowaniami rozpatrującymi omawiane procesy w ujęciu przestrzennym. Badania
dotyczące ubóstwa społeczeństwa krakowskiego były prowadzone przez G. PrawelskąSkrzypek i W. Porębskiego (2003). Analizie poddano zarówno rozkład przestrzenny zjawiska w oparciu o 18 dzielnic samorządowych, jak i zmiany poziomu ubóstwa w latach
1992-2000 (ryc. 74). Z początkiem lat 90. XX wieku obszary dotknięte największym
ubóstwem występowały przede wszystkim w mieście centralnym (dzielnice samorządowe Stare Miasto i Grzegórzki). Równie duża była liczba udzielonych zasiłków mieszkańcom starych zakładowych osiedli na Podgórzu (dzielnica samorządowa Łagiewniki).
Stosunkowo wysokie natężenie zjawiska występowało w Nowej Hucie, zarówno w jej
części centralnej, jak i w wielkich osiedlach mieszkaniowych (Mistrzejowice, Bieńczyce oraz Czyżyny). Najmniejsze natężenie ubóstwa notowano w północno-zachodniej
części Krakowa, gdzie obok zabudowy jednorodzinnej, kamienic z okresu międzywojennego występują także duże osiedla mieszkaniowe. Obszary „krakowskiej biedy”
z 1992 r. można podzielić na dwa typy. W pierwszym z nich, obejmującym głównie
śródmieście ze starą kamieniczną zabudową, spotykamy się z klasycznym sprzężeniem
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zjawisk ubóstwa ze „starą” strukturą wieku mieszkańców. Drugi typ, który objął część
wielkich osiedli mieszkaniowych, w tym przede wszystkim te w Nowej Hucie, odzwierciedlał szybko postępujące procesy restrukturyzacji przemysłu i związane z nimi zjawisko bezrobocia strukturalnego. Co ważne, proces ten nie dotyczył wszystkich dużych
kompleksów mieszkaniowych, a jedynie te zamieszkałe w większości przez robotników;
odnosi się to zwłaszcza do osiedli nowohuckich, w mniejszym stopniu objęło stare osiedla Podgórza.
W 1992 roku skala rozpiętości natężenia zjawiska wynosiła 1:5. W 2002 r. nastąpił wzrost polaryzacji przestrzennej ubóstwa, a skala rozpiętości wyniosła 1:8.
W 2002 roku nadal liczba osób dotkniętych ubóstwem była najwyższa w centrum
miasta, obejmującym starą zabudowę z czynszowymi kamienicami o niskim standardzie. Natężenie ubóstwa wzrosło w starej części Podgórza zabudowanej substandardowymi kamienicami oraz w enklawach starych osiedli przedmiejskich w rejonie
Zabłocia i Płaszowa. Zmniejszyła się natomiast liczba osób dotkniętych ubóstwem
w Nowej Hucie, szczególnie w pasie zachodnim obejmującym osiedla mieszkaniowe
w rejonie Mistrzejowic i Czyżyn, zamieszkałe przez osoby o wyższym statusie społecznym. Co istotne, nie pogorszyła się sytuacja w omawianej dziedzinie w wielkich
osiedlach mieszkaniowych Nowej Huty, a także w blokowiskach Krakowa. Zaprezentowane materiały wskazują na wyraźną koncentrację miejskiej biedy w dzielnicach
śródmiejskich. W znacznie mniejszym stopniu zjawisko to dotyczy wielkich osiedli mieszkaniowych. Nie oznacza to oczywiście braku występowania tego zjawiska
wśród mieszkańców tych osiedli. Osiedla te są znacznie zróżnicowane pod względem
poziomu zaawansowania biedy. Obok osiedli w niewielkim stopniu doświadczających zjawisk ubóstwa znajdują się i takie, gdzie ten typ degradacji społecznej jest relatywnie wysoki. Można tu podać zarówno osiedla z Nowej Huty (przede wszystkim
te najstarsze) jak i krakowskie blokowiska, takie jak: Kozłówek, Stary Kurdwanów
czy Azory.
Do kanonu realizacji potrzeb podstawowych zaliczyć należy potrzebę posiadania
pracy. Chociaż poziom bezrobocia w Krakowie jest stosunkowo niski i w 2003 roku nie
przekraczał 7% aktywnych zawodowo, to jednak istniało w mieście znaczne jego zróżnicowanie przestrzenne. Zjawisko to ilustruje ryc. 75.
Generalnie Kraków był pod względem poziomu bezrobocia podzielony na dwie
części: zachodnią z niższymi wskaźnikami poziomu bezrobocia i wschodnią (Nowa
Huta) z wyższym poziomem tego zjawiska. Część zachodnia, chociaż wyróżniała
się ogólnie niskim poziomem bezrobocia, była jednak poważnie zróżnicowana przestrzennie. Szczególnie dwa rejony miasta wybijały się stosunkowo wysokim poziomem bezrobocia: 1) peryferyjnie położony, w części północno-zachodniej miasta, rejon Toń i Bronowic Wielkich oraz 2) centralnie usytuowany, obejmujący zachodnie
partie strefy centrum II, obszar starych kamienic w dzielnicach: Wesoła, Warszawskie
i Kazimierz. W Nowej Hucie najwyższy wskaźnik bezrobocia obejmował centrum
dzielnicy oraz najstarsze osiedla mieszkaniowe usytuowane na terenie Bieńczyc i Mistrzejowic.
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Ryc. 74. Przestrzenne zróżnicowanie ubóstwa w Krakowie w latach 1992 i 2000
Źródło: Prawelska – Skrzypek G., Porębski W., 2003.

Poziom degradacji społecznej można także ocenić analizując stan bezpieczeństwa.
Poziom bezpieczeństwa w Krakowie został opisany za pomocą wskaźnika przestępczości (Kozimor, Mydel 1983; Pawelska-Skrzypek, Porębski 2003) analizowanego w latach
1983 i 2000 (ryc. 76). Należy zwrócić uwagę na dużą trwałość układu przestrzennego
natężenia przestępczości w Krakowie. Do dzielnic o najwyższym wskaźniku przestępczości należały, tak w roku 1983 jak i 2000 Stare Miasto oraz Stare Podgórze wraz
z Płaszowem. Najbezpieczniejsze były dzielnice peryferyjne, szczególnie południowa
część miasta.
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Ryc. 75. Poziom bezrobocia w Krakowie w roku 2003
Źródło: Pabian B., 2004.

Na ten dość stabilny układ przestrzenny przestępczości wpływ miała lokalizacja
w centrum dworców PKP i PKS, a także Rynku Głównego – miejsc, przez które przewijają się codziennie dziesiątki tysięcy mieszkańców miasta i osób przyjezdnych, przyciągających z racji swej specyfiki także i pospolitych przestępców. Rozkład przestrzenny
przestępstw uwarunkowany jest także polaryzacją społeczno-przestrzenną mieszkańców
miasta.
Porównanie zasięgu przestrzennego opisanych powyżej zjawisk marginalizacji
społecznej wskazuje na stosunkowo wysoką ich koncentrację w dzielnicach centralnych
Krakowa. Występują w nich „klasyczne” połączenia szeregu niekorzystnych społecznie zjawisk, a więc względnie wysokiego poziomu ubóstwa, wyższego natężenia w porównaniu z innymi dzielnicami przestępczości, a także wyższego poziomu bezrobocia.
Ten ostatni z wymienionych czynników dzieli jednak krakowskie dzielnice centralne na
dwie części: zachodnią o niskim poziomie bezrobocia i wschodnią – z wyższym indeksem osób pozostających bez pracy.
Znacznie bardziej złożoną sytuację od tej „klasycznej” śródmiejskiej notujemy
w wielkich osiedlach krakowskich. Generalnie poziom ubóstwa mieszkańców jest
względnie niski, równie niewysokie jest natężenie wskaźnika przestępczości. Osiedla
mieszkaniowe są natomiast zróżnicowane pod względem poziomu stopy bezrobocia.
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Jest ona wyższa w Nowej Hucie, natomiast stosunkowo niska w pozostałych osiedlach
krakowskich. Zatem istnieją osiedla mieszkaniowe społecznie „lepsze” i „gorsze”, co
powinno być brane pod uwagę przy konstruowaniu programów rewitalizacji dużych
osiedli mieszkaniowych. Szczególną uwagę należałoby zwrócić na te dzielnice i osiedla, w których znaczący odsetek populacji w wieku produkcyjnym stanowią mieszkańcy
długotrwale bezrobotni.

Ryc. 76. Przestrzenne zróżnicowanie przestępczości w Krakowie w latach 1983 i 2000
Źródło: Mydel R., Kozimor K., 1989; Prawelska-Skrzypek G., Porębski W., 2003.
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4.4. Podsumowanie
W dzielnicach śródmiejskich obserwuje się nagromadzenie wielu niekorzystnych,
patologicznych wręcz zjawisk ze sfery społecznej. Odznaczają się one ponadprzeciętną
kumulacją problemów, takich jak: ubóstwo, bezrobocie, przestępczość. Idzie to w parze ze stosunkowo niskim poziomem wykształcenia mieszkańców oraz przewagą osób
w wieku poprodukcyjnym, w porównaniu z pozostałymi dzielnicami miasta.
Generalnie poziom ubóstwa w dużych ośrodkach miejskich jest względnie niski
(z wyjątkiem miast z osiedlami przyzakładowymi zakładanymi obok dużych fabryk)
równie niewysokie jest natężenie wskaźnika przestępczości. Osiedla mieszkaniowe są
natomiast zróżnicowane pod względem poziomu stopy bezrobocia. Zatem istnieją osiedla mieszkaniowe społecznie „lepsze” i „gorsze”, co powinno być brane pod uwagę przy
konstruowaniu programów rewitalizacji dużych osiedli mieszkaniowych.
Zaprezentowana analiza struktury wykształcenia polskiego społeczeństwa wskazuje na potrzebę budowania strategii działań o podłożu ekonomicznym, umożliwiających
wejście w posiadanie mieszkania w zrewitalizowanym zasobie mieszkaniowym jak najszerszym warstwom ludności. Działania takie powinny służyć zredukowaniu mogących
pojawić się w wyniku rewitalizacji procesów segregacji przestrzennej. Będą one także, przynajmniej częściowo, przeciwdziałać powstawaniu „zrewitalizowanych pustek
mieszkaniowych”. Pustki te tworzą się w następstwie wykupywania wyremontowanych
mieszkań, których właściciele nie są związani więzami rodzinnymi oraz pracą z miastem, w którym dokonali zakupu apartamentu w kompleksowo odnowionej kamienicy.
Stwierdzono spore różnice w zakresie wielkości gospodarstw domowych występujące pomiędzy miastami dużymi a średnimi i małymi. Duże miasta przeszły bardzo
szybko transformację demograficzną i gospodarstwa domowe niewiele odbiegają swą
wielkością od ich odpowiedników na Zachodzie, średnie i małe ośrodki diametralnie
różnią się pod tym względem od polskich metropolii. Ma to istotne znaczenie dla formułowania programów rewitalizacyjnych, które powinny uwzględniać średnią wielkość
gospodarstwa w regionie i oceniać zachodzące w tej dziedzinie tempo zmian. Pozwoliłoby to na dostosowanie odnawianych mieszkań do panujących potrzeb, odpowiadających m.in. strukturze wielkości gospodarstw domowych.
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5. Gentryfikacja w kontekście rewitalizacji
5.1. Gentryfikacja wobec rewitalizacji
Odnowa miast została w literaturze polskiej określona jako „wiele działań wywołujących zmiany w środowisku miejskim, będących instytucjonalną reakcją systemu społecznego na jego degradację. Od końca dziewiętnastego wieku głównymi instrumentami
tak pojmowanej odnowy były polityka miejska i planowanie przestrzenne, uczestniczące
w kierowaniu rozwojem miast i kontroli nad przestrzenią” (Majer 1998, s. 138). Definicja ta łączy procesy odnowy miast z ingerencją instytucjonalną w procesy miejskie, dokonywaną bądź przy pomocy instrumentarium polityki miejskiej, bądź planowania przestrzennego. Określając mianem procesów odnowy miast ogół procesów zmierzających
do zapewnienia zdegradowanym obszarom miejskim konkurencyjności i żywotności,
warto jednak zwrócić także uwagę na spontaniczne1 procesy odnowy, wynikające z działania mechanizmów rynkowych. Takie procesy również w tkance miejskiej zachodzą,
choć ich skala jest dużo bardziej ograniczona niż w przypadku procesów wspomaganych
instytucjonalnie i nie w każdych warunkach mogą być zainicjowane.
Celem niniejszego rozdziału pracy jest zestawienie wspomaganych instytucjonalnie procesów odnowy (rewitalizacji) oraz rynkowych procesów odnowy (gentryfikacji),
a także analiza społecznego kontekstu obu procesów, szczególnie w kontekście zmian
struktury społecznej na odnawianych obszarach. Prowadzone rozważania mają doprowadzić do sformułowania wniosków dotyczących wzajemnych relacji obu procesów
w polskich warunkach.
Różnicując procesy odnowy miast na potrzeby artykułu poprzestaje się na kryterium siły sprawczej inicjującej proces i kierującej nim. Zgodnie z tym kryterium wyróżnić można:
1

Ograniczenie rozumienia pojęcia do „spontanicznego działania indywidualnych użytkowników
mieszkań i prywatnych inwestorów (private urban renewal), bez udziału władz lokalnych” zostało poddane krytyce przez A. Lisowskiego (1999, s. 24), który wyraźnie wskazuje na możliwość inicjowania lub stymulacji procesu gentryfikacji przez władze lokalne. Sytuacja taka może
nastąpić, gdy władza lokalna dąży do podniesienia prestiżu dzielnicy bądź do jej „elityzacji”,
widząc rynkowe możliwości odnowy (najczęściej komercjalizacja przestrzeni publicznej i odnowionych mieszkań w atrakcyjnej lokalizacji). Lisowski dopuszcza określenie „spontaniczny”
jedynie w stosunku do tzw. klasycznej gentryfikacji, którą rozumie jako ograniczony czasowo
i przestrzennie proces przenikania warstw zamożnych na tereny zdegradowane i poddawanie
ich stopniowej odnowie. Niezależnie jednak od możliwości włączenia się władz lokalnych
w przebieg procesu gentryfikacji dominującą siłą sprawczą jest w tym przypadku rynek.
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1) rewitalizację – „skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę
samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będący elementem
polityki rozwoju i mający na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu
zasad zrównoważonego rozwoju”2;
2) gentryfikację – rynkowe przejmowanie przez klasę średnią i wyższą budynków
opuszczonych oraz/lub zamieszkanych przez klasę pracującą, ich stopniową rehabilitację i konsekwentne przeobrażanie zdegradowanych bądź zagrożonych degradacją fragmentów obszarów śródmiejskich w tereny zamieszkane przez klasę średnią
i wyższą niewykazujące symptomów degradacji (Smith, Williams 1986). Pozytywnym skutkiem gentryfikacji jest znaczna poprawa jakości przestrzeni miejskiej na
tych obszarach, negatywnym natomiast – dramatyczna niekiedy zmiana struktury
ludności, wywołana wyrugowaniem z zajmowanych terenów gospodarstw domowych o niższych dochodach (Jadach-Sepioło 2007, s. 115-116).

Rewitalizacja ma rozbudowany katalog celów. Trzeba pamiętać, że gentryfikacja nie
jest procesem ani skoordynowanym, ani celowym, uruchamiające go osoby dążą zwykle
do realizacji partykularnych interesów – przeważnie do posiadania unikatowego miejsca
zamieszkania lub pracowni artystycznej, a nie do odnowy konkretnego obszaru.
Kolejna różnica wynika z ograniczeń obszarowych: rewitalizacja ich nie ma – gentryfikacja jest ograniczona tylko do obszarów śródmiejskich i jest to całkowicie uzasadnione. Tylko tymi obszarami może być zainteresowana dzisiejsza gentry3 – klasa metropolitalna4, ze względu na ich szczególny kulturowy i rozrywkowy charakter. W związku
z ograniczeniem przestrzennym występowania gentryfikacji jedynie do obszarów śródmiejskich, dalsze rozważania dotyczące rewitalizacji będą ograniczać się, dla uzyskania
większej porównywalności, również do obszarów śródmiejskich.
Oba typy procesów są silnie uwarunkowane zmianami w przestrzeni miasta, jego
społecznej strukturze i gospodarce, stąd w celu ich porównania zestawiono w poniższej
2

3
4

Przywołana definicja została przyjęta przez Komitet Naukowy projektu PBZ-MNiSW4/3/2006 pt. „Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego
i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju” jako wiodące określenie rewitalizacji
w opracowaniach projektu..
Gentry – ang. szlachta.
„Część klasy średniej osiągająca wysokie dochody, ale nieposiadająca majątku przyjmując specyficzny styl życia przekształca się w klasę metropolitalną. Podstawowe cechy tego stylu życia to
dążność do kariery, pracoholizm, luźne związki seksualne, odkładanie założenia rodziny, a szczególnie posiadania dzieci na później i luksusowa konsumpcja. W odróżnieniu od tradycyjnej burżuazji pozycja klasy metropolitalnej opiera się głównie na kapitale kompetencji, bez których współczesne społeczeństwo nie mogłoby funkcjonować (Jałowiecki, Szczepański 2006, s. 241).
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tabeli szereg czynników, które na rozpoczęcie gentryfikacji i rewitalizacji wpływają i na
które, w ramach sprzężeń zwrotnych, wpływają oba procesy5:
Tabela 14. Rewitalizacja i gentryfikacja w świetle wybranych czynników charakteryzujących miasto
Grupy czynników
charakteryzujących miasto/
obszar rewitalizacji
Przestrzenne
Układ przestrzenny miasta
(monocentryczny lub
policentryczny)
Występowanie pustostanów/
ugorów miejskich

Poziom wyludnienia (gęstość
zaludnienia/gęstości zabudowy)

Demograficzne
Struktura wieku
Struktura wykształcenia
Struktura zatrudnienia
Liczba osób w gospodarstwie
domowym
Migracje zewnętrzne
Migracje wewnętrzne (w obrębie
obszaru)
Społeczne
Poziom bezrobocia długotrwałego
Długotrwałe uzależnienie osób
w wieku produkcyjnym od opieki
społecznej
Patologie społeczne (alkoholizm,
narkomania, prostytucja, przemoc
w rodzinie)
Poziom przestępczości
Koncentracja problemów społecznych (współwystępowanie bezrobocia długotrwałego, uzależnienia
od zasiłków, wysokiego poziomu
przestępczości i patologii społecznych)

5

Rewitalizacja

Gentryfikacja

Raczej model monocentryczny
Nie ma znaczenia, ważna jest obecność
z wyraźnie wyodrębnionym
obszarów zdegradowanych i polityka
centrum miasta o cechach miastomiasta wobec nich
i kulturotwórczych
Na początku gentryfikacji pustostany
mogą być „na dziko” zajmowane przez
pionierów i adaptowane do ich potrzeb
Może być uwzględnione w strategii
(brak wypierania dotychczasowych
rewitalizacji jako podstawa do
wyburzeń/ zmiany funkcji danych
mieszkańców). Ważne szczególnie
terenów
w zdegradowanych budynkach o dużych
walorach kulturowych i wartości historycznej (budynek teatru Tacheles w Berlinie)

Nie musi odbywać się zmiana
struktury demograficznej ludności,
jednak bez ograniczeń prywatyzacji
odnowionych mieszkań jest prawie
niemożliwa do uniknięcia (wstęp do
gentryfikacji)

Obserwacje zmian w strukturze demograficznej są podstawą identyfikacji procesu.
Szczególnie w odniesieniu do:
napływu pionierów (ludzi aktywnych
w dziedzinie sztuki, kultury,
zmieniających stopniowo wizerunek
dzielnicy),
napływu gentryfikatorów (ludzi młodych,
z wyższym wykształceniem, samotnych
lub par bez dzieci, o wysokich lub bardzo
wysokich dochodach)

Główne społeczne przesłanki
podjęcia rewitalizacji. Cały czas
pozostaje dylemat, czy zachowywać
dotychczasową strukturę społeczną
i czy nie doprowadzi to do powrotu
do stanu sprzed rewitalizacji.
Konieczność zintegrowanych działań
aktywizujących społeczność lokalną
(m.in. rola ngo) i przeciwdziałających
patologii

Występowanie znacznych patologii
społecznych jest przeszkodą dla
gentryfikatorów (nie dla pionierów,
którzy są w stanie podjąć ryzyko).
Dzielnica może tętnić życiem
kulturalnym i być modna, ale nie
zmienia się jej wizerunek jako niebezpiecznej. Dominuje kultura alternatywna

Dane statystyczne dotyczące wymienionych w tabeli czynników są przedmiotem analizy
w innych częściach pracy.

128

Grupy czynników
charakteryzujących miasto/
obszar rewitalizacji
Ekonomiczne

Aleksandra Jadach-Sepioło

Rewitalizacja

Często główna przyczyna spadku
poziomu życia ludności i rozpoczęcia
Zmiana bazy ekonomicznej
degradacji substancji mieszkaniowej,
gospodarki miejskiej
głównie w przypadku dzielnic
(dezindustrializacja →gospodarka
monokulturowych (robotniczych).
oparta na wiedzy)
Ważne w polityce rewitalizacji –
aktywizacja ekonomiczna obszaru
Nawet w przypadku poprawy ekonomicznej sytuacji ludności i wzrostu
dochodów, często występuje tzw. efekt
Struktura dochodów ludności
rygla, nawet w przypadku poprawy
sytuacji ekonomicznej gospodarstwa
domowe, które długo tkwiły
w ubóstwie, nie są w stanie zmienić
Struktura konsumpcji ludności
swojego stylu konsumpcji
Zróżnicowane. W zależności od
postępu rewitalizacji. Władze lokalne
Zmiany wartości nieruchomości
mogą przeciwdziałać wyprzedaży
mieszkań lub znacznym podwyżkom
czynszów

Płynność rynku nieruchomości

Przeważnie znikoma

Gentryfikacja

Zmiana struktury demograficznej
i społecznej ludności wpływa również
na zmianę stylów konsumpcji na danym
obszarze: pojawiają się droższe sklepy
z produktami wyższego rzędu

Początkowo niewielkie, aż do bardzo
wysokich (w polskich warunkach:
ceny mieszkań w apartamentowcach
w centrach większych miast)
Znikoma na początku gentryfikacji,
płynność wzrasta później z powodów
spekulacyjnych i inwestycji
deweloperów, stopniowo ulega jednak
ograniczeniu, jeśli gentryfikatorzy
izolują się, a poprzez mieszkanie
w takich wyspowych enklawach hołdują
modzie (Berry 1976)

Obyczajowe

Kultura życia bez pracy

Może być poważnym utrudnieniem
realizacji celów społecznych
rewitalizacji

Zmiany modelu rodziny

Bez wpływu

Nie ma wpływu na inicjowanie
gentryfikacji, ale pewne jej elementy
(szczególnie przejawy kultury
alternatywnie młodych ludzi, m.in.
hip-hop w zdegradowanych dzielnicach
śródmiejskich w USA) mogą być
dostrzegane przez pionierów i stawać się
częścią wizerunku dzielnicy
Wyraźne powiązanie (Ley 1996; Lees,
Slater, Wyly 2008). Szczególnie odkładanie założenia rodziny i posiadania dzieci
daje potencjalnym gentryfikatorom
dużo większą swobodę i możliwości
korzystania z oferty rozrywkowej
i kulturalnej centrum miasta

Źródło: opracowanie własne.

Analizując poziom dokonywanych przekształceń w substancji mieszkaniowej,
można odnieść wrażenie, że pojęcie rewitalizacji jest nadrzędne w stosunku gentryfikacji
podobnie jak do wszystkich pojęć oznaczających częściowe, techniczne jedynie zmiany
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w konkretnym budynku, m.in. rehabilitację, rewaloryzację, przebudowę, restrukturyzację, modernizację, konserwację, sanację i remonty6. Istotne jest tu jednak nie określenie
charakteru działań inwestycyjnych, mających doprowadzić do poprawy fizycznego stanu budynków na danym obszarze, ale mechanizmu uruchamiania obu procesów. Sygnalizowana rehabilitacja w przypadku gentryfikacji może być zarówno kompleksowa, jak
i bardzo fragmentaryczna.
Dla potrzeb dalszych rozważań celowe jest:
• określenie pojęcia obszaru zdegradowanego (kryzysowego) jako obszaru, na
którym występuje zespół niepożądanych, destrukcyjnych procesów w sferze
przestrzennej, społecznej i ekonomicznej7,
• wskazanie różnic między obszarami, na których mogą zachodzić rynkowe
procesy odnowy oraz tymi, które „skazane” są jedynie na odnowę wspomaganą
instytucjonalnie.
O ile bowiem rewitalizacja – jako proces wspomagany instytucjonalnie – może być
prowadzona na każdym zdegradowanym obszarze miasta, o tyle gentryfikacja jest zarezerwowana jedynie dla obszarów zdegradowanych mających znaczny, identyfikowalny
dla przyszłych mieszkańców i inwestorów, potencjał wynikający z lokalizacji i specyficznych walorów środowiska miejskiego (np. walory architektoniczne, przyrodnicze,
dostęp do ośrodków kultury i sztuki lub rozrywki). Na tej podstawie można przeprowadzić klasyfikację obszarów śródmiejskich podlegających odnowie:
6

7

Na nadrzędne znaczenie rewitalizacji w stosunku do działań remontowych i modernizacyjnych wskazał m.in. K. Skalski, definiując rewitalizację jako przywrócenie atrakcyjności. Według niego obok działań stricte technicznych nie mniej ważne są działania społeczne i gospodarcze, wpływające na poziom inwestycji na danycm terenie (Skalski 2006, s. 41).
W szczególności, zgodnie z wymogami ZPORR, obszar kryzysowy musi spełniać co najmniej trzy kryteria określone w art. 47 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006
z dnia 8 grudnia 2006 r., ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006, ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 str. 1) spośród
wymienionych poniżej:
• stopa bezrobocia powyżej średniej krajowej,
• wysoki poziom ubóstwa i złe warunki mieszkaniowe,
• niski poziom wykształcenia,
• zanieczyszczone środowisko,
• wysoki poziom przestępczości,
• wysoki poziom degradacji technicznej budynków i infrastruktury technicznej. Jako istotne
wskazuje się także występowanie na obszarze zdegradowanym kwalifikowanym do rewitalizacji obiektów o znaczeniu historycznym i kulturalnym (www.funduszestrukturalne.pl)
.
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Tabela 15. Typy obszarów śródmiejskich podlegających odnowie
Obszar
Zdegradowany obszar
zdegradowany
o cechach mieszanych, tereny
Zdegradowany obszar
atrakcyjny ze
atrakcyjne blisko sąsiadują
rynkowo nieatrakcyjny
względu na
z nieatrakcyjnymi
szczególne walory
− przeważnie brak atrakcyj− przeważnie z terenami po− przeważnie
przemysłowymi,
nych walorów środowiska
o ograniczonej
− dużo możliwości
miejskiego oraz
skali degradacji
obserwowalne wykluczenie
rewitalizacji,
przestrzeni,
− silne tendencje polaryzaspołeczne i ekonomiczne
− podatny na
i zależność od pomocy
cyjne między biedną i bogatą
Charakterystyka
aktywizację
społecznej,
ludnością,
rynkową,
− wymaga działań
− marginalizowane
− może być
w dotychczasowych działaaktywizacyjnych
samowystarczalniach prorozwojowych
i przeciwdziałających
ny
wykluczeniu społecznemu,
i rewitalizacyjnych,
− rewitalizacja wspierana
− rewitalizacja wspierana przez
przez społeczność
prywatnych inwestorów
lokalną (community
Ograniczone,
led regeneration),
(business led regeneration),
głównie w zakresie
Charakterystyka
skoncentrowana na
− projekty flagowe o dużej sile
niwelowania negapotrzeb
katalitycznej,
budowaniu kapitału
tywnych skutków
rewitalizacyjspołecznego i relacyjnego,
− konieczność zaakcentowania
społecznych
nych
duża rola organipotrzeby rewitalizacji
rynkowych
społecznej, wynikająca
zacji pozarządowych
procesów odnowy.
i inicjatyw oddolnych
z dominacji działań
o charakterze rynkowym
przeciwdziałających
wykluczeniu
− wspieranie kompleksowych
programów rewitalizacji
− wspieranie prestiżowych
(technicznej, społecznej
projektów flagowych
− promocja
i ekonomicznej),
i indukowanie dalszych
i marketing, poinwestycji,
− akcentowanie potrzeb wyRola
prawa wizerunku
kluczonych w kampaniach
− promocja i marketing, budozarządzania
obszaru wśród
społecznych,
wanie wizerunku obszaru
obszarami
potencjalnych
jako miejsca atrakcyjnego
− promowanie pozytywnych
śródmiejskimi
mieszkańców
postaw właścicielskich
lokalizacyjnie,
i inwestorów
− programy aktywizacji spoi wspieranie zaangażowania
łecznej
mieszkańców w problemy
obszaru

Źródło: opracowanie własne na podstawie Otsuka, Reeve 2007, s. 438.

Podsumowując powyższe rozważania należy podkreślić, że gentryfikacja – proces
rynkowej odnowy miast – jest zarezerwowana w zasadzie jedynie dla obszarów atrakcyjnych ze względu na bliskość obiektów kultury, miejsc rozrywki i spotkań towarzyskich, a więc wszystkich wyznaczników „żyjącego” centrum miasta. Pozostałe dwa typy
obszarów wymagają od władz lokalnych interwencji (w różnej skali).
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5.2. Społeczny kontekst gentryfikacji
Atrakcyjność obszarów scharakteryzowanych w pierwszej kolumnie tabeli 15 nie
musi być ich cechą obiektywną. Jej postrzeganie wiąże się z konkretnymi upodobaniami
dwóch zasadniczych typów podmiotów zaangażowanych w gentryfikację:
• pionierów,
• gentryfikatorów.
Pionierzy (urban pioneers) (Beauregard 1986, s. 36) to ludzie, którzy „są skłonni
ryzykować swoje bezpieczeństwo i oszczędności, aby przekształcić zniszczone i niesprzyjające środowisko miejskie w miejsce przyjazne mieszkańcom”. To najczęściej artyści, osoby szukające azylu ze względu na swoją odrębność seksualną, etniczną bądź
kulturową, ale także studenci, którzy w zamian za stosunkowo niewielki czynsz mogą
korzystać z uroków mieszkania w centralnej lokalizacji blisko miejsc rozrywki i kultury
(ryzykując oczywiście w pewnym stopniu swoje bezpieczeństwo). Wszystkie wymienione grupy z natury nie są biernymi biorcami przestrzeni, która je otacza. Zwłaszcza
artyści dość aktywnie oddziałują na nią, choćby prezentując swoje prace bądź organizując spektakle. W okolicy zaczyna tworzyć się specyficzna atmosfera i choć pozornie
nie zmienia się nic w strukturze ludności, pionierzy zaczynają sprowadzać do dzielnicy
publiczność – osoby z zewnątrz, dla których dzielnica może być również atrakcyjna jako
miejsce zamieszkania i które mogą zostać gentryfikatorami.
Gentryfikatorzy to najczęściej członkowie jedno- lub dwuosobowych bezdzietnych
gospodarstw domowych, zajmujący wysokie stanowiska i osiągające wysokie zarobki
(yuppies – Young Urban Professionals)8. Znaczne wydłużenie okresu przed zawieraniem
małżeństw i macierzyństwem spowodowało istotne zmiany w stylu życia młodych ludzi.
Dla osób tych dom na przedmieściu nie jest już wyznacznikiem statusu, o który chcieliby się ubiegać. Dużo atrakcyjniejszy jest stały dostęp do klubów, w których mogliby
nawiązać nowe znajomości i spotkać się z przyjaciółmi, restauracji, gdzie mogli zjeść
obiad, nie wracając do domu, kin, teatrów i last but not least miejsc pracy, z którymi
yuppies są bardzo silnie związani (Smith 1996; Jałowiecki 2000; Jałowiecki, Szczepański 2006).
Ważne w przypadku gentryfikatorów wydaje się to, że nie są skłonni, w odróżnieniu od pionierów sami ingerować w tkankę miejską. Oni są najczęściej sukcesorami,
przychodzą do apartamentów lub luksusowych rezydencji, w które deweloperzy przekształcili atrakcyjne architektonicznie stare kamienice. W zależności od fazy gentryfikacji, a więc stanu zaawansowania opisywanych procesów ceny kupowanych przez nich
mieszkań mogą być niewielkie (przy uwzględnieniu premii za lokalizację) lub niebotyczne (jeśli deweloper dolicza do ceny premię wynikającą z efektu snoba).
W poniższej tabeli zestawiono charakterystyki głównych faz gentryfikacji i relacje
zachodzące w czasie ich trwania między pionierami i gentryfikatorami:

8

Odpowiednik wspomnianej już klasy metropolitalnej.
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Tabela 16. Fazy gentryfikacji
Zwiastuny
gentryfikacji

Wczesna
gentryfikacja
Kolejni pionierzy,
pierwsi gentryfikatorzy
Pionierzy
Grupy
(osoby dobrze
(studenci, artyści,
społeczne
wykształcone,
fotografowie)
o wysokim statusie
społecznym)
Nieruchomości na tym
Cały czas dość niskie
obszarze zaczynają
Ceny
= niewielkie prace
być obiektem spekugruntów/
remontowoczynsze
lacji. Ceny rosną, ale
-modernizacyjne
nieznacznie
Początek zmian, obszar
Wizerunek
Brak zmian
staje się atrakcyjny
obszaru
(kawiarnie, rozrywka)
Zajmowane są
Wyrugomieszkania i domy
Początki wyrugowań
wanie
mieszkańców
opuszczone = brak
wyrugowań

Właściwa
gentryfikacja

Zaawansowana
gentryfikacja

Pionierzy zaczynają
narzekać!,
coraz więcej
gentryfikatorów

Dzielnica zostaje
zdominowana przez
gentryfikatorów

Dynamiczny wzrost
cen, spekulacyjny
ruch cen

Stabilizacja cen na
wysokim poziomie

Widoczne zmiany,
głównie w strukturze
sklepów i usług
Dalsze wyrugowania
mieszkańców,
odchodzenie
pionierów

Atrakcyjny teren
Dalsze
wyrugowania, aż do
powstania dzielnicy
zamkniętej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Pristl, Naefe 2006, s. 4-5.

Pozostawienie procesów odnowy na obszarach śródmiejskich całkowicie
„niewidzialnej ręce rynku” może okazać się korzystne dla samej tkanki miejskiej, ponieważ wpływa zdecydowanie korzystnie na fizyczną odnowę budynków oraz ożywienie przestrzeni publicznych, może również zwiększyć prestiż obszaru, podnieść wartość
gruntów oraz spowodować napływ nowych inwestycji. Zmiany społeczne, niekiedy dramatyczne przesiedlenia – to niestety druga strona tego procesu.

5.3. Związki między gentryfikacją i rewitalizacją. Teoria i polska
praktyka
Katalog pozytywnych skutków gentryfikacji jest na tyle obfity, że nawet po uwzględnieniu przesiedleń i drastycznych zmian w strukturze ludności, może się ona wydawać
atrakcyjnym mechanizmem – zwłaszcza z punktu widzenia władzy lokalnej, która nie
musi angażować się w nią finansowo. Problemy społeczne (przesiedlenia i segregacja),
jakie rodzi gentryfikacja są jednak poważne, zwłaszcza w kontekście rewitalizacji, która
– zgodnie ze współczesnym rozumieniem tego pojęcia – dąży do rozwiązania problemów fizycznej degradacji, a także społecznych i ekonomicznych symptomów kryzysu
na danym obszarze.
W tym miejscu pojawia się pytanie niezwykle istotne: czy realizacja społecznych
celów rewitalizacji, a więc poprawa warunków mieszkaniowych (w szerszym rozumieniu podniesienie poziomu życia) na obszarze rewitalizacji oznacza poprawę warunków
życia dotychczasowych mieszkańców czy warunków mieszkaniowych w ogóle, z po-
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zostawieniem dotychczasowych mieszkańców obszaru poza nawiasem (London, Palen
1984). Możliwych jest kilka wariantów:
•
poprawa warunków mieszkaniowych (remont, modernizacja) i zachowanie dotychczasowej struktury ludności,
•
poprawa warunków mieszkaniowych i prywatyzacja mieszkań (jeśli były komunalne) lub zmiana struktury lokatorów przez właściciela (dotychczasowi mieszkańcy są na początku prac przekwaterowywani do lokali socjalnych poza obszarem rewitalizacji),
•
poprawa warunków mieszkaniowych i częściowe zachowanie dotychczasowej
struktury społecznej (przekwaterowanie do lokali socjalnych poza obszarem rewitalizacji osób, których styl życia mógłby prowadzić do szybkiej degradacji odnowionego budynku).
Szczytne ideologicznie, ale kosztowne (dodatki do czynszów) i mało efektywne,
jeśli chodzi o utrzymanie efektów prowadzonych działań jest pierwsze rozwiązanie.
Drugie – właściwie jest podstawą do tworzenia gett, miejsc, gdzie segregacja przestrzenna rozpoczęta na obszarze kryzysowym jest powielana. Rozwiązanie trzecie wydaje się
najlepsze. W tej sytuacji jednak, poprzez prywatyzację części mieszkań możliwe jest
(nie)zamierzone uruchomienie procesów gentryfikacji. W sytuacji, gdy gentryfikacja jest
następstwem rewitalizacji dwie pierwsze fazy nie występują, a dominującą rolę odgrywają tu gentryfikatorzy, przynoszący ze sobą określone wzorce zachowania i styl życia,
niejednokrotnie trudny do zaakceptowania dla dotychczasowych mieszkańców. W tym
miejscu mogą pojawić się niechciane przeprowadzki (displacement). Odpowiednie instrumenty polityki rewitalizacji mogą próbować temu zapobiec: władze Wschodniego
Berlina, nauczone doświadczeniem szybkiej gentryfikacji części Budapesztu w latach
dziewięćdziesiątych, wprowadziły ograniczenia wzrostu cen nieruchomości i czynszów
na terenie rewitalizowanych dzielnic, co miało zatrzymać przynajmniej działania spekulacyjne (Huron 2005).
Gentryfikacja jako następstwo rewitalizacji przybiera przeważnie stosunkowo łagodniejsze formy (soft gentrification, split gentrification) niż w przypadku klasycznego
procesu inicjowanego od początku przez siły rynkowe (Lisowski 1999, s. 24). Ze względu na wyraźną poprawę społecznej struktury na danym obszarze jest traktowana przeważnie przez lokalnych polityków jako remedium na bolączki segregacji przestrzennej,
wskaźnik ożywienia obszaru i osiągnięcie zróżnicowania społecznego. Stąd władze wielu zachodnich miast opracowują specjalne strategie włączenia takich procesów do strategii rewitalizacji (Hermann, Leuthold 2003) i jest to ciekawy kierunek, który powinien
być przedmiotem dyskusji również w Polsce. Wydaje się to również istotne w świetle
wyników analizy studiów przypadków miast, które w latach 1990-2003 prowadziły na
własną rękę9 programy rewitalizacji, sporządzonej pod kątem zachowania struktury społecznej na rewitalizowanych obszarach. Wyniki analizy zestawiono w tabeli:
9

Przy współpracy zagranicznych partnerów oraz organizacji krajowych m.in. Forum Rewitalizacji.

Remonty i modernizacje w „modelu
komercyjnym”, natomiast w Programie Małych
Ulepszeń – drobne inwestycje remontowomodernizacyjne (np. wymiana systemów
ogrzewania, urządzeń sanitarnych i kuchni)
Program Rewitalizacji oraz Program Małych
Ulepszeń

Poprawa warunków mieszkaniowych, stanu technicznego
budynków i ich najbliższego
otoczenia, poprawa rozwiązań
komunikacyjnych, wprowadzenie
rozwiązań komercyjnych, ochrona środowiska przyrodniczego

Poprawa warunków mieszkaniowych

Stare Miasto

Stare Miasto

Śródmieście

Stare Miasto

Śródmieście

Centrum
miasta

Dzierżoniów

Kraków –
Jurydyka
Lubicz

Płock

Szczecin

Sopot

Nie zakładano, działają
mechanizmy rynkowe

Odnowa i remonty, a potem
prywatyzacja mieszkań
i poprawa struktury
społecznej obszaru.
Przekwaterowanie do
zasobów STBS

Źródło: opracowanie własne na podstawie Czyżewska, Muzioł-Węcławowicz 2008, s. 56, Jadach-Sepioło 2008, s. 4-20.

Poprawa warunków mieszkaniowych

Poprawa warunków życia
mieszkańców starej substancji
mieszkaniowej

Poprawa warunków
mieszkaniowych

Poprawa warunków
mieszkaniowych

Zmiana struktury ludności

Tak, dotychczasowi
Budowa lokali socjalnych, wykwaterowalokatorzy pozostaną
nie dotychczasowych lokatorów, remonty
w lokalach socjalnych poza
i modernizacja zajmowanych przez nich mieszkań
obszarem rewitalizacji
Fundusz Rewitalizacji: głównie remont
obiektów zabytkowych, pomoc socjalna dla
osób przesiedlanych do mieszkań zastępczych,
ulgi i refundacje dla drobnych inwestorów
Nie
prywatnych; Program Małych Ulepszeń; pożyczki
komunalne dla młodych małżeństw na remonty
mieszkań w obrębie Starego Miasta
Refundowane remonty, Program Małych
Nie
Ulepszeń, Program Nowe Podwórko
Podniesienie standardu mieszkań, adaptacja strychów, poprawa estetyki budynków
i ich otoczenia przez właścicieli budynków, przy
Nie zakładano
szerokiej pomocy organizacyjnej gminy, przy czym
większość środków pochodziła z Rady Europy
Nie, przesiedlenie dotychKompleksowe remonty i modernizacje,
czasowych mieszkańców
rozbiórki najbardziej zdegradowanych obiektów
do mieszkań zastępczych
z założeniem późniejszej pełnej rekonstrukcji
(MTBS)

Sposoby realizacji celów społecznych

BielskoBiała

Poprawa warunków
mieszkaniowych

Społeczne cele rewitalizacji

Śródmieście

Miejsce obszaru
w strukturze
przestrzennej
miasta

Będzin

Miasto

Tak, przy formułowaniu założeń do programu rewitalizacji

Brak, protesty
społeczne

Tak, negocjacje przy
przesiedleniu

Tak, konsultacje
społeczne

Tak

Tak, zaangażowanie
właścicieli prywatnych nieruchomości

Tak

Współpraca ze
społecznością lokalną

Tabela 17. Zachowanie struktury mieszkańców w programach rewitalizacji realizowanych przez miasta polskie w latach 1990-2003
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Z przedstawionego zestawienia wynika, że, wyłączając miasta, które realizowały
jedynie programy małych ulepszeń, we wszystkich innych badanych miastach zakładano zmianę struktury społecznej po zakończeniu programu rewitalizacji, a więc – nie
nazywając tego gentryfikacją, a poprawą struktury ludności – uruchamiano właśnie procesy gentryfikacji.
W przypadku takiej „oswojonej” gentryfikacji rugowanie mieszkańców siłami
rynkowymi (często bolesne i dramatycznie odczuwalne, wywołujące protesty społeczne – Bernt, Holm, 2005) zostało złagodzone do formy przekwaterowania do mieszkań
socjalnych osób, co do których władze miejskie mają obawy, że mogłyby doprowadzić
do ponownej degradacji zrewitalizowanych obiektów. Poprawa struktury społecznej ma
w tym względzie ogromne znaczenie prestiżowe i sprzyja ożywieniu kulturalnemu i społecznemu obszaru, a zakres przekwaterowań jest w przypadku każdego obszaru rewitalizacji indywidualną sprawą nie podlegajacą generalizacji.

5.4. Podsumowanie
Ocena zmian struktury społecznej obszarów miejskich (a w szczególności rewitalizowanych) jest interesującym i ważnym tematem nie tylko naukowym, ale przede
wszystkim jednym z obszarów planowania rozwoju miasta i polityki miejskiej (rewitalizacyjnej). Na tym tle pojawia się pytanie o miejsce gentryfikacji w polityce rewitalizacji: czy ma być ona traktowana jako niebezpieczne zło, czy też jako pomocny mechanizm uzupełniający instytucjonalnie wspomagane procesy rewitalizacji o elementy
gry rynkowej. Odpowiedź nie jest i, głównie ze względów etycznych i indywidualnych
różnic między miastami, nie może być jednoznaczna. Warto jednak podkreślić, że obok
tradycyjnie rozumianej gentryfikacji z przesiedleniami (displacement) i dramatycznymi
protestami mieszkańców istnieje ta łagodniejsza forma, oswojona odpowiednimi działaniami polityki rewitalizacji, której celem nie jest stworzenie nowej monokultury opartej
na przedstawicielach klasy metropolitalnej, ale osiągnięcie zróżnicowanej struktury społecznej i dzięki temu swoistej rewaloryzacji społecznej (niem. soziale Aufwertung).
O ile symptomy klasycznej gentryfikacji dopiero zaczynają w Polsce się pojawiać10, nie można jeszcze mówić o ukonstytuowanych, typowo polskich mechanizmach.
Dużo bardziej interesująca w kontekście Projektu wydaje się gra pomiędzy rewitalizacją
i gentryfikacją. Celem przedstawionego opracowania nie było wyczerpanie wszystkich
aspektów tej gry, a jedynie stworzenie podstaw do dalszej dyskusji naukowej i politycznej na temat miejsca gentryfikacji w polityce rewitalizacyjnej w Polsce.

10

Klasyczna gentryfikacja w Polsce nie była przedmiotem analizy w niniejszym rozdziale.
Wstępne informacje z badań na temat gentryfikacji w Polsce – Jadach-Sepioło 2007.
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6. Ocena jakości życia w wymiarze obiektywnym
i subiektywnym w zdegradowanych dzielnicach
śródmiejskich i w strefie wielkich osiedli
mieszkaniowych w wybranych miastach Polski
Badania poziomu oraz jakości życia w Polsce mają stosunkowo niedługą proweniencję. Na ten stan złożyło się kilka przyczyn natury zarówno ideologicznej, jak
i teoretyczno-metodologicznej, a także niedostatek odpowiedniej bazy źródłowej. Ta
ostatnia z wymienionych przyczyn zadecydowała przede wszystkim o niemal kompletnym braku badań dotyczących zróżnicowania przestrzennego jakości i poziomu
życia w polskim mieście w ujęciu kompleksowym. Jedynym polskim dużym miastem,
dla którego zostały przeprowadzone badania systemowe nad poziomem i jakością życia w ujęciu przestrzennym, jest Kraków. Niniejszy rozdział w dużej mierze został
oparty na wynikach kompleksowych badań przeprowadzonych przez A. Zborowskiego (2005), a dotyczących tego miasta. Zanim przejdziemy do omówienia podstawowych kwestii merytorycznych wskażemy na podstawowe ustalenie terminologiczne
wiążące się z omawianym tematem.
Pod pojęciami poziomu i jakości życia, którymi posługują się socjologowie, geografowie, ekonomiści i urbaniści podkładane są różnorodne treści, co utrudnia interdyscyplinarne prowadzenie badań i wymianę myśli. Dodatkowym ograniczeniem jest
dość dowolne traktowanie, często synonimiczne, pojęć poziomu i jakości życia, a także
kategorii im pokrewnych. Stąd istnieje potrzeba dyskusji na temat podstawowych pojęć,
definicji i terminów stosowanych w badaniach obejmujących zagadnienia poziomu życia i jakości życia.
W niniejszym opracowaniu autorzy pod pojęciem poziomu życia (level of living)
rozumieją stopień zaspokojenia potrzeb ludzkich wynikający z konsumpcji dóbr materialnych i usług, odnosi się on do podstawowych potrzeb życia człowieka. Z kolei na
jakość życia (quality of life) składają się te wszystkie elementy życia człowieka, które
związane są z faktem bycia „kimś” i odczuwania różnych stanów emocjonalnych wypływających np. z faktu posiadania rodziny, kolegów, przyjaciół (Słaby 1990).
Kategorie poziomu życia i jakości życia są znaczeniowo rozłączne. Poziom życia
określa bowiem pewien stan czy też poziom zaspokojenia potrzeb ludzkich. Kategoria
ta ma charakter obiektywny, w przeciwieństwie do czysto subiektywnych ocen jakości
życia. Należy nadmienić, że termin jakość życia jest stosowany w ujęciu: 1) węższym
sensu stricto jako ocena subiektywna poziomu życia, 2) szerszym sensu largo jako całokształt warunków życia ocenianych kategoriami obiektywnymi i subiektywnymi (Osta-
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siewicz 2002; Zborowski 2005). To rozróżnienie jakości życia jest również stosowane
w dalszych częściach tej pracy. Badania poziomu i jakości życia są związane z artykulacją potrzeb ludzkich. Chociaż pojęcia te należą do klasyki ujęć teoretycznych i metodologicznych w naukach społecznych, to nadal odczuwa się brak „całościowej i spójnej
teorii potrzeb” (Bywalec, Rudnicki 1992). Potrzeby należy utożsamiać z odczuwaniem
przez jednostkę ludzką (indywiduum) braku, niedosytu, niedostatku, ale także nadmiaru
posiadania „rzeczy”, które są dla niej „właściwe” lub odczuciem stanu niedostatecznej
samorealizacji w sferze biologicznej, społecznej, psychicznej i duchowej. Systematyzacja potrzeb według pilności ich zaspokojenia jest najczęściej stosowanym ujęciem klasyfikacyjnym. Ogólnie można wyróżnić potrzeby podstawowe, elementarne, określane
też mianem naturalnych względnie fizjologicznych, a więc te, które dotyczą fizycznej
egzystencji człowieka (potrzeba wody, powietrza, wyżywienia, ubrania, mieszkania).
Drugą grupę tworzą potrzeby wyższego rzędu. Do nich zaliczymy potrzeby społeczne,
kulturowe, psychiczne, które wypływają z życia jednostek w kolektywie, z ich aktywności oraz ich odczuć i wrażeń.

6.1. Ocena jakości życia w wymiarze obiektywnym i subiektywnym
w zdegradowanych dzielnicach śródmiejskich
Poziom i jakość życia w dzielnicach śródmiejskich należy rozpatrywać w powiązaniu z zagadnieniami marginalizacji społecznej, które były przedmiotem wcześniejszych
rozważań. Zasadność zestawiania ze sobą tych dwu na pozór odrębnych kwestii tłumaczy szczególnie duże nasilenie problemów prowadzących do wykluczenia społecznego
w centralnych częściach miast. W związku z tym do oceny poziomu i jakości życia postanowiono wykorzystać przykłady ośrodków, które już uprzednio charakteryzowane były
pod względem zjawisk degradacji (Biała Podlaska, Będzin, Tarnowskie Góry, Bełchatów,
Tarnów, Płock, Rzeszów, Bielsko-Biała, Częstochowa), ze szczególnym uwzględnieniem
Będzina. Większość informacji wykorzystanych do analizy pochodziła z Lokalnych Programów Rewitalizacyjnych, które uzupełniono ponadto danymi z GUS (www.gus.pl). Poziom i jakość życia nieodłącznie związane są z wielkością dochodów, a częściowo również
z wiekiem ludności. Ich przejawem są między innymi, zwłaszcza w przypadku poziomu
życia określonego za pomocą mierników obiektywnych, warunki mieszkaniowe charakteryzowane choćby poprzez parametry wielkościowe mieszkań, ich wyposażenie w infrastrukturę techniczną oraz sprzęty trwałego użytkowania. Gorszy z reguły stan techniczny
mieszkań w śródmieściach wynika z nałożenia się na siebie co najmniej kilku czynników.
Przede wszystkim centra miast o dłuższej historii wypełnione są przez tkankę zabytkową.
Stara zabudowa, częstokroć niezwykle cenna architektonicznie, wymaga wielkich nakładów finansowych na zapewnienie odpowiedniego standardu jej lokatorom. Z kolei brak
środków na tak kosztowne prace w przypadku prywatnych właścicieli, a niejednokrotnie
nieuregulowana forma własności, uniemożliwia podejmowanie inicjatyw remontowych.
Dodatkowo utrudnieniem bywa również zabytkowy charakter wielu spośród śródmiejskich kamienic, co komplikuje jeszcze od strony prawnej przeprowadzanie remontów.
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Niski standard mieszkań sprawia, że są one opuszczane przez osoby o wyższym
statusie materialnym, natomiast mieszkańcy, których nie stać na lepsze warunki, z konieczności w nich pozostają. Z tego powodu struktura społeczna (przede wszystkim
wieku oraz ekonomiczna) śródmieść zasadniczo różni się od pozostałych części miast,
a kontrast ten jest szczególnie widoczny, zwłaszcza w zestawieniu z suburbiami. Dochodzi zatem do wystąpienia zjawiska segregacji przestrzennej, czyli do nierównomiernego rozmieszczenia ludzi należących do różnych grup społecznych wśród ogółu
mieszkańców określonej jednostki. Segregacja zachodzi wówczas, gdy na pewnych
obszarach istnieje nadreprezentacja członków danej grupy, a na innych są oni niedoreprezentowani.
Do zmian w takim układzie grup społecznych w przestrzeni miast prowadzić mogą
procesy gentryfikacji. W wyniku tych procesów zamożniejsze warstwy społeczne zajmują kwartały w centralnych częściach miasta, czemu zawsze towarzyszy przebudowa
oraz poprawa standardu mieszkaniowego. Odbywa się to kosztem wypychania biedniejszej ludności poza strefę, do której wprowadzają się bogatsi.
Przykłady wymienionych uprzednio polskich miast posłużą do zobrazowania zasygnalizowanych problemów śródmieść, zwłaszcza pod względem trudnych warunków
mieszkaniowych.
Centrum Będzina dotyka szereg problemów społecznych oraz technicznych,
dlatego zostało ono objęte Lokalnym Programem Rewitalizacyjnym. W tej części
śródmieścia, dla której sporządzony został plan rewitalizacyjny zdecydowana większość budynków, tj. 68% powstała na przełomie XIX i XX wieku bądź na początku
wieku XX. Najmłodsze kamienice pochodzą natomiast z dwudziestolecia międzywojennego. W celu określenia warunków mieszkaniowych w dzielnicy przeznaczonej
do rewitalizacji, władze miejskie przeprowadziły badania ankietowe, które objęły
416 losowo wybranych lokali mieszkalnych (stanowi to 13,61% spośród wszystkich
mieszkań Śródmieścia). Pod względem struktury wielkościowej dominują mieszkania
o powierzchni 30-50 m2 stanowiące 43,3% wszystkich. Mieszkań dużych, których powierzchnia użytkowa przekracza 80 m2 jest natomiast niewiele – jedynie 7,6%. Z kolei dane GUS wskazują, że przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w Będzinie
wynosi 57,3 m2. Podobną trudną sytuację mieszkaniową, objawiającą się niewielkimi
mieszkaniami, obserwuje się w centrach Płocka oraz Białej Podlaskiej. W pierwszym
z wymienionych ośrodków średnia powierzchnia mieszkania w centrum wynosi 44,9
m2, przy analogicznym wskaźniku dla całego miasta na poziomie 57,7 m2, zaś ten
sam wskaźnik dla Białej Podlaskiej (w mieszkaniach komunalnych) jest niemal dwukrotnie niższy (25 m2) (dla całego miasta wynosi 68,5 m2). Porównując te dane ze
średnią wielkością mieszkań miast 20-tysięcznych i większych dla poszczególnych
województw (ryc. 77) zauważyć należy, że w przypadku każdego z analizowanych
ośrodków przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w centrum jest mniejsza aniżeli średnia wartość tego wskaźnika w miastach 20-tysięcznych i większych w odpowiednich województwach.
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Ryc. 77. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (w m2) w miastach
20-tysięcznych i większych, wg województw (2006)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W związku z niewielką powierzchnią mieszkań w śródmieściach, zamieszkiwane
są one z reguły przez jednego bądź dwóch lokatorów. Nie bez znaczenia jest tu ponadto
wiek mieszkańców (osoby starsze, często samotne). Tak więc w Będzinie 60% lokali
stanowią te użytkowane przez co najwyżej dwie osoby (w Białej Podlaskiej na 1 mieszkanie przypada średnio 2,3 osoby, w Płocku – 2,14). O trudnej sytuacji materialnej rodzin zamieszkujących śródmiejskie lokale informują różne przesłanki. Dla przykładu
podać można, iż w Będzinie tylko 53% rodzin posiadało stały dochód, natomiast 44%
deklarowało brak jakiegokolwiek wpływu do budżetu. Niskie dochody mieszkańców
uniemożliwiają podejmowanie prywatnych inicjatyw z zakresu prac remontowych. Dlatego też nie dziwi zły stan techniczny mieszkań. Spośród ankietowanych w Będzinie tylko 33,9% mieszkańców centrum określiło stan swojego mieszkania jako dobry. Znaczna
część lokali odznacza się obniżonym standardem przejawiającym się między innymi
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brakiem niektórych mediów (sanitariatów, ciepłej wody, gazu). Nie dziwi, że w mieszkaniach tych skupiają się przede wszystkim osoby pozbawione stałego dochodu.
Jak już zauważono, budynki mieszkalne w centrum Będzina liczą w zdecydowanej
większości przeszło 100 lat. Połowa z nich nie posiada łazienek w mieszkaniu, zaś 40,4%
budynków nie ma ich w ogóle. Dodatkowym mankamentem jest powszechny brak bieżącej ciepłej wody (posiada ją jedynie 7,7% lokali). Większość mieszkańców jest zmuszona
do jej podgrzewania (m. in. bojlerami elektrycznymi). Trudną sytuację pogarsza jeszcze
dodatkowo fakt, że praktycznie pozbawione są one centralnego ogrzewania, a dominujący
sposób ogrzewania stanowią nadal piece węglowe (82,9% mieszkań).
Mieszkańcy Będzina dostrzegają trudne warunki mieszkaniowe w centrum. Ponad
połowa badanych (52%) zadeklarowała chęć opuszczenia tej części miasta i zamieszkania w innej dzielnicy. Głównym motywem przeprowadzki (w 86% przypadków) jest
niedostateczne wyposażenie sanitarne mieszkań oraz zbyt wysoki czynsz. Praktycznie
wszyscy badani mieszkańcy śródmieścia (99% ankietowanych) dostrzegają problem fatalnej kondycji mieszkań w centrum i popierają postulaty przeprowadzenia generalnych
remontów budynków, przy jednoczesnym braku zainteresowania własnym zaangażowaniem się w proces rewitalizacji (76,6% respondentów nie wyraziła chęci podjęcia
własnej inicjatywy w tym względzie). Świadczy to wymownie o niskiej aktywności
społecznej mieszkańców tej części miasta. Potwierdzeniem trudnych warunków bytowych mieszkańców śródmieść są dane dla objętego programem rewitalizacji centrum
Bełchatowa. Rodziny zamieszkujące ten obszar borykają się z takimi problemami, jak:
brak centralnego ogrzewania (107 rodzin, czyli 74% wszystkich), ciepłej wody (58%),
instalacji gazowej (61%) oraz WC (54%). Te substandardowe warunki bardzo utrudniają
normalne funkcjonowanie zamieszkującej tu ludności. Nakładają się one na ciężką sytuację materialną rodzin śródmiejskich (1/3 społeczności tej części Bełchatowa otrzymuje
pomoc społeczną MOPS).
Problemy opisane dosyć szczegółowo na przykładzie Będzina, częściowo także
Bełchatowa, Białej Podlaskiej i Płocka, dotyczą także śródmieścia wielu innych miast.
Co więcej, w świadomości mieszkańców tych ośrodków obraz śródmieścia to obszar
problemowy, zaniedbany, biedniejszy. Potwierdzenie takich opinii stanowią badania
ankietowe przeprowadzone w roku 2007 w Tarnowie wśród 62 tzw. liderów opinii publicznej (radnych, przedstawicieli instytucji użyteczności publicznej, przedsiębiorców,
przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych). Badania dotyczyły oceny problemów występujących w mieście w kontekście planów rewitalizacyjnych, także w ujęciu przestrzennym. Oceniano między innymi stopień natężenia problemów związanych
z bezrobociem, biedą, warunkami mieszkaniowymi, przestępczością oraz wykształceniem w poszczególnych obszarach problemowych miasta. Z przeprowadzonych badań wynika, że Stare Miasto, obok tzw. bokowisk wielkopłytowych wypada najgorzej
w ocenie lokalnych liderów. Ankietowani jako szczególnie alarmujący dla śródmieścia
dostrzegają zwłaszcza problem bezrobocia (ponad 60% badanych ocenia, że natężenie
tego problemu w tej części miasta ocenić należy jako wysokie) (ryc. 78) oraz warunków
mieszkaniowych (ryc. 79).
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Ryc. 78. Ocena natężenia problemu biedy w poszczególnych obszarach
problemowych Tarnowa
Źródło: Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Gminy Miasta Tarnów na lata 2007-2013.
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Ryc. 79. Ocena natężenia problemów związanych z warunkami mieszkaniowymi
w poszczególnych obszarach problemowych Tarnowa
Źródło: Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Gminy Miasta Tarnów na lata 2007-2013.
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W odniesieniu do warunków mieszkaniowych właśnie (ryc. 78) około 50% spośród
przebadanych osób określiło je jako problematyczne (o wysokim natężeniu problemu)
i była to, podobnie jak i w przypadku biedy, najgorsza z ocen pośród wszystkich obszarów.

6.2. Ocena jakości życia w wymiarze obiektywnym i subiektywnym
w strefie wielkich osiedli mieszkaniowych
W literaturze pod pojęciem wielkiego osiedla mieszkaniowego rozumie się najczęściej osiedle budowane przez państwo, lub z pomocą państwa, zbudowane w drugiej
połowie XX w., na terenie którego zlokalizowane jest minimum 2 000 mieszkań (van
Kempen i inni, 2006). W Polsce szacuje się, że od 7 do 8 milionów Polaków, czyli
około 20% populacji mieszka na terenie wielkich osiedli wielorodzinnych, a w dużych
miastach, odsetek ludności zamieszkujących takie osiedla mieszkaniowe jest odpowiednio wyższy (Basista 2001). Osiedla mieszkaniowe na masową skalę zaczęto budować
już po II wojnie światowej w celu zapełnienia ogromnej luki budowlanej. Powojenne
osiedla były dokładnie zaplanowane, łączył je wspólny cel społeczny, mający za zadanie
zintegrowanie ludności, wprowadzenie jej w epokę nowoczesności oraz zbudowania
struktury społecznej odpowiedniej dla ery przemysłowej. Nowe osiedla miały poprawić warunki życiowe klasy robotniczej, zapewnić ludności dobry standard budownictwa
mieszkaniowego odpowiednio połączony ze starszymi dzielnicami miejskimi oferującymi miejsca pracy, usługi handlowe, kulturalne itp. (Węcławowicz 2007). W rzeczywistości realizacja osiedli była dość daleka od pierwotnych założeń projektantów i planistów.
Brak rynkowej regulacji rynku mieszkaniowego i ogromne zapotrzebowanie na
mieszkania w okresie powojennym spowodował, ze wielkie osiedla mieszkaniowe
były postrzegane jako atrakcyjne miejsce do mieszkania. Sytuacja „blokowisk” zmieniła się znacząco wraz z transformacją ustrojową, liczne usterki techniczne spowodowały, że część mieszkańców (w pierwszej kolejności dotyczyło to osób, które zyskały
na transformacji ustrojowej) zaczęła wyprowadzać się do nowych apartamentowców
lub budownictwa jednorodzinnego. Proces migracji wewnętrznej osób najbardziej
zamożnych jest poważnym wyzwaniem dla administratorów spółdzielni mieszkaniowych, ponieważ zagraża przekształceniem się wielkich osiedli mieszkaniowych
w getta społeczne.
W skali krajowej nie przeprowadzono kompleksowych badań dotyczących poziomu i jakości życia na terenie wielkich osiedli mieszkaniowych polskich miast. Poniższy
przegląd literatury opiera się celowo na trzech opracowaniach zrealizowanych w Polsce
w różnych okresach czasowych i w różnych miastach: Tychach (Szczepański 1991),
Krakowie (Rębowska [red.] 2006) i Warszawie (projekt RESTART, Węcławowicz i inni
2003). Dzięki badaniom przeprowadzonych w różnych częściach kraju możliwe jest
przedstawienie zróżnicowania jakości życia w latach transformacji gospodarczej na terenie wielkich osiedli mieszkaniowych.
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6.2.1. Tychy – osiedle Regina
Jedne z pierwszych badań dotyczących poziomu i jakości życia na terenie wielkich
osiedli mieszkaniowych w okresie gospodarki wolnorynkowej zostały podjęte przez M.
S. Szczepańskiego (1991) i przeprowadzone na terenie miasta Tychy. Wykazano, że na
początku lat 90. Tychy były źle postrzegane przez jego mieszkańców, podobnie jak inne
miasta konurbacji Górnośląskiej, co mogło wynikać z dużego niedoinwestowania w infrastrukturę społeczną i techniczną miasta.
Według przeprowadzonych badań (Szczepański 1991) zamieszkiwanie w „mieście socjalistycznym” oznaczało zazwyczaj radykalną zmianę krytycznych warunków
mieszkaniowych, lub co najmniej znaczną ich poprawę. Nastrój społeczny w okresie
transformacji ustrojowej wskazywał raczej na rozdrażnienie i frustrację mieszkańców.
Najgorsze nastroje społeczne występowały wśród mieszkańców osiedli zlokalizowanych w południowej części Tychów (dotyczy to głównie wielkich osiedli mieszkaniowych, tj. osiedli Regina, Urszula, Weronika), którzy z powodów błędów technicznych
zostali pozbawieni ciepłej wody, dobrego połączenia komunikacyjnego, a budynki miały liczne usterki architektoniczne i urbanistyczne. Ponadto część z tych osiedli powstała
w latach 60. kiedy to projektanci korzystali ze szczególnie niekorzystnych normatywów
architektonicznych, tj. budowano mieszkania z ciemnymi kuchniami, małymi pokojami
i zdecydowanie zbyt małymi łazienkami.
Osiedle Regina uosabia peryferyjnie zlokalizowane osiedle z blokami wielorodzinnymi, położone w południowej części Tychów, szczególna topografia terenu powoduje,
że osiedle Regina jest naturalnie wyodrębnioną jednostką urbanistyczną. Osiedle zostało
wybudowane w latach 1978-1981, położone jest na peryferiach miasta, w pobliżu wioski
Żwaków. Plan realizacyjny osiedla Regina zakładał przewagę budynków 4-piętrowych.
Ostatecznie zrealizowano dwa budynki 11-kondygnacyjne, które stanowiły architektoniczną dominantę, a w części północnej znalazły się cztery budynki 8-kondygnacyjne.
Nowo wybudowane osiedle pozostawiono niemalże bez zaplecza infrastruktury społecznej. Nieco lepiej wyglądała sytuacja związana z wyposażeniem w infrastrukturę komunikacyjną, na terenie osiedla przewidziano i zrealizowano sporo miejsc parkingowych (około 600) oraz parkingo-garaż na 180 samochodów. Struktura zaprojektowanych mieszkań
była charakterystyczna dla większości bloków lat 70., w całym zespole mieszkaniowym
przewidziano zdecydowaną przewagę mieszkań typu M-4, oraz duży udział mieszkań
typu M-5, i M-3. Podczas budowy osiedla wprowadzono znaczne cięcia oszczędnościowe, a jednocześnie naciskano na szybkie oddawanie budynków mieszkalnych, w efekcie
nie zrealizowano znacznej części założeń projektu, ponadto nieodpowiednie wykończenie mieszkań spowodowało konieczność przeprowadzania indywidualnych remontów,
czasem jeszcze przed wprowadzeniem się mieszkańców. Na terenie osiedla nie zrealizowano dwóch centralnych pawilonów usługowych, usług oświatowych – żłobka, przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły dla pielęgniarek. Niedoinwestowanie w zakresie
infrastruktury technicznej powodowało częste awarie sieci wodociągowej, co pozbawiało
część mieszkańców ciepłej wody przez wiele tygodni w roku.
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Zrealizowane osiedle wykazywało duże zaniedbanie infrastrukturalne, istniało zagrożenie gettoizacji społecznej, ponieważ w zdecydowanej większości było zamieszkiwane przez jedną grupę społeczną, tj. pracowników tyskiej kopalni Ziemowit. W przeprowadzonych badaniach ankietowych, wśród 33 mieszkańców osiedla, zdecydowaną
przewagę posiadały osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym
(63%), a tylko jedna osoba posiadała wykształcenie wyższe. Główne problemy, na które wskazywali mieszkańcy, to: braki w zakresie infrastruktury społecznej (w tym brak
szkoły), brak sklepów, punktów usługowych oraz niedostateczna ilość terenów zielonych. Pozostałe problemy mieszkaniowe wskazywane przez respondentów to chaos
przestrzenny, panujący nieporządek, brak oświetlenia ulicznego na terenie części osiedla. Negatywne stwierdzenia dotyczyły również ulokowania osiedlowych parkingów
w centralnej części osiedla. Istniało również poczucie zagrożenia wynikające ze strony
złodziei, chuliganów i wulgarnie zachowującej się młodzieży.
Główne wskazania dotyczące możliwości podniesienia poziomu życia na terenie
osiedla dotyczyły poprawy wyposażenia w infrastrukturę usługową (wybudowanie sklepów i punktów usługowych), poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej, budowy placu zabaw dla dzieci itp. Zaskakująco dobrze wypadła ocena warunków mieszkaniowych, wydaje się, że mieszkanie jest jedyną rekompensatą za uciążliwości życia
na terenie osiedla. W badaniach ankietowych mieszkańcy podkreśli, że mieszkanie jest
dobrze rozplanowane, o dostatecznej liczbie izb i powierzchni. Ponad 60% mieszkańców oceniło swoje warunki mieszkaniowe jako dobre, 12% jako bardzo dobre i 12%
jako dostateczne.
6.2.2. Kraków – osiedle Czerwony Prądnik
Tematyka wielkich zespołów mieszkaniowych została podjęta przez A. Rębowską (red. 2006) w badaniach obejmujących osiedla wzniesione w drugiej połowie
XX wieku na terenie Krakowa oraz w mniejszych miastach sąsiadujących, tj. w Miechowie i Krzeszowicach. Badania obejmowały szczegółową analizę procesów rehabilitacji przeprowadzonych na osiedlach mieszkaniowych. Prace badawcze przeprowadzono w okresie 5-letnim, od 1999 do 2004 roku, a poniższa analiza koncentruje
się na obszarze krakowskiego Prądnika Czerwonego. Osiedle Prądnik Czerwony
zostało wzniesione w latach 1974-1986, w tym większość budynków na terenie osiedla została zbudowana w technologii wielkopłytowej. Osiedle zajmuje około 45 ha,
na jego terenie znajdują się 73 budynki, w których jest 3 676 mieszkań, a łączna
liczba mieszkańców osiedla szacowana jest na ponad 11 tys. (Rębowska i inni 2006).
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że działania rehabilitacyjne zostały zrealizowane przy dużym udziale społeczności lokalnej. Do przeprowadzenia projektu rewitalizacji wyłoniono grupę roboczą, która pod nadzorem władz lokalnych podjęła
współpracę ze specjalistami duńskimi, mającą na celu poprawienie warunków życia
na terenie osiedla Prądnik Czerwony. Najistotniejszymi problemami na terenie osiedla były braki w zagospodarowaniu terenu oraz degradacja techniczna niektórych
budynków. Główne działania rehabilitacyjne przeprowadzane w latach 1999-2004
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na terenie osiedli mieszkaniowych dotyczyły poprawy funkcjonalności, stanu technicznego i estetyki osiedla, największa część nakładów finansowych była związana
z modernizacją i remontami budynków, dotyczyło to przede wszystkim ocieplania
budynków. Inne nakłady finansowe przeznaczono na zieleń osiedlową, drogi oraz
poprawę centralnego ogrzewania, po dokonaniu remontów budynków poprawiono
stan dróg i chodników, zieleni oraz urządzeń sportowych. Główne problemy związane z rehabilitacją osiedla związane były z brakiem zewnętrznych źródeł finansowania, niestabilnością przepisów, problemami z częścią lokatorów dewastujących
budynki i nie płacących czynszów. Działania rehabilitacyjne spowodowały wzrost
wartości mieszkań, co było wynikiem podniesienia standardów budynków oraz ich
otoczenia.
6.2.3. Warszawa – Wrzeciono
Jednym z najnowszych opracowań koncentrujących się na znalezieniu objawów
i przyczyn pogarszania się stanu wielkich osiedli mieszkaniowych był projekt REESTATE realizowany w ramach V programu ramowego Unii Europejskiej, w 10 krajach Europy, w tym w Polsce. Do badań w ramach „studiów przypadku” (case studies) wybrano dwa warszawskie osiedla Ursynów Północny oraz Wrzeciono; przeprowadzano je
w latach 2002-2003. Do niniejszego opracowania wybrano przykład osiedla Wrzeciono
(Węcławowicz i inni. 2003; Węcławowicz i inni 2005).
Osiedle Wrzeciono zlokalizowane jest na warszawskich Bielanach i zostało zbudowane w latach 1960-1970. Na terenie osiedla znajduje się 213 budynków, zamieszkiwanych przez ponad 31 tys. osób (dane z 1988 r.). Wrzeciono zlokalizowane jest
w grupie osiedli przyfabrycznych, powstałych przy hucie „Warszawa”, obecnie huta
„Luccini”. Głównymi mieszkańcami osiedla są byli pracownicy huty lub mieszkańcy
przesiedleni po wyburzeniu części Pragi. W latach 90. znaczna część mieszkańców
straciła pracę, co skutkowało wzrostem stopy bezrobocia na tym terenie, oraz wzrostem liczby osób korzystających z pomocy społecznej. Na terenie osiedla pojawił się
również problem starzenia się społeczeństwa, ponieważ w porównaniu z całą dzielnicą
występuje tu stosunkowo wysoki odsetek osób na emeryturze. Jednak w ostatnich latach zaznacza się stały napływ nowych, dobrze sytuowanych mieszkańców. Bloki zamieszkiwane przez nich są odpowiednio strzeżone, oraz odgrodzone od reszty obszaru, są to nowe inwestycje mieszkaniowe na terenie osiedla. Taka sytuacja ma wpływ
na ogólnie, statystycznie lepszy wizerunek osiedla Wrzeciono, jednak nie sprzyja jego
wewnętrznej integracji.
Jeśli chodzi o strukturę wykształcenia mieszkańców na terenie osiedla, to ponad
połowa mieszkańców ma wykształcenie najwyżej średnie, a kolejne 25% ma wykształcenie wyższe lub studiuje. Wśród ankietowanych gospodarstw domowych dla 65% źródłem utrzymania jest praca, a dla aż 30% źródłem utrzymania jest emerytura lub renta.
Na osiedlu zaobserwowano dużą grupę osób trwale bezrobotnych, w tym znaczna część
osób nie pracuje i nie poszukuje pracy, a duża część z tych osób utrzymuje się z dochodów pozyskanych w szarej strefie.
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Struktura przestrzenna osiedla jest zróżnicowana Wrzeciono składa się głównie
z wielopiętrowych budynków, od cztero- do dwunastopiętrowych, ale na osiedlu można
znaleźć również domy jednorodzinne. Warunki mieszkaniowe są niekorzystne, dominują mieszkania małe, średnia wielkość mieszkań wynosi od 30-40 m2. Ponieważ osiedle
powstawało w czasach budownictwa oszczędnościowego, standard mieszkań jest raczej
niski, pokoje są niewielkie, a w wielu mieszkaniach znajdują się tzw. ślepe kuchnie.
Zauważalne jednak są działania władz lokalnych, poprawiające wizerunek „Wrzeciona”, dzięki temu mieszkańcy dobrze oceniają możliwości poprawy warunków życia na
swoim osiedlu. Budynki zostały otynkowane i ocieplone, wymieniono instalacje oraz
wprowadzono nowe usługi na obrzeżach osiedla. Ponadto planowana jest stacja metra
w pobliżu osiedla Wrzeciono, co w zdecydowany sposób poprawiłoby dostępność komunikacyjną. Zmieniła się również dostępność do podstawowych usług, obecnie około 80% mieszkańców ma zapewniony dostęp do najważniejszych usług (handlowych,
edukacyjnych, czy transportowych). Do sklepu, szkoły podstawowej lub przystanku
autobusowego można się dostać w czasie około 10 minut, co stanowi ogromną różnicę
w porównaniu z sytuacją z czasów gospodarki centralnie sterowanej, gdzie mieszkańcy mieli utrudnioną dostępność nawet do podstawowych usług. Poprawie uległa również sytuacja w zakresie możliwości korzystania z dóbr kulturalnych. Na terenie osiedla
Wrzeciono, od czasu jego powstania praktycznie nie istniała infrastruktura społeczna,
ani usługi kulturalne, obecnie powoli ta luka się zapełnia, np. realizowany jest projekt
centrum sportowego.
Stopień zadowolenia z własnego mieszkania na osiedlu Wrzeciono był dość
niski, przyczyną niezadowolenia były najczęściej: ślepe kuchnie, brak balkonów,
cieknące okna, złe rozplanowanie przestrzenne mieszkania, zbyt wąskie pokoje,
wadliwa wentylacja, zbyt duża akustyka mieszkań. W celu poprawy warunków
mieszkaniowych konieczna byłaby całościowa modernizacja mieszkań na terenie
osiedla, jednak niskie dochody większości mieszkańców są główną barierą w podjęciu działań modernizacyjnych. Jednym z głównych problemów mieszkańców żyjących na terenie osiedla Wrzeciono jest zbyt mała powierzchnia mieszkaniowa,
ponieważ znaczną część gospodarstw domowych osiedla stanowią rodziny duże
– 3-generacyjne zamieszkujące jedno mieszkanie, a na terenie osiedla przeważają
mieszkania 30-40 m2 oraz 41-50 m2.
Pozytywne aspekty życia na terenie osiedla Wrzeciono to przede wszystkim duża
ilość terenów zielonych, powstanie nowych placów zabaw dla dzieci, obecność szkół,
które prowadzą działalność społeczną, oraz założenie klubów seniora. Jednym z głównych powodów zadowolenia z mieszkania na osiedlu jest poprawiający się stan infrastruktury społecznej.
Poczucie bezpieczeństwa na terenie osiedla związane jest z porą dnia, największe poczucie zagrożenia wśród mieszkańców występuje późnym wieczorem lub nocą.
Mieszkańcy osiedla podkreślali częste akty wandalizmu, takie jak niszczenie przestrzeni
publicznych, ławek, piwnic w blokach, rysowanie graffiti na murach bloków. Ponadto
istotnym problemem jest zawłaszczenie przestrzeni publicznych, np. placów zabaw dla
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dzieci, czy ławek przed blokami, przez młodzież pijącą alkohol, dilerów zajmujących
się handlem narkotykami. Wpływa to w istotny sposób na spadek zaufania społecznego
do części mieszkańców oraz generuje konflikty pomiędzy starszymi i młodszymi mieszkańcami osiedla. Dodatkowo brak pomocy ze strony policji jest jednym z głównych
czynników zwiększających poczucie zagrożenia.
Na terenie osiedla przeprowadzono działania rewitalizacyjne mające na celu zapobieganie dekapitalizacji budynków. Wdrażane programy to przede wszystkim projekty zapobiegające niszczeniu (m.in. projekty termoizolacyjne mające na celu ocieplanie budynków). Natomiast na terenie całej dzielnicy Bielany realizowane są również programy społeczne. Jeden z przygotowanych programów odnosi się do poprawy
jakości życia mieszkańców osiedla Wrzeciono, a niektóre z działań dotyczących osiedla to: zapewnienie funkcjonowania klubu seniora, opieka i zajęcia socjo-terapeutyczne organizowane dla dzieci i młodzieży w godzinach pozaszkolnych oraz bezpłatna,
ogólnodostępna oferta wsparcia psychologicznego lub prawniczego dla mieszkańców
osiedla.
6.2.4. Wielkie osiedla mieszkaniowe w Tarnowie
Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono wstępną diagnozę stanu
sytuacji osiedli mieszkaniowych na terenie miasta Tarnowa, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu życia na terenie osiedla mieszkaniowego pracowników zakładów azotowych w Mościcach.
W przestrzeni miasta Tarnowa wielkie osiedla mieszkaniowe stanowią duży odsetek wszystkich zasobów mieszkaniowych miasta. Według narodowego spisu powszechnego z 2002 r. liczba mieszkań w Tarnowie wynosiła 37 621, przy ogólnej liczbie izb
132 555 i całkowitej powierzchni użytkowej 2 226 736 m2. Struktura własnościowa
wskazuje również na zdecydowaną przewagę osiedli spółdzielczych. Większość zasobów stanowiły mieszkania spółdzielni mieszkaniowych (19 187 mieszkań) oraz osób
fizycznych (15 147).
Największy zasób mieszkaniowy pochodził z lat 1971-1988, tj. 15 811 jednostek
mieszkaniowych, liczba mieszkań powstałych w latach 1945-1970 wynosi 11 197. Biorąc pod uwagę powierzchnię użytkową mieszkań, w latach 1945-1970 zdecydowaną
przewagę miały mieszkania o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2. W latach 70. i 80.
zaczęto budować większe mieszkania, szczególnie w okresie 1979-1988, gdzie przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 66,2 m2.
Na obszarze Tarnowa tereny mieszkaniowe stanowią około 30% ogółu terenów
zainwestowanych (tj. niecałe 13% ogólnej powierzchni miasta), z tego 1/4 są to tereny
zabudowy wielorodzinnej. Największe tarnowskie osiedla wielorodzinne zbudowane są
z wielkiej płyty, są to osiedla: Jasna I, Jasna II, XXV-lecia, Zielone, Rzędzin, Westerplatte, Legionów Dąbrowskiego, Szujskiego. Gęstość zaludnienia w Tarnowie wynosi 1616
osób na km². Najliczniej zamieszkałymi osiedlami w Tarnowie są: „Strusina”, „Jasna”,
„Grabówka”, „Piaskówka” oraz „Mościce” (Raport o stanie miasta Tarnowa za 2007
rok, 2008).
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Tabela 18. Liczba stałych mieszkańców Tarnowa według osiedli w latach 2006 i 2007
Wyszczególnienie
Osiedle Nr 1 „Starówka”
Osiedle Nr 2 „Strusina”
Osiedle Nr 3 „Piaskówka”
Osiedle Nr 4 „Grabówka”
Osiedle Nr 5 „Rzędzin”
Osiedle Nr 6 „Gumniska”
Osiedle Nr 7 „Krakowska”
Osiedle Nr 8 „Mościce”
Osiedle Nr 9 „Chyszów”
Osiedle Nr 10 „Klikowa”
Osiedle Nr 11 „Krzyż”
Osiedle Nr 12 „Jasna”
Osiedle Nr13 „Westerplatte”
Osiedle Nr 14 „Legionów”
Osiedle Nr 15 „Koszyce”
Osiedle Nr 16 „Zielone”
Razem

2006

2007

11 133
16 079
12 304
13 983
2 279
6 378
3 250
10 006
1 805
2 417
5 281
14 278
6 039
2 724
2 450
4 891

10 871
15 903
12 232
13 749
2 309
6 361
3 220
10 035
1 827
2 410
5 358
13 925
5 939
2 679
2 440
4 886

115 297

114 144

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Tarnowa, cyt za:. Raport o stanie miasta
Tarnowa za 2007 rok, 2008, Urząd Miasta Tarnowa, Tarnów.

Analiza danych statystycznych wskazuje, że następuje spadek liczby ludności na terenie większości osiedli mieszkaniowych. W 2007 roku w stosunku do roku 2006 nastąpił
spadek liczby ludności o 1% (tj. o 1153 osoby) (tab. 18). Przyrost liczby ludności obserwowano tylko na terenie 4 osiedli: Rzędzin, Mościce, Chyszów, Krzyż i był to przyrost niewielki, tj. nieprzekraczający 1,5% mieszkańców. Spadek liczby ludności zanotowano w 12
osiedlach, najwyższy na terenie osiedla Jasna, Starówka oraz na osiedlu Westerplatte.
Planowane działania rewitalizacyjne dotyczące „blokowisk” tarnowskich zostały
uwzględnione w miejskich dokumentach strategicznych. Tereny osiedli wielorodzinnych
budowanych z wielkiej płyty zostały wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta
Tarnowa, co oznacza, że mają zostać przeprowadzone na tym obszarze działania rewitalizacyjne zmierzające do poprawienia stanu fizycznego budynków i poprawieniu jakości życia
mieszkańców. W skład obszaru przeznaczonego do rewitalizacji wchodzą osiedla: Jasna I,
Jasna II, Westerplatte, Zielone, Legionów Dąbrowskiego, XXV-lecia PRL. Proponowane
działania na wyznaczonym obszarze problemowym to: remont i termomodernizacja obiektów infrastruktury społecznej, zagospodarowanie terenów wokół obiektów infrastruktury
społecznej – przystosowanie otoczenia do potrzeb niepełnosprawnych, modernizacja i rozwój bazy materialnej, ochrony zdrowia, sportu i rekreacji, instalacja systemów monitoringu
wizyjnego w placówkach oświatowych, zagospodarowanie terenów pod place dla dzieci.
W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji obszaru miejskiego Tarnowa planowana jest
również rewitalizacja dzielnicy Mościce, proponowane działania dotyczą głównie poprawy
stanu fizycznego budynków i otoczenia dzielnicy, tj: remont i modernizacja dróg, chodników,
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oświetlenia, termomodernizacja budynków, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,
eliminacja tradycyjnych sposobów ogrzewania, zagospodarowanie przestrzeni na parkingi.
6.2.5. Osiedle mieszkaniowe pracowników zakładów Azotowych na terenie dzielnicy Mościce w Tarnowie
Dokładniejszą analizę jakości przestrzeni oraz poziomu życia mieszkańców przeprowadzono na terenie osiedla pracowników zakładów azotowych w Mościcach. Osiedle zajmuje
powierzchnię 26 ha i zamieszkuje go 2568 mieszkańców. Położone jest peryferyjnie w stosunku
do centrum miasta i znajduje się na terenie dzielnicy Mościce, w odległości około 5 km od centrum Tarnowa. Teren osiedla jest ograniczony od północy ul. Kwiatkowskiego, od zachodu ul.
Langiewicza, od południa ulicą Traugutta, natomiast od wschodu ulicą Czerwonych Klonów.
Obszar charakteryzuje się zabudową wielorodzinną, większość bloków powstała
w latach 50., ale na terenie osiedla występują również budynki wzniesione w latach 30.
i 60. Budynki z lat 30. różnią się zdecydowanie od bloków pochodzących z lat 50. i 60.,
posiadają 2 kondygnacje i mniejszą liczbę mieszkań. Budynki powstałe w latach 60. zlokalizowane są w części wschodniej osiedla, wzdłuż ulic Langiewicza, Traugutta. Osiedle
składa się z budynków zbudowanych z cegły, przeważa zabudowa o średniej wysokości, tzn. głównie budynki 3- i 4-kondygnacyjne, na terenie osiedla znajdują się również
cztery budynki 2-kondygnacyjne pochodzące z lat 20. oraz jeden 5-kondygnacyjny. Powierzchnia użytkowa osiedla wynosi około 51 618,51 m2.
Na terenie dzielnicy Mościce funkcje wiodące obszaru to przemysłowa, mieszkaniowa
i sportowo-rekreacyjna. Teren osiedla sąsiaduje z fabryką Zakładów Azotowych od strony
północnej, a od strony południowej – z obszarami rekreacyjnymi dzielnicy Mościce.
Znajduje się tu stosunkowo nieduża ilość komercyjnych placówek usługowych.
W kilku blokach zlokalizowanych w północnej części osiedla na poziomie pierwszej
kondygnacji funkcjonują komercyjne lokale usługowe, są to głównie niewielkie obiekty handlowe (sklepy spożywcze, chemiczne, małe sklepy odzieżowe). Wśród drobnych
obiektów usługowych wyróżnia się jeden duży pawilon handlowy oraz targ osiedlowy.
W sąsiedztwie bloków położony jest również trzygwiazdkowy Hotel „Cristal Park”.
Na terenie osiedla brakuje szkoły podstawowej oraz średniej. Usługi oświatowe
są zapewnione poprzez szkoły podstawowe i gimnazjum położone w zachodniej części
dzielnicy Mościce. Na osiedlu nie ma również ośrodka zdrowia, a najbliższa przychodnia znajduje się w Mościckim Centrum Medycznym zlokalizowanym w północno-zachodniej części miasta. W najbliższym otoczeniu osiedla pojawiają się również usługi
związane z kulturą, sportem i rekreacją, tj. Mościckie Centrum Kultury, Hala SportowoWidowiskowa, Hala Sportowa, tor żużlowy, korty do tenisa oraz boisko do piłki nożnej.
Na osiedlu znajduje się Komenda Miejska Policji oraz Komisariat Policji Tarnów – Zachód, w sąsiedztwie zlokalizowany jest także Urząd Nadzoru Technicznego.
Osiedle sąsiaduje od wschodu z terenami ogródków działkowych, natomiast po
zachodniej stronie z dużym parkiem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Mościcach. Na
terenach sportu i rekreacji przeważają obszary zielone, a przed blokami i na wewnętrznych podwórkach znajduje się kilka skwerów z zielenią oraz plac zabaw dla dzieci.
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Omawiane osiedle połączone jest z centrum Tarnowa komunikacją miejską, 6 linii
autobusowych zapewnia połączenie Mościc z centrum miasta. Na jego terenie występuje
ograniczona liczba miejsc parkingowych, auta mieszkańcy parkują głównie na lokalnych uliczkach osiedlowych. W południowo-wschodniej części tego kompleksu mieszkaniowego występuje jednak zgrupowanie garaży osiedlowych.
Wyposażenie techniczne mieszkań jest charakterystyczne dla standardów architektonicznych z lat 50. i 60.; w większości przeważają mieszkania małe, dwupokojowe
z jasną kuchnią i niewielką łazienką, średnia wielkość mieszkania wynosi około 50 m2.
Budynki wyposażone są w niezbędną infrastrukturę gazową, elektryczną, jednak instalacje te nie były wymieniane od czasu powstania budynków. Dodatkowo budynki są
okablowane i posiadają dostęp do internetu. Działania rehabilitacyjne prowadzone przez
spółdzielnie dotyczyły głównie ocieplenia ścian szczytowych wybranych bloków.

Ryc. 80. Liczba ludności na terenie osiedla Pracowników Zakładów
Azotowych w latach 1988 i 2008
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze Spółdzielni Mieszkaniowej
i Urzędu Statystycznego.

Sytuacja demograficzna osiedla została przeanalizowana na podstawie danych
udostępnionych przez spółdzielnię mieszkaniową (dane dotyczące liczby osób zameldowanych w mieszkaniach, stan na marzec 2008) oraz dane z Narodowego Spisu Powszechnego z 1988 r. W 2008 r. osiedle Pracowników Zakładów Azotowych zamieszkiwało 2568 mieszkańców, w dużej mierze są to mieszkańcy, którzy wprowadzili się
na teren bloków w latach 50. i 60. Obecnie w strukturze wiekowej osiedla przeważają
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osoby starsze. Są to głównie pracownicy lub byli pracownicy zakładów azotowych
w Mościcach.
Liczba mieszkańców osiedla zmniejszyła się znacząco w okresie ostatnich 20 lat,
z 3278 osób w 1988 r. do 2568 osób w 2008 roku (tj. o 21,7%). Ubytek ludności dotyczył
wszystkich bloków, w zależności od rejonu spisowego wahał się w granicach od 15 do 35%
(ryc. 80, 81). W 1988 r. liczba ludności przekraczała 250 osób w 5 rejonach statystycznych,
natomiast w 2008 r. żaden z rejonów nie osiągnął takiej wartości. Jednak wydaje się, że taki
spadek liczby ludności nie stanowi zagrożenia dla funkcjonowania osiedla i nie pojawi się
problem pustostanów. Obecnie liczba osób na 1 mieszkanie wynosi ponad 2 osoby (tj. 2,14)
i jest to wskaźnik korzystniejszy niż dla miasta Tarnowa, gdzie na mieszkanie przypadało
2,89 osób w 2005 r. (Gospodarka mieszkaniowa 2006). W związku z ubytkiem liczby ludności w latach 1988-2008 nastąpiła również zmiana średniej powierzchni użytkowej mieszkań
na osobę, przez co warunki mieszkaniowe ludności poprawiły się. Średnia powierzchnia
użytkowa wynosiła w 2008 r. 20,62 m2/osobę (ryc. 82 i ryc.83).

Ryc. 81. Podział osiedla Pracowników Zakładów Azotowych na
rejony i obwody statystyczne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego.
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Ryc. 82. Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2 na 1 mieszkańca na
terenie osiedla Pracowników Zakładów Azotowych w 1988 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze Spółdzielni Mieszkaniowej
i Urzędu Statystycznego.

Wskaźnik ten jest nieco niższy od średniej wartości wynoszącej dla Tarnowa
21,1 m2/osobę. W 1988 r. najmniejsza powierzchnia użytkowa występowała w północnej i południowo-wschodniej części osiedla, powierzchnia poniżej 10 m2/osobę, największa powierzchnia użytkowa powyżej 15 m2/osobę występowała na terenie bloków
zlokalizowanych przy ulicy Indyka, oraz w blokach wybudowanych w latach 60. przy
ulicach Langiewicza, Traugutta. W 2008 r. sytuacja uległa zmianie, nastąpił przyrost
powierzchni użytkowej przypadającej na mieszkanie na terenie wszystkich badanych
rejonów. Wciąż najwyższe wartości występują przy ulicach Langiewicza i Akacjowej,
natomiast najniższe wartości zaobserwowano na terenie południowym osiedla, a także
w blokach przy ulicy Kasztanowej oraz Czerwonych Klonów.
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Jedynym dostępnym wskaźnikiem dotyczącym sytuacji ekonomicznej mieszkańców jest liczba osób zalegających z czynszem w spółdzielni mieszkaniowej. Odsetek
osób zalegających z czynszem powyżej 500 złotych (tj. 1,5 czynszu) dotyczył w 2008 r.
jedynie 7,5% mieszkańców.

Ryc. 83. Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2 na 1 mieszkańca na
terenie osiedla Pracowników Zakładów Azotowych w 2008 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze Spółdzielni Mieszkaniowej
i Urzędu Statystycznego.

Cechą charakterystyczną osiedla jest bardzo dobra dostępność do terenów zielonych
i rekreacyjnych, co może go wyróżniać spośród innych osiedli tarnowskich. Mimo dużej
odległości od centrum miasta zapewniony jest również odpowiedni poziom dostępności
do podstawowych usług publicznych. Na uwagę zwraca fakt, że osiedle jest stosunkowo
niewielkie i dodatkowo zaobserwowano spadek liczby ludności, jednak wydaje się, że
w obecnej sytuacji nie występuje zagrożenie wyludniania się osiedla. Przy przewadze
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mieszkań dwupokojowych współczynnik 2,14 osób na mieszkanie jest wartością odpowiednią. Na terenie osiedla nie przeprowadzono zdecydowanych działań rewitalizacyjnych, planowane są działania rehabilitacyjne w Mościacach zapisane w Programie rewitalizacji, ale będą one dotyczyć głównie poprawy stanu fizycznego dróg i budynków,
natomiast nie zaobserwowano, aby wdrażane były programy społeczne.

6.3. Poziom i jakość życia w centrum miasta i wielkich osiedlach
mieszkaniowych na tle stref funkcjonalno-przestrzennych regionu
miejskiego Krakowa
6.3.1. Wybrane aspekty poziomu życia w regionie miejskim Krakowa
Celem tej części opracowania jest wskazanie na zachodzące procesy polaryzacji
społecznej w wielkim mieście na przykładzie regionu miejskiego Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic centralnych oraz wielkich osiedli mieszkaniowych.
Procesy te prześledzono opierając się na analizie wybranych aspektów poziomu i jakości
życia. Poziom życia zbadano na podstawie oceny stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, a także wyposażenia mieszkań w przedmioty trwałego użytkowania. W zakresie jakości życia badano zadowolenie mieszkańców z wybranych dziedzin życia. Tak
zaproponowany układ opracowania uwzględnia ocenę poziomu potrzeb podstawowych
mieszkańców, jak również pozwala wniknąć w ocenę stanu zadowolenia jednostki, wypływającą z zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu.
Badanie dotyczy dziesięciu stref funkcjonalno-przestrzennych w regionie miejskim
Krakowa: centrum I, centrum II, obrzeże centrum, wielkich osiedli mieszkaniowych
(część krakowska wielkich osiedli mieszkaniowych i część nowohucka), przedmiejskiej,
osiedli suburbialnych, podmiejskiej, dojazdów do pracy (Zborowski 2000, 2005).
Potrzeby mieszkaniowe zostały ustalone na podstawie analizy standardu użytkowego (liczba izb w mieszkaniu, powierzchnia użytkowa mieszkania w m2 na osobę,
liczba osób na izbę, liczba osób na mieszkanie) i technicznego mieszkań (wyposażenie
mieszkań w łazienkę, telefon stacjonarny, telewizję kablową).
U początku XXI wieku przestrzeń regionu miejskiego Krakowa była znacznie zróżnicowana tak pod względem wielkości mieszkań i ich zagęszczenia, jak i pod względem
wyposażenia w urządzenia techniczne (ryc. 84). Najlepszym standardem technicznym
dysponowały mieszkania położone w strefie suburbialnej. Również wysoki standard
techniczny posiadały strefy osiedli wielorodzinnych, a także strefa przedmiejska dysponująca jednocześnie obszernymi mieszkaniami. Największy kontrast pomiędzy standardem użytkowym (wielkość mieszkania) a infrastrukturalnym występował w strefach
centralnych, gdzie mieszkańcy zasiedlając duże mieszkania byli często pozbawieni elementarnych wygód cywilizacyjnych. W wymienionych strefach mieszkania były wprawdzie obszerne, lecz z małą liczbą pokoi, co prowadziło do relatywnie wysokiego ich zagęszczenia. Również w centrum, szczególnie w strefie centrum II, standard mieszkaniowy
obniżała stosunkowo duża liczba mieszkań bez łazienki (około 10% ogółu). Porównywal-
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ny niski poziom infrastruktury technicznej reprezentowały także duże, ale słabo wyposażone w media mieszkania strefy dojazdów do pracy. Zestawienie analizowanych wskaźników standardów mieszkaniowych wskazuje na podział regionu miejskiego Krakowa na
strefę centralną z najsłabszymi warunkami, strefę obrzeża centrum i bloków z przeciętną
jakością mieszkań, oraz strefę przedmiejską, a także podmiejską, z najlepszymi warunkami mieszkaniowymi.
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Ryc. 84. Wymiary poziomu życia w regionie miejskim Krakowa – standard
użytkowy i techniczny mieszkań
Źródło: Zborowski A., 2005.

Taki rozkład przestrzenny standardów mieszkaniowych w regionie miejskim Krakowa w znacznym stopniu odzwierciedla klasyczny układ zróżnicowań mieszkaniowych
dużego miasta typu zachodniego.
Warto podkreślić, że właśnie standard techniczny i użytkowy mieszkań, obok lokalizacji w przestrzeni miejskiej, podobnie jak to dzieje się na Zachodzie, będzie w niedalekiej przyszłości decydował w dużej mierze o przekroju społecznym poszczególnych
dzielnic miasta. Poprawa, szczególnie standardu technicznego mieszkań, jest jednym
z naczelnych zadań rewitalizacyjnych. A zatem w projektach rewitalizacji miast powinno się zwracać baczną uwagę na społeczne skutki poprawy standardu technicznego
mieszkań.
Przeprowadzona analiza wskazuje na złożoność oceny warunków mieszkaniowych
w mieście. Złożoność tę w szczególny sposób odzwierciedlają panujące warunki mieszkaniowe w interesujących nas strefach miasta. Okazuje się, że badane aspekty warun-
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ków mieszkaniowych nie idą ze sobą w parze, wręcz przeciwnie – pozostają względem siebie w znacznej opozycji. W strefach centralnych standard użytkowy (wielkość
mieszkań) jest względnie wysoki, natomiast do najniższych w mieście należy zaliczyć
standard techniczny. Warto zaznaczyć, że sytuacja ta – z punktu widzenia potrzeb rodzin
zamieszkujących mieszkania w centrum miasta – jest wyjątkowo niekorzystna. Duże,
ale zdegradowane technicznie mieszkania są zamieszkiwane przez małe gospodarstwa
domowe, często jednoosobowe, zazwyczaj słabe ekonomicznie (emeryci, renciści). Sytuację pogorszyło w ostatnich latach sprzedanie części mieszkań komunalnych przez
gminę. Zostały one wykupione po części przez mieszkańców niezdolnych do utrzymania „nowo nabytych” mieszkań, nie wspominając o możliwościach ich remontu. Zatem
w programach rewitalizacyjnych Krakowa, ale też i innych miast w Polsce powinny być
przeprowadzone szczegółowe studia społeczno-mieszkaniowe w dzielnicach śródmiejskich. Ich zadaniem byłaby ocena możliwości prowadzenia rewitalizacji w zdegradowanych kamienicach, w których występują mieszkania prywatne i komunalne.
Odmienna sytuacja od tej w centrum panuje w strefie wielkich osiedli mieszkaniowych. Tu naczelnym problemem pozostaje niski standard użytkowy mieszkań związany z ich małą zazwyczaj powierzchnią i nadal sporym ich zagęszczeniem. Należy
jednak dopowiedzieć, że sytuacja w tym zakresie ulega zmianie na lepsze. Powodem
poprawy wskaźników zagęszczenia mieszkań są procesy demograficzne prowadzące do
zmniejszania się przeciętnej wielkości gospodarstwa domowego. Należy jednoznacznie
zauważyć, że wskazany tu „dobry” standard techniczny mieszkań w dużych blokowiskach nawiązuje do wykonywanego pomiaru tego standardu przy pomocy dostępnych
mierników opisujących podstawowe parametry techniczne budynków, takie jak: łazienka, ciepła bieżąca woda w mieszkaniu i dostęp do stacjonarnej sieci telefonicznej.
Podczas gdy posiadanie mieszkania i jego standard zabezpiecza potrzeby podstawowe, jego wyposażenie w dobra trwałe realizuje często potrzeby wyższego rzędu (nauki, wypoczynku i rekreacji, zmniejszenie wysiłku przy wykonywaniu prac domowych
i ograniczenie czasu ich wykonywania). Liczba i jakość dóbr trwałego użytkowania oddziałują na możliwości zaspokojenia potrzeb, mają też wpływ na stopień satysfakcji
z sytuacji mieszkaniowej (Gutkowska, Ozimek, Laskowski 2001).
Przeanalizowano pięć aspektów standardu materialnego gospodarstw domowych:
1) standard materialny I – wyposażenie w sprzęt gospodarstwa domowego (odsetek gospodarstw domowych posiadających: zmywarkę do naczyń, ponadstandardowy odkurzacz, pralkę automatyczną), 2) standard materialny II – wyposażenie w sprzęt elektroniczny „tradycyjny” (odsetek gospodarstw dysponujących radiem stereofonicznym,
kolorowym telewizorem, magnetowidem), 3) standard materialny III – wyposażenie
w sprzęt elektroniczny „nowszej generacji” (odsetek gospodarstw deklarujących posiadanie kamery wideo, komputera, notebooka, „wieży”), 4) standard materialny IV – wyposażenie w środki lokomocji (odsetek gospodarstw posiadających samochód), 5) standard materialny V – nieruchomości wypoczynkowo-rekreacyjne będące w dyspozycji
gospodarstw domowych (odsetek rodzin posiadających działkę z domem letniskowym,
działkę z „drugim domem”) (ryc. 85).
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Ryc. 85. Wymiary poziomu życia w regionie miejskim Krakowa – wyposażenie
gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytku
Źródło: Zborowski A., 2005.

Generalnie zauważamy dużą koncentrację sprzętu gospodarstwa domowego,
szczególnie nowych generacji, w gospodarstwach domowych w suburbiach. Wyraźnie wskazuje to na uzależnienie poziomu wyposażenia mieszkań w sprzęt AGD
od pozycji materialnej rodziny. Dobrą bazą tego sprzętu dysponowały także gospodarstwa domowe w strefie dużych osiedli mieszkaniowych, położonych zarówno
w Nowej Hucie, jak i w dzielnicach „krakowskich”, co jednoznacznie świadczy
o stosunkowo dobrej pozycji materialnej tych gospodarstw. W przeciwieństwie do
nowohuckiej strefy bloków, wyposażenie mieszkań w centrum Nowej Huty było bardzo słabe, ustępowały im w tym względzie tylko gospodarstwa strefy podmiejskiej
i dojazdów do pracy. Ten niski poziom zaspokojenia potrzeb w zakresie posiadania
sprzętu AGD należy łączyć ze złą kondycją materialną rodzin zamieszkujących centrum Nowej Huty. Należy też zauważyć stosunkowo niską pozycję pod względem
wyposażenia w sprzęt AGD, na tle regionu miejskiego Krakowa, dzielnic centralnych, a szczególnie strefy centrum II zabudowanej starymi kamienicami z przełomu
XIX i XX wieku.
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Przedmioty elektroniki użytkowej podzielić możemy ze względu na częstość występowania w gospodarstwach domowych na dwie grupy. Do pierwszej zaliczymy dobra
trwałego użytku „standardowe”, najczęściej spotykane w mieszkaniach, takie jak: telewizor kolorowy, radio stereofoniczne, magnetowid oraz aparat fotograficzny, do drugiej
przedmioty będące rzadziej na wyposażeniu mieszkań: kamera video, komputer oraz
sprzęt do odtwarzania dźwięku, tzw. wieża.
Poziom wyposażenia mieszkań w sprzęt elektroniki użytkowej w przekroju całego regionu miejskiego nie odbiegał od stopnia upowszechnienia tego sprzętu w Polsce.
Niemniej występowało spore przestrzenne zróżnicowanie wyposażenia gospodarstw,
szczególnie w sprzęt rzadko i sporadycznie obecny w mieszkaniach. Zdecydowanie
wyróżniały się tu jednostki suburbialne, przewyższające poziomem wyposażenia pozostałe strefy regionu miejskiego Krakowa. Korzystną sytuację obserwowano w tym
zakresie w strefach dużych osiedli mieszkaniowych. Znacznie mniej omawianego
sprzętu pozostawało na wyposażeniu rodzin zamieszkujących centralne strefy regionu miejskiego Krakowa. Należy to wiązać nie tylko ze stosunkowo słabą kondycją
materialną rodzin pochodzących z miasta centralnego, ale także z zawansowanymi
procesami starzenia się ludności i cyklem życia rodziny. Część nowocześniejszego
sprzętu technicznego nie została z wielu względów uznana za potrzebny w gospodarstwie domowym.
Kolejną kategorię przedmiotów poddanych analizie stanowiły dobra trwałego
użytku związane z mobilnością, a więc: samochody. Wyposażenie gospodarstw w samochody w Polsce dynamicznie wzrosło w latach 90. XX wieku. Podobną tendencję
obserwowano w tym zakresie w regionie miejskim Krakowa. Co istotne, największy
przyrost samochodów w drugiej połowie lat 90. objął strefy peryferyjne. Na dużą
dynamikę wzrostu złożyło się kilka czynników: łatwiejsza dostępność do tanich,
starszych samochodów, ograniczenie połączeń komunikacji państwowej w strefie
podmiejskiej i dojazdów do pracy, poprawa stanu dróg lokalnych, wzrost liczby dojeżdżających do pracy do Krakowa ze stref peryferyjnych, a szczególnie strefy dojazdów do pracy (Zborowski 2002). W interesujących nas strefach regionu miejskiego liczba i sam fakt posiadania samochodu osobowego przez gospodarstwa domowe
były znacznie zróżnicowanie. Strefa wielkich osiedli mieszkaniowych obok strefy
przedmiejskiej i suburbialnej wyróżniała się największym odsetkiem gospodarstw
dysponujących samochodem. Warto zauważyć, że na wyposażeniu gospodarstw nowohuckich było więcej samochodów niż w osiedlach krakowskich. Najskromniej
pojazdy te były reprezentowane w strefach centralnych oraz w starej części Nowej
Huty. Na tę niską pozycję wpływały zarówno ograniczenia parkowania samochodów
w centrum, jak i ogólna zła kondycja materialna mieszkańców strefy centrum II
i centrum Nowej Huty.
Do dóbr rzadko względnie sporadycznie występujących w polskich oraz krakowskich gospodarstwach domowych zaliczamy nieruchomości służące wypoczynkowi
i rekreacji – ogródki pracownicze, działki z domami letniskowymi sezonowymi lub też
z tzw. drugimi domami.
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Badanie wykazało względnie częste posiadanie przez krakowskie rodziny ogródków pracowniczych (około 8% ogółu gospodarstw). Najczęściej posiadaczami takich
ogródków byli mieszkańcy dzielnic centralnych, z wyjątkiem strefy centrum II, oraz
mieszkańcy pochodzący z Nowej Huty. Wejście w posiadanie ogródka nie było w dawnym systemie związane z pozycją materialną, odzwierciedlało raczej możliwości, siłę
i pozycję danego przedsiębiorstwa, stąd stosunkowo wysoki udział we władaniu ogródkami mieszkańców Nowej Huty. Wyrazem możliwości finansowych, ale też preferencji
w spędzaniu wolnego czasu, są działki rekreacyjne z domkiem letniskowym, dysponowanie którymi zadeklarowało 2,5% badanych respondentów, najczęściej pochodzili
oni ze strefy dużych osiedli mieszkaniowych oraz suburbiów. Niespełna 1% respondentów było właścicielami działki rekreacyjnej z domem użytkowanym całorocznie, który
można uznać za tzw. drugi dom. Najczęściej taką prestiżową nieruchomością władali
mieszkańcy centrum I, strefy przedmiejskiej i krakowskiej części strefy osiedli mieszkaniowych. Stosunkowo duży udział posiadających drugi dom wśród nie najbogatszych
mieszkańców historycznego centrum może wskazywać na zachodzące w tej strefie procesy polaryzacji społecznej.
Poziom życia, mierzony cechami obiektywnymi (warunki mieszkaniowe, wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania i posiadanie nieruchomości) wykazywał tendencję wzrostową wraz z przechodzeniem ze stref centralnych ku
suburbiom. W strefie podmiejskiej, a także dojazdów do pracy obserwowano gwałtowne
jego obniżenie, a gradient spadku objął wartości ekstremalne, od maksymalnie wysokiego poziomu życia w suburbiach do minimalnego w strefie podmiejskiej. Szczególnie
niski poziom życia posiadają mieszkańcy strefy centrum II, z przewagą kamienic pochodzących z przełomu XIX i XX w. Jest on porównywalny z poziomem życia obserwowanym w strefach peryferyjnych. Stosunkowo wysoki poziom życia występuje w strefie
wielkich osiedli mieszkaniowych, różnice pomiędzy częścią „krakowską” a Nową Hutą
są minimalne, co wynika przede wszystkim z bardzo podobnego standardu mieszkaniowego, jak również z porównywalnego dobrego wyposażenia gospodarstw domowych
w dobra trwałego użytkowania.
Poziom życia w Krakowie wykazywał spore zróżnicowanie w przestrzeni miasta
i jego regionu. Generalnie większość parametrów poziomu życia wykazywała niskie
wartości w strefach centralnych, a więc w Centrum I (miasto historyczne), Centrum II
i centrum Nowej Huty. Zwraca uwagę wyjątkowo niski, jak na warunki krakowskie,
poziom życia w strefie Centrum II . W dzielnicach należących do tej strefy wystąpiło
„klasyczne” sprzężenie słabych warunków mieszkaniowych z bardzo niskim poziomem
materialnym mieszkańców, co można odnieść do występującej w mieście zachodnim
strefy tranzycji cechującej się zdegradowaną substancją mieszkaniową i niskim statusem
społecznym jej mieszkańców. Ze względu na nagromadzenie szeregu niekorzystnych
zjawisk strefa ta powinna być objęta szczegółowym badaniem, opisującym społeczne
konsekwencje rewitalizacji. Należałoby dążyć, aby proces rewitalizacji nie doprowadził
do całkowitej wymiany składu społecznego mieszkańców tej strefy. Ze względu na jej
centralne położenie i atrakcyjność zagrożenie takie istnieje.
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6.3.2. Podstawowe wymiary jakości życia (sensu stricto) w regionie miejskim Krakowa

Jednym z ważnych aspektów badań jakości życia jest subiektywna ocena zadowolenia respondentów z ważnych dziedzin życia codziennego. W badaniu tym ocenie wartościującej w skali od 1 (bardzo niezadowolony) do 5 (bardzo zadowolony) poddano
18 dziedzin życia, takich jak: satysfakcja z dzieci, posiadanie przyjaciół, życie osobiste,
miejsce zamieszkania (dzielnica, wieś), sąsiedzi, praca zawodowa, dbanie o dom, warunki mieszkaniowe, wykształcenie, pozycja społeczna, zdrowie, samopoczucie psychiczne,
sposób spędzania czasu wolnego, sytuacja materialna, ilość czasu wolnego, realizacja zasad demokracji w kraju, działalność samorządu. W celu uporządkowania analizy dziedziny
te zagregowano do kilku kategorii opisujących jakość życia w regionie miejskim Krakowa
(ryc. 86). Wydzielono następujące kategorie: życie rodzinne i relacje sąsiedzkie (satysfakcja z dzieci, posiadanie przyjaciół, życie osobiste, sąsiedzi), środowisko mieszkaniowe
(miejsce zamieszkania i dbanie o dom, warunki mieszkaniowe), ogólna pozycja społeczna
(praca zawodowa, wykształcenie, pozycja społeczna), sytuacja ekonomiczna (sytuacja finansowa, sytuacja materialna), sytuacja zdrowotna (zdrowie, samopoczucie psychiczne),
gospodarowanie wolnym czasem (sposób spędzania wolnego czasu, ilość czasu wolnego),
partycypacja społeczna (realizacja zasad demokracji w kraju, działalność samorządu).
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Ryc. 86. Wymiary jakości życia w regionie miejskim Krakowa
Źródło: Zborowski A., 2005.
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Życie rodzinne i relacje sąsiedzkie najwyżej zostały ocenione w strefie wielkich
osiedli mieszkaniowych, tak w części „krakowskiej”, jak i w Nowej Hucie. Zwraca uwagę bardzo duża satysfakcja z dzieci w ocenie respondentów z Nowej Huty, tak z centrum, jak i osiedli, stopień zadowolenia z sąsiadów był w strefie osiedli także nowohuckich bardzo wysoki, co może zastanawiać, biorąc pod uwagę anonimowość życia
w „blokowiskach” polskich miast. Zacieśnieniu stosunków sąsiedzkich sprzyjała także
bardzo mała wymiana migracyjna ludności. Kompletnie natomiast niezadowoleni byli
ze swoich sąsiadów mieszkańcy centrum Nowej Huty, również miernie oceniali oni
swoje życie osobiste, co sprawia, że ogólny poziom satysfakcji z życia rodzinnego i relacji sąsiedzkich był tu bardzo niski. Można sądzić, że m.in. duże zróżnicowanie pochodzenia regionalnego mieszkańców centrum Nowej Huty nie sprzyjało w nawiązywaniu
dobrosąsiedzkich stosunków. Przeciętnie starszy wiek respondentów także „wyostrzał”
tę ocenę, a też krytyczne nastawienie do sąsiadów jakie w Nowej Hucie prezentowali
mieszkańcy stref centralnych, szczególnie historycznego centrum miasta. W centrum
złe relacje sąsiedzkie mogły wynikać m.in. ze wzrostu w okresie transformacji procesów wymiany migracyjnej i przerwania dotychczasowych wieloletnich i ugruntowanych
dobrych relacji sąsiedzkich w starych kamienicach. Trzeba też pamiętać, że nowi przybysze zazwyczaj różnią się zasadniczo od zasiedziałych mieszkańców pod względem
wieku i cech społecznych, stylu życia, często też wyznawanych wartości.
Region miejski Krakowa jest również poważnie zróżnicowany pod względem
poziomu zadowolenia ze środowiska mieszkaniowego. Zgodnie z faktycznymi warunkami mieszkaniowymi, najlepiej swoją sytuację mieszkaniową oceniali mieszkańcy suburbiów oraz stref peryferyjnych. Powyżej przeciętnej dla regionu „środowisko mieszkaniowe” zostało również ocenione przez respondentów z „krakowskiej”
części strefy osiedli mieszkaniowych. Surowiej od osób zamieszkujących krakowskie
wielkie osiedla oceniali środowisko mieszkaniowe respondenci osiedli nowohuckich.
Różnica pomiędzy wystawianymi ocenami była spora i, co ważne, nie znajdująca
uzasadnienia w odniesieniu do faktycznych warunków mieszkaniowych i stanu infrastruktury społecznej i technicznej. Zarówno bowiem warunki mieszkaniowe jak i stan
infrastruktury były porównywalne tak w części blokowisk krakowskich jak i nowohuckich. Zatem jedynym czynnikiem, który mógł obniżyć tę ocenę była mentalna różnica w postrzeganiu krakowskich osiedli jako lepszych, bo położonych w Krakowie
i nowohuckich a priori ocenianych jako gorsze, bo zlokalizowanych w Nowej Hucie.
Stygmatyzacja osiedli może mieć w przyszłości spore znaczenie dla całego procesu rewitalizacji. Możemy dysponować osiedlami z bardzo dobrym standardem, lecz
ogólnie źle postrzeganych. Zatem elementy „pozytywnego marketingu dzielnicowego” w procesie rewitalizacji powinny być szeroko brane pod uwagę. Negatywnie postrzegali swą sytuację mieszkaniową, ale również i miejsce zamieszkania, respondenci
z centrum Nowej Huty, gdzie wyjątkowo słabe oceny uzyskało miejsce zamieszkania.
Ta niska ocena nie koresponduje z przeciętnie dobrymi warunkami mieszkaniowymi
w centrum Nowej Huty. Można przypuszczać, że obniża ją ogólna, bardzo negatywna percepcja tej dzielnicy jako miejsca zamieszkania. A zatem mechanizm oceny był
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w centrum Nowej Huty podobny do tego powyżej przedstawionego dla nowohuckich
młodszych osiedli.
W dziedzinach jakości życia określających pozycję społeczną obserwowano tendencję spadkową ocen zadowolenia od wyższych w centrum do najniższych na peryferiach regionu miejskiego. U pracujących respondentów zamieszkujących centrum miasta
(poza strefą obrzeża centrum), zwraca uwagę pełna satysfakcja z pracy, wyraźnie mniejsze zadowolenie natomiast w tej dziedzinie wyrażali mieszkańcy stref peryferyjnych, co
łączyło się też z krytycznym osądem ich poziomu wykształcenia. Wyjątek wśród stref
peryferyjnych stanowiła strefa suburbiów, która wzorem pozostałych dziedzin otrzymywała, również w zakresie opinii respondentów o ich pozycji społecznej, najwyższe
oceny. Na przeciwległej skali ocen znajdowali się mieszkańcy centrum Nowej Huty,
bardzo krytycznie oceniający swoje wykształcenie i pozycję społeczną. Relatywnie wysoko oceniali swą pozycję społeczną respondenci z wielkich osiedli mieszkaniowych,
dotyczy to zwłaszcza mieszkańców osiedli krakowskich.
Sytuacja ekonomiczna była także lepiej oceniana w centrum, a znacznie gorzej na
peryferiach, co szło w parze z poczuciem wartości swojej pozycji społecznej. Ocena sytuacji ekonomicznej w strefie osiedli mieszkaniowych w porównaniu z centrum miasta
wypadła nieco słabiej. Jak pamiętamy z poprzedniego podrozdziału, poziom życia był
wyższy w osiedlach niż w centrum. Tę rozbieżność ocen w relacji do faktycznej sytuacji materialnej, w obydwu omawianych strefach, można tłumaczyć m.in. wyższymi
aspiracjami życiowymi ciągle jeszcze młodych mieszkańców blokowisk w porównaniu
z mocno starzejącym się centrum.
Ocena sytuacji zdrowotnej niekoniecznie była ściśle związana z wiekiem respondentów, a raczej z ich ogólną kondycją ekonomiczną. Świadczą o tym stosunkowo dobre noty wystawione przez mieszkańców przeciętnie „starszego” miasta centralnego,
a znacznie słabsze – przez respondentów względnie „młodych” stref peryferyjnych.
Również i w omawianej kategorii najwyższe oceny wystawili mieszkańcy suburbiów,
co łączy się z ich wysoką pozycją ekonomiczną oraz przeciętnie młodym wiekiem.
Opinie na temat wolnego czasu również dzielą region miejski, tym razem na bardziej zadowolonych mieszkańców centrum i znacznie mniej usatysfakcjonowanych respondentów stref peryferyjnych. Szczególnie niskie oceny i to we wszystkich strefach
otrzymała dziedzina „posiadanie czasu wolnego”. Oceny wystawiane gospodarowaniu
wolnym czasem łączyły się zarówno z pozycją społeczną, jak i wiekiem respondentów, więcej czasu posiadali ludzie starsi, oni też byli bardziej zadowoleni z form jego
wykorzystania. Relatywnie mało czasu wolnego mieli dla siebie mieszkańcy stref peryferyjnych, często byli to chłoporobotnicy, wystawiający niskie oceny w omawianej
dziedzinie.
Najniższe oceny spośród wszystkich analizowanych dziedzin jakości życia przypisane zostały partycypacji społecznej. Zarówno realizacja zasad demokracji w kraju,
jak i ocena działalności samorządu była bardzo niska. Na tle omawianych stref regionu
miejskiego pozytywnie wyróżniały się krakowskie wielkie osiedla mieszkaniowe. Z kolei jedną z najniższych ocen partycypacja społeczna uzyskała w osiedlach nowohuckich.
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Omawiany wymiar jakości życia może mieć istotne znaczenie przy ocenie i stosunku
mieszkańców do wielu innych dziedzin życia, m.in. do zagadnień rewitalizacji. Można
przypuszczać, że ogólna wysoka partycypacja społeczna, która może być traktowana
jako jeden z wymiarów kapitału społecznego, będzie szła w parze ze społecznym zaangażowaniem się mieszkańców w programy rewitalizacji osiedli i odwrotnie – niski poziom tej partycypacji będzie w płaszczyźnie społecznej znacząco utrudniał zrozumienie
potrzeb rewitalizacji.
Zaprezentowane powyżej dziedziny jakości życia znacząco różnicowały przestrzeń
regionu pod względem ocen zadowolenia czy też satysfakcji płynącej z ich „konsumpcji”. W kilku przypadkach największe zadowolenie wyrażali mieszkańcy dzielnic centralnych, w miarę oddalania się od centrum ku peryferiom poziom satysfakcji obniżał
się. Tym typem układu przestrzennego charakteryzowały się kategorie: pozycja społeczna, gospodarowanie czasem wolnym, sytuacja ekonomiczna, z kolei środowisko mieszkaniowe było oceniane wyżej na peryferiach niż w centrum. Jeszcze inny typ profilu
„zadowolenia z jakości życia” cechował kategorie: zdrowie, życie rodzinne i relacje
sąsiedzkie oraz partycypacja społeczna, gdzie najbardziej ukontentowani byli mieszkańcy stref wielkich osiedli mieszkaniowych oraz suburbiów. Profile te wskazują na dużą
różnorodność ocen jakości życia w regionie w zależności od jej kategorii, a także strefy
funkcjonalno-przestrzennej.
Jakość życia jest swego rodzaju barometrem społecznym odzwierciedlającym postawy mieszkańców wobec szeregu dziedzin życia. Ogólne rozpoznanie tych postaw
może mieć kolosalne znaczenie z punktu rozpatrywania programów rewitalizacyjnych.
Postawy prezentowane przez mieszkańców ujawniają nie tylko fakt zadowolenia, czy
też afirmacji różnych przejawów życia lub też z drugiej strony – negatywny stosunek do
jego różnych wymiarów, wskazują także na typ środowiska społecznego w danej dzielnicy miasta i jego zbiorową postawę wobec istotnych zagadnień społecznych. W tym
przypadku można je łączyć także ze stosunkiem do kwestii rewitalizacyjnych. I tak np.
postawy „promieszkaniowe” związane z akceptacją środowiska zamieszkania można
przenieść na przyzwolenie dla działań rewitalizacyjnych podejmowanych w dzielnicy.
Również wyższy poziom partycypacji społecznej będzie pozytywnie łączył się ze zrozumieniem i wyjściem mieszkańców naprzeciw działaniom rehabilitacyjnym.

6.4. Podsumowanie
Zaprezentowana analiza poziomu i jakości życia wskazuje na istnienie poważnych
procesów polaryzacji społeczno-przestrzennej regionu miejskiego Krakowa. Na uwagę
zasługuje wzrost zróżnicowań w okresie transformacji w poziomie i jakości życia pomiędzy dzielnicami miasta. Generalnie możemy wyróżnić dwie strefy niskiego poziomu
życia, tj. centralną, zwłaszcza centrum II oraz peryferyjną. Stosunkowo wysoki poziom
życia wyróżniał strefę wielkich osiedli mieszkaniowych, a przede wszystkim osiedla
suburbialne. Do zróżnicowań w zakresie poziomu życia tylko częściowo nawiązywał
rozkład przestrzenny jakości życia. Wyraźny brak koincydencji występował w centrum
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Nowej Huty oraz w strefie przedmiejskiej. W obydwu strefach wyraźnie wyższe oceny,
w porównaniu ze stopniami wystawianymi jakości życia, uzyskiwała kategoria poziomu
życia. Kontrastowało z nią wyjątkowo duże poczucie deprywacji obecne wśród mieszkańców tych stref, które wskazywało na niską jakość życia. W centrum miasta oraz na
jego peryferiach notowano odwrotne relacje pomiędzy poziomem a jakością życia, do
tych opisanych powyżej. Tu mieszkańcy wyżej oceniali jakość życia od jego poziomu.
Ten dysonans był zapewne wynikiem życiowych postaw mieszkańców centrum miasta
i stref peryferyjnych, zamieszkałych przez społeczność przeciętnie gorzej materialnie
sytuowaną od swych sąsiadów ze strefy obrzeża centrum czy też przedmiejskiej, ale
wykazujących mniej postaw roszczeniowych i potrafiących cieszyć się życiem.
Starając się dokonać pewnego podsumowania problemów związanych z jakością
życia w śródmieściach oraz ich przyczyn, należy zauważyć przede wszystkim pogłębiającą się dekapitalizację zabudowy mieszkaniowej oraz problemy wynikające z wysokiego udziału zasobów mieszkaniowych w strefach objętych pewnymi rygorami konserwatorskimi, które w zdecydowanej mierze podnoszą koszty ewentualnych remontów,
a którym towarzyszy postępująca degradacja techniczna oraz społeczna. Z kolei wysokie
natężenie zjawisk patologicznych, jak choćby przestępczości w centralnych częściach
miast, obniża atrakcyjność tego obszaru dla potencjalnych inwestorów, co wpisuje się
dobrze w prezentowany już cykl degradacji Śródmieścia.
Warto zauważyć stosunkowo wysoką pozycję w zakresie poziomu i jakości życia
mieszkańców strefy wielkich osiedli mieszkaniowych. Pozycja ta przeczy pojawiającymsię często, nieudokumentowanym, doniesieniom prasy, głoszącym totalny społeczny upadek tej strefy regionu miejskiego. Mieszkańcy tej strefy posiadają dość wyrównany w poszczególnych osiedlach poziom życia. Różnią się oni natomiast, choć nie
zasadniczo, postawami prezentowanymi wobec różnych dziedzin życia.
Badanie zarówno poziomu życia (wymiar obiektywny) jak i jakości życia (wymiar
subiektywny) pozwala na szerszą ocenę stanu majątkowego mieszkańców miasta i ich
poziomu dobrobytu. Można też dogłębniej ocenić ewentualne stany zagrożenia ubóstwem. Zatem zaprezentowane analizy i zastosowane narzędzia badawcze do pomiaru
poziomu życia powinny być włączone do arsenału kryteriów służących delimitacji dzielnic podlegających rewitalizacji.
Badania rewitalizacyjne powinny także uwzględniać jakościową stronę życia
człowieka i jego subiektywne odczucia szczególnie wobec takich dziedzin, jak: życie
rodzinne i sąsiedzkie, sytuacja ekonomiczna, środowisko mieszkaniowe (szczególnie
ocena odniesień do własnej dzielnicy) oraz partycypacja społeczna. Można zakładać, że
właściwe rozeznanie postaw mieszkańców, szczególnie wobec wymienionych dziedzin
życia, dawałoby mocne podwaliny do realizacji zadań rewitalizacyjnych także w sferze mentalnej. Sfera ta, jak dotąd, jest w działaniach rehabilitacyjnych praktycznie niezauważana. Przeprowadzona analiza wskazuje na duże zróżnicowanie poziomu życia
mieszkańców na terenie wielkich osiedli. Poziom życia zależy m.in. od wielkości osiedla, czasu powstania, jakości wykończenia, sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców. Ogólnie jednak zauważono zdecydowaną poprawę poziomu życia w zakresie do-
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stępności do usług komercyjnych, analizowane osiedla wielorodzinne charakteryzowały
się również dobrą dostępnością do usług publicznych. Należy również zwrócić uwagę
na poprawiający się stan infrastruktury społecznej. Na terenie osiedli nastąpiła poprawa
wyposażenia w infrastrukturę techniczną i obsługę komunikacyjną obszaru w stosunku
do czasu powstania osiedli. Cechą charakterystyczną, wyróżniającą znaczną część blokowisk od osiedli budowanych obecnie, jest duża ilość terenów zielonych i przestrzeni
publicznych.
Czynnikami negatywnymi występującymi na terenie wielkich osiedli mieszkaniowych jest niski standard mieszkań, są one często zdecydowanie zbyt ciasne dla dużych
rodzin (co wskazano w przypadku osiedla Wrzeciono), dodatkowym problemem jest
brak funkcjonalności pomieszczeń w blokach z wielkiej płyty. Na terenie większości
osiedli występuje również problem z zapewnieniem odpowiedniej ilości miejsc parkingowych i garaży.
Mimo obecnie dość dobrej sytuacji wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych, istnieje szereg zagrożeń, które mogą wpłynąć na pogorszenie się jakości życia i pojawienie się procesów gettoizacji tych osiedli. Jest to związane często z niskim poczuciem
bezpieczeństwa na terenie osiedli, występowaniem aktów wandalizmu, negatywnym
postrzeganiem osiedli przez mieszkańców miasta. Sytuację pogłębia dodatkowo potoczne pejoratywne nazwanie wielkich osiedli mieszkaniowych „blokowiskami”. Kolejnym
poważnym zagrożeniem może być spadek liczby ludności na terenie wielkich osiedli
mieszkaniowych i pojawiający się proces starzenia się społeczeństwa, będzie on dotyczył osiedli, gdzie występuję przewaga ludności w wieku poprodukcyjnym. Istniejące
problemy i zagrożenia obecne na terenie wielkich osiedli mieszkaniowych mogłyby być
zniwelowane przy pomocy programów rewitalizacyjnych, jednak prowadzone obecnie
działania na terenie wielkich osiedli mieszkaniowych koncentrują się w większości na
odnowie stanu fizycznego budynków. Programy społeczne mające na celu poprawienie
jakości życia mieszkańców zaczęto wdrażać jedynie na terenie osiedla Wrzeciono. Na
terenie osiedla Prądnik Czerwony działania rewitalizacyjne dotyczyły głównie odnowienia stanu zasobów mieszkaniowych i poprawy funkcjonowania infrastruktury, a na
terenie osiedli Regina i Pracowników Zakładów Azotowych w badanym okresie działań
rewitalizacyjnych praktycznie nie podjęto.
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7. Ocena zjawisk psychospołecznych i demograficznych
towarzyszących dotychczas realizowanym
wybranym projektom rewitalizacji w Będzinie,
Poznaniu i Warszawie
7.1. Program rewitalizacji Będzina w opinii mieszkańców miasta
7.1.1. Wprowadzenie
Będzin stosunkowo szybko, jak na polskie warunki, przystąpił do programu rewitalizacji miasta. Ośrodek ten posiada zatem w zakresie prowadzenia prac rewitalizacyjnych już pewne doświadczenie, a mieszkańcy obserwując postępy prac rewitalizacyjnych mają zapewne sprecyzowaną na ten temat swoją opinię. Powyższe przesłanki
stanowiły podstawę do przeprowadzenia w maju 2008 roku ankietyzacji i wywiadów,
które miały na celu poznanie wstępnej oceny programu rewitalizacji miasta. Ankiety
i wywiady były przeprowadzone z mieszkańcami i przedstawicielami lokalnych instytucji, a także właścicielami sklepów i punktów usługowych znajdujących się w centrum
miasta. Program rewitalizacji miasta Będzina jest do wglądu w Urzędzie miasta. Jest on
także dostępny na stronie internetowej http://www.rewitalizacja.org.pl, gdzie uprawnione osoby mają dostęp do dokumentów rewitalizacji miast w całej Polsce. Program ten
jest wykonany bardzo szczegółowo i zawiera konkretne informacje finansowe, jak również i geograficzne. Istotne jest także i to, że wielu mieszkańców Będzina orientuje się,
że taki program istnieje, świadczą o tym wyniki rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami miasta. Władze Będzina zapewne zasługują na „punkty” za nagłośnienie tego
programu i jego rozpropagowanie. Omawiany program zawiera konkretne informacje
dotyczące budynków mieszkalnych i obiektów publicznego użytku. Co ważne, program
ten posiada bardzo skrupulatnie wykonaną diagnozę stanu społecznego miasta, w tym
przede wszystkim Śródmieścia. Jest to godne podkreślenia, ponieważ niewiele ośrodków miejskich w Polsce posiada tak szeroką dokumentację problematyki rewitalizacyjnej, zwłaszcza w zakresie społecznym.
7.1.2. Funkcje miasta i jego potencjał kulturowy
Miasto Będzin położone jest pomiędzy liczącymi ponad 100 tysięcy mieszkańców
dużymi ośrodkami miejskimi: Dąbrową Górniczą i Sosnowcem. Będzin zamieszkuje
58 tys. osób. Położenie geograficzno-ekonomiczne miasta jest korzystne. Przez miasto
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przebiega główna linia kolejowa łącząca Katowice z Warszawą, prowadzi też tędy główny szlak drogowy, tj. trasa szybkiego ruchu, także wiążąca wymienione dwa ośrodki
metropolitalne. Należy też pamiętać, że Będzin jest jednym z kilkunastu centrów miejskich, którego władze zgłosiły akces do tworzonego obszaru metropolitalnego Górnego
Śląska. Miasto to posiada funkcje administracyjne szczebla powiatowego. Jest jednocześnie starym ośrodkiem tradycyjnego przemysłu i górnictwa, które – jak w większości
miast Zagłębia i Górnego Śląska – są w stanie regresu. Do niedawna funkcjonowały
tu: kopalnia węgla kamiennego „Grodziec”, cementownia i zakłady obuwnicze. Będzin
pozostał po dziś dzień znaczącym ośrodkiem przemysłowym reprezentowanym przez
elektrownię, hutę metali nieżelaznych, zakłady przemysłu spożywczego i budowlanego.
Sytuacja gospodarcza miasta odzwierciedla się niewątpliwie w jego ogólnym rozwoju
społeczno-ekonomicznym, ma także zasadniczy wpływ na jakość życia mieszkańców
oraz standard budynków w mieście oraz ogólny jego wizerunek.
Będzin nie jest dużym miastem, ale posiada wiele instytucji kulturalnych i obiektów zabytkowych, które służą przede wszystkim mieszkańcom miasta i nielicznym turystom. Jak w większości z miast instytucje kulturalne są zlokalizowane w znakomitej
większości w Śródmieściu (ryc. 87). Do instytucji tych zaliczymy: Muzeum Zagłębia
zajmujące sale w Zamku Królewskim i Pałacu Mieroszewskich na Gzichowie, galerie miejskie, trzy teatry, kabaret, kino. Będzin może pochwalić się również szkołą muzyczną, kilkoma bibliotekami, w tym filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Do
jednej z ważniejszych instytucji na kulturalnej mapie Będzina zaliczyć należy Ośrodek
Kultury przy ul. Małachowskiego oferujący spektakle teatralne, koncerty i wernisaże.
Ofertę kulturalną wzbogacają też Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury oraz Centrum
Edukacji przez Sztukę – Klub Teatralny im. Jana Dormana. Miasto gości też festiwale,
na jego terenie swoją siedzibę znalazło szereg stowarzyszeń i towarzystw kultury.
Będzin mając bogatą historię dysponuje licznymi zabytkami, w tym 6 obiektami
zabytkowymi pod ochroną prawną i 80 obiektami pod ochroną konserwatorską. Do
ważniejszych z nich należą: średniowieczny układ urbanistyczny miasta ze Wzgórzem
Zamkowym, zamek królewski z XIV wieku, kościół parafialny pw. Św. Trójcy z XIV
wieku, szereg kamienic w Śródmieściu, a także bardzo liczne zabytki techniki, jak m.in.
zespół zabudowy byłej cementowni „Grodziec” z XIX w., dawny browar grodziecki,
stary dworzec kolejowy Będzin (połowa XIX wieku), młyn przy ul. Kościuszki.
Zarówno instytucje kulturalne oraz liczne obiekty zabytkowe, będące po części
w programie rewitalizacji miasta stwarzają już dzisiaj odpowiedni klimat pozytywnie
wpływający na jakość życia w mieście oraz jego niezaprzeczalną atrakcyjność dla turystów i potencjalnych inwestorów.
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Ryc. 87. Plan Będzina
Źródło: materiały Urzędu Miasta Będzina.

7.1.3. Jakość życia w Śródmieściu Będzina
W celu poznania opinii mieszkańców miasta na temat jakości życia w śródmiejskiej dzielnicy w maju 2008 roku zostały przeprowadzone w Będzinie badania ankietowe, które objęły 52 osoby. Zostały one pogłębione przeprowadzonymi wywiadami
z grupą 80 respondentów.
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Badania ankietowe wśród mieszkańców Będzina dotyczyły obszaru przewidzianego do rewitalizacji (ryc. 88). Obszar ten obejmuje centralną część miasta, tj. Śródmieście
– tereny parku wzdłuż rzeki Czarna Przemsza, Stare Miasto, Górę Zamkową oraz pas
zabudowy wzdłuż linii kolejowej z Katowic do Dąbrowy Górniczej.
Kwestionariusz wywiadu obejmował 14 pytań na temat jakości życia (sensu stricte) w Będzinie i postrzegania zmian zachodzących w mieście oraz planów migracyjnych mieszkańców miasta (tab. 19). Skala możliwych odpowiedzi zawierała się między
„zdecydowanie tak” a zdecydowanie nie”. Inną możliwą odpowiedzią było wybranie
stwierdzenia „trudno powiedzieć”. Populacja osób, które brały udział w ankiecie była
podzielona niemal równo na osoby poniżej i powyżej 35 roku życia (tab. 20). Zdecydowana większość osób posiadała wykształcenie średnie lub wyższe (tab. 21). Respondenci starsi powyżej 65 roku życia z dużą rezerwą odnosili się do pytań zawartych w ankiecie. Głównym powodem odmowy udziału w badaniach był „brak czasu”. Ta niechęć do
udzielania odpowiedzi na przecież anonimową ankietę może mieć swoje źródło w minionych czasach, które dobrze pamięta starsze pokolenie. Osobami chętnie udzielającymi odpowiedzi byli mieszkańcy w wieku 30 do 50 lat.
Tabela 19. Jakość życia w Będzinie w opinii mieszkańców miasta
Pytania
Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z ogólnego
wyglądu dzielnicy?
Czy wygląd okolicy poprawił się w ciągu ostatnich kilku lat?
Czy liczba sklepów w okolicy jest wystarczająca?
Czy jest pan/pani zadowolony/a z jakości nawierzchni ulic
w okolicy?
Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z liczby miejsc parkingowych
dostępnych w okolicy?
Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z liczby instytucji kulturalnych
działających w okolicy?
Jak Pan/Pani ocenia poziom przestępczości w okolicy?*
Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z możliwości dojazdu środkami
komunikacji publicznej do swojego miejsca zamieszkania?
Czy uważa Pan/Pani, że w ciągu kilku ostatnich lat poziom
przestępczości w okolicy wzrósł?
Czy w okolicy czuje się Pan/Pani bezpieczniej niż w innych
dzielnicach?
Czy w ciągu najbliższego roku zamierza się Pan/Pani
wyprowadzić z tej dzielnicy?
W jaki sposób ocenia Pan/Pani ogół zmian zachodzących
okolicy w ciągu kilku ostatnich lat?

„tak”
„nie”
(zdecydowanie (zdecydowanie nie,
tak, raczej tak)
raczej nie)
27%

62%

67%
73%

31%
25%

7%

92%

22%

69%

62%

23%

56%

23%

69%

29%

38%

33%

44%

40%

12%

83%

62%

19%

*Możliwe odpowiedzi: pozytywne – zdecydowanie wysoki, raczej wysoki, negatywne – zdecydowanie
niski, raczej niski. Pominięto odpowiedzi „nie mam zdania”.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych.
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Tabela 20. Struktura wieku i płci respondentów
Wiek
poniżej 35 lat
35-65 lat
powyżej 65 lat

Mężczyźni (w %)
57
38
5

Kobiety (w %)
43
53
3

Ogółem (w %)
50
46
4

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych.

Tabela 21. Struktura wykształcenia respondentów
Wykształcenie
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe

Mężczyźni (w %)
9
5
55
32

Kobiety (w %)
3
7
53
37

Ogółem (w %)
6
6
54
35

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych.

Jedno z pytań dotyczyło nowych obiektów, które powstały w ostatnich latach,
a zdaniem respondenta mogłyby stać się symbolem Będzina. Jedynie jedna osoba wymieniła taki potencjalnie symboliczny obiekt – halę sportową w Łagiszy. Na pytanie
czy jest Pan/Pani zadowolona z ogólnego wyglądu Śródmieścia 27% ogółu osób biorących udział w badaniu odpowiedziało „raczej tak”, natomiast 62% wyraziło zdanie przeciwne. Wysoki odsetek respondentów niezadowolonych z ogólnego wyglądu dzielnicy
śródmiejskiej wskazuje jednoznacznie na potrzebę prowadzenia prac rewitalizacyjnych.
Dzielnica ta jawi się mieszkańcom miasta jako zaniedbana i nieprzyjazna. Na pytanie
czy wygląd dzielnicy poprawił się w ostatniej latach 67% respondentów odpowiedziało
„raczej tak”, natomiast 31% stwierdziło, że „raczej nie”. Rozkład odpowiedzi w tym
pytaniu jest niemal odwrotnie proporcjonalny do tego z pierwszego pytania. Większość
mieszkańców Będzina jest co prawda niezadowolona z wyglądu tej części miasta, ale
dostrzega pewne symptomy poprawy jego ogólnego wizerunku. Dostrzeżenie poprawy
można zawdzięczać realizacji pierwszego etapu programu rewitalizacji miasta.
Aż 73% badanych osób odpowiedziało, że liczba sklepów w centrum jest wystarczająca. Problem tkwi w tym, że klientów w sklepach jest mało. Nawet na jednej z głównych
handlowych ulic miasta, jaką jest ulica Małachowskiego, ruch korzystających z placówek handlowych i usługowych jest umiarkowany. Sklepy na tej ulicy i na wielu innych
położonych w centrum miasta zostały w dużej mierze pozbawione klienteli przez Centrum Handlowe „M1” położone przy trasie do Katowic. Taką opinię można usłyszeć z ust
właścicieli małych sklepów. Na tym przykładzie ujawnia się kolizja pomiędzy wielkopowierzchniowymi magazynami handlowymi a endogennym rozwojem centrów miejskich.
Rozwój miasta powinny opierać na kwitnących gospodarczo i społecznie śródmieściach.
Blask śródmieściu może przywrócić rewitalizacja, ale po jej przeprowadzeniu budynki
komunalne i infrastruktura miejska nadal będą utrzymywane z dochodów miejskich. Dochody te pochodzą m.in. z czynszów, w tym opłat CIT-u świadczonych przez firmy, w tym
także handlowe. Gdy zabraknie tych firm, kto utrzyma pięknie odnowione śródmieście?
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Warto dodać, że 92% respondentów stwierdziło, że nawierzchnia ulic w Śródmieściu jest zła lub bardzo zła, jak również, że za mało jest miejsc parkingowych (69%
respondentów), których wystarczająca liczba znajduje się jedynie przy „M1”.
Przedmiotem badania była także dostępność do instytucji kulturalnych w mieście. Aż
62% respondentów stwierdziło, że liczba instytucji kulturalnych jest w mieście zadowalająca,
kolejne 56% doceniło ich funkcjonowanie. Mieszkańcy wyrazili pełną aprobatę dla usprawnionej komunikacji miejskiej. Aż 69% badanej populacji stwierdziło, że jest zadowolonych
lub bardzo zadowolonych z możliwości korzystania ze środków komunikacji publicznej.
Poziom przestępczości był natomiast jednym z głównych czynników wywołujących wśród mieszkańców poczucie dyskomfortu i zagrożenia. Aż 56% respondentów
postrzegało poziom przestępczości jako wysoki lub bardzo wysoki. Respondenci byli
podzieleni w swojej opinii dosyć równomiernie na tych (38%), którzy uważali że poziom przestępczości wzrósł w ostatnim czasie i tych (33%), którzy byli przeciwnego
zdania. 44% respondentów stwierdziło, że czuje się bezpieczniej w Śródmieściu niż
w innych dzielnicach miasta, co może równie być związane z postrzeganą pozytywnie
rewitalizacją. Jakie mogą być konsekwencje powyżej zaprezentowanych wyników? Czy
to oznacza, iż mieszkańcy Będzina chcą wyemigrować ze Śródmieścia? Raczej nie. Aż
83% respondentów nie zgłaszało chęci wyprowadzenia się ze Śródmieścia. Może to
z jednej strony świadczyć o dużym przywiązaniu mieszkańców do tej dzielnicy i zarazem miasta, może też być podyktowane brakiem środków finansowych koniecznych do
kupienia mieszkania w innym mieście względnie na wsi.
Ostatnie z pytań w ankiecie dotyczyło ogólnej oceny zmian zachodzących w Śródmieściu w ostatnich latach. Stosunkowo duży odsetek 62% ogółu biorących udział w ankiecie pozytywnie oceniło te zmiany. Jest to dobry prognostyk dla prowadzonych kolejnych etapów rewitalizacji miasta. Jeżeli na początkowym etapie rewitalizacji 62% osób
dostrzega ją i jest z niej zadowolonych, to można przypuszczać, że bardziej zaawansowany etap rewitalizacji będzie jeszcze lepiej postrzegany i oceniany.
Wywiady z mieszkańcami miasta przeprowadzone zostały w celu szerszego poznania
opinii mieszkańców Będzina na temat ich miasta jak również ich planów na przyszłość.
Nawet osoby, które stroniły od udzielania odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie bardzo
chętnie wyrażały swoją opinię na temat jakości życia w Będzinie i zmian dokonujących się
w tym mieście. Z rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami miasta wyłaniają się trzy
zasadnicze zagadnienia. Po pierwsze, potwierdziły się wyniki badań ankietowych dotyczących wysokiego poziomu przestępczości, który w przekonaniu respondentów udzielających wywiadów stanowi zasadniczy problem w Śródmieściu. Kolejnym co do ważności
problemem postrzeganym przez respondentów i wymagającym w ich opinii pilnego rozwiązania jest zły stan nawierzchni ulic w Śródmieściu. Następnym zagadnieniem wyłaniającym się z prowadzonych wywiadów jest brak dobrze płatnych miejsc pracy w mieście
lub też mała podaż tego typu stanowisk, co skłania miejscową dobrze wykształconą młodą
elitę do dojazdów do pracy względnie emigracji i zerwania więzów z miastem.
Poziom przestępczości w Będzinie większość rozmówców oceniło jako wysoki
albo zbyt wysoki. Większość respondentów wskazywała na „stare miasto” jako zarzewie
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przestępczości w Będzinie. Dzielnica ta jest wyraźnie zdeteriorowana, czemu sprzyjało
w przeszłości przeprowadzenie przez jej północną część trasy szybkiego ruchu. Substandardowe kamienice zostały zasiedlone mieszkańcami z przewagą wykształcenia podstawowego lub zawodowego, ale też i bez wykształcenia nawet podstawowego, o niskim
statusie społecznym. Mieszkańcy z przeciętnie wyższym poziomem wykształcenia, zazwyczaj młodsi, opuścili tę dzielnicę przenosząc się do innych rejonów miasta. Doprowadziło to do niebywałego rozwoju procesów starzenia się tej części miasta. Wysokie
bezrobocie i utrzymywanie się z zasiłków społecznych dopełniają ogólnej sytuacji społecznej w omawianej dzielnicy. W tej sytuacji trudno spodziewać się braku przestępczości. Wielu mieszkańców centralnej części Będzina twierdziło, że obawia się wyjść
z domu po godzinie 20oo. Ta opinia wyrażana była nie tylko przez starsze osoby, ale również przez reprezentantów młodszego pokolenia. Najczęściej wymienianym rodzajem
przestępstwa była kradzież mienia. Obawę o swoje bezpieczeństwo, zwłaszcza wieczorem, wyrażali także pracownicy sklepów mieszczących się przy, notującej największe
postępy w dziedzinie rewitalizacji, ulicy Małachowskiego.
Jak to już stwierdzono, stan nawierzchni ulic w Będzinie był przedmiotem szeregu
uwag, ale też i troski mieszkańców o jego poprawę. Poza kilkoma ulicami w Śródmieściu większość traktów drogowych wymaga mniejszej lub większej naprawy. Zły stan
prezentują także chodniki. Z przeprowadzonych wywiadów wynika, iż osoby młodsze
z reguły chciałyby dojeżdżać do pracy w centrum własnymi samochodami. Zła jakość
nawierzchni, a także mała liczba miejsc parkingowych w centrum miasta zniechęca
część nich do użytkowania samochodu, co samo w sobie nie jest złym rozwiązaniem
w przypadku dobrej komunikacji publicznej. Może natomiast spowodować brak zainteresowania pracą w centrum przez osoby bardziej przedsiębiorcze, może też wpływać
na decyzje lokalizacyjne firm w centrum miasta. Dobra infrastruktura drogowa podnosi atrakcyjność miasta oraz jego centrum, a w konsekwencji przyciąga firmy tworzące
nowe miejsca pracy, to z kolei przyczynia się do ogólnego rozwoju miasta. Te skądinąd
dobrze znane zależności pomiędzy uwarunkowaniami rozwoju miejskiego a poziomem
infrastruktury technicznej, w szczególności drogowej, są znane mieszkańcom miasta
i powszechnie artykułowane.
7.1.4. Podsumowanie
Miasto Będzin posiada szczegółowy program rewitalizacji. Pozwala on na prowadzenie rewitalizacji zgodnie z zasadami odnowy miast, a także w sposób systemowy. Miasto jest obecnie na pierwszym etapie prowadzenia prac rewitalizacyjnych, co
pozwala na wysuwanie pierwszych wniosków odnoszących się do dalszych postępów
rewitalizacji. Daje również asumpt do oceny dotychczasowych osiągnięć przez mieszkańców, a więc tej grupie społecznej, której opisywane działania mają służyć. Z przeprowadzonych badań wynika, iż większość respondentów dostrzega postępy rewitalizacyjne i oczekuje na dalsze prace rewaloryzujące miasto w sposób kompleksowy. Ważne
jest także i to, że większość mieszkańców pozytywnie ocenia działania władz miasta
w tej dziedzinie. Władze miasta mogą zatem liczyć na poparcie programów rewitali-
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zacyjnych na dalszych etapach działań rehabilitacji tkanki miejskiej. Zarysowujące się
problemy rozwoju miasta postrzegane przez mieszkańców w kontekście przestępczości,
infrastruktury i dostępu do lepiej płatnej pracy wiążą się ściśle z programem rewitalizacji. Przeprowadzone badania ujawniły, że ich przynajmniej częściowe rozwiązanie
będzie świadczyło o faktycznych postępach w procesie rewitalizacji Będzina.

7.2. Efekty realizacji programów rewitalizacji na obszarze Śródki
w Poznaniu oraz Pragi Północ w Warszawie
Ważnym elementem każdego lokalnego programu rewitalizacji jest systematyczna,
okresowa ocena w zakresie uzyskanych rezultatów oraz aktualności przyjętych założeń
programu. W niniejszym opracowaniu przedstawiono i poddano ocenie dotychczasowe
działania rewitalizacyjne prowadzone na wybranych obszarach pilotażowych lokalnych
programów rewitalizacji w Poznaniu (Śródka) oraz w Warszawie (część Pragi Północ).
Podstawowym źródłem informacji na temat dotychczas zrealizowanych działań w ramach procesu rewitalizacji były informacje uzyskane w urzędach miejskich i dzielnicowych (między innymi sprawozdania z realizacji Lokalnych Programów Rewitalizacji). Wykonano również badanie ankietowe dotyczące subiektywnej oceny dotychczas
zrealizowanych projektów rewitalizacji przez mieszkańców Śródki oraz wybranego
fragmentu Pragi Północ. Trudności, jakie związane są ze sporządzeniem kompleksowej
oceny realizacji wybranych programów rewitalizacji to przede wszystkim: niedostatecznie szczegółowy, bieżący monitoring rewitalizacji oraz niski stan zaawansowania prac
w ramach programów rewitalizacji w polskich miastach. Znaczna część wskaźników
służących do okresowej oceny realizacji działań rewitalizacyjnych nie była przedmiotem monitorowania w okresach sprawozdawczych i jest nieuwzględniana w raportach
okresowych z realizacji programów. Na wybranych obszarach większość dotychczas
przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych miała miejsce w ciągu dwóch ostatnich
lat, stąd poziom realizacji wielu istniejących projektów rewitalizacyjnych znajduje się
nadal w fazie początkowej. Na terenie poznańskiej Śródki oraz Pragi Północ w Warszawie dotychczas nie zostały uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym możliwości inwestowania i odnowy miast nadal są utrudnione.
Proces rewitalizacji w Poznaniu, ujęty w ramy programowe, rozpoczął się trzy lata
temu od przygotowania i przyjęcia (we wrześniu 2005 roku) Założeń Miejskiego Programu
Rewitalizacji. W marcu 2006 roku uchwalono Miejski Program Rewitalizacji dla obszaru
pilotażowego Śródka. Kolejne etapy prac rewitalizacyjnych w Poznaniu to przygotowanie
i uchwalenie (w październiku 2006 roku) drugiej edycji Miejskiego Programu Rewitalizacji dla kolejnych, wydzielonych obszarów kryzysowych oraz jednoczesne organizowanie
i wdrażanie działań rewitalizacyjnych na obszarze pilotażowym Śródka.
Dokumentem programowym regulującym działania rewitalizacyjne na terenie
Warszawy jest Lokalny Uproszczony Program Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata
2005-2013, uchwalony przez Radę m. st. Warszawy w styczniu 2005 roku, aktualizowany następnie na poziomie operacyjnym w maju i październiku 2005 roku. Dokumentem
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planistycznym określającym cele i działania rewitalizacyjne na omawianym w niniejszym opracowaniu obszarze jest Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Praga Północ,
uchwalony w 2008 roku. Powyższy dokument stanowi załącznik do Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013.
7.2.1. Śródka
Jako obszar pilotażowy Miejskiego Programu Rewitalizacji w Poznaniu, w wyniku wzięcia pod uwagę założeń do MPR oraz głosów w dyskusji publicznej, wybrano
historyczną dzielnicę Śródka (26,2 ha), położoną w pobliżu Ostrowa Tumskiego (ryc.
88). Śródka wraz z obszarem staromiejskim i Ostrowem Tumskim posiada kluczowe
znaczenie przestrzenno-funkcjonalne dla rozwoju centrum Poznania. Omawiany obszar
jest także położony na osi Traktu Królewsko-Cesarskiego, dla którego strategia, jako
narodowego produktu turystycznego, jest obecnie wdrażana w Poznaniu.
Do podstawowych, spodziewanych efektów procesu rewitalizacji Śródki należy
przywrócenie temu obszarowi integracji przestrzenno-funkcjonalnej z resztą miasta,
utraconej w latach 60. i 70. w wyniku budowy na omawianym terenie trasy komunikacyjnej o znaczeniu tranzytowym. Dezintegracja przestrzenna Śródki uniemożliwiała
przez ostatnich kilkadziesiąt lat realizowanie pożądanych funkcji, w nawiązaniu do wartości historyczno-kulturowych i potencjału turystycznego (Łangowski, Podbrez 2008).

Ryc. 88. Położenie Śródki i innych obszarów mających ważne znaczenie
przestrzenno-funkcjonalne dla centrum Poznania
Źródło: Miejski Program Rewitalizacji dla miasta Poznania, 2006.
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Większość mieszkańców Śródki stanowią mieszkańcy „starzy”, którzy
mieszkają w niej od co najmniej 20 lat, w tym część od urodzenia. Zwraca jednak uwagę fakt, że 1/3 badanych mieszka tu od niespełna 5 lat, a zatem dzielnica
ta przyciąga nowych mieszkańców. W ostatnim okresie nastąpił wykup starych
strychów przez młodych wykształconych ludzi (zwłaszcza przy Rynku Śródeckim) i ich adaptacji na cele mieszkaniowe. Można zatem stwierdzić, że rozpoczął
się spontaniczny proces gentryfikacji, społecznego uszlachetnienia dzielnicy.
Z drugiej strony narasta proces opuszczania przez mieszkańców dzielnicy oraz
wymierania mieszkańców. Świadczą o tym coraz liczniejsze pustostany. W niektórych budynkach pustostany stanowią już połowę, a czasami nawet większość
lokali (Społeczny Portret Śródki 2006). Śródkę zamieszkiwało w 2007 roku 1046
osób w 37 budynkach mieszkalnych. Powierzchnia rewitalizowanego obszaru to
26,2 ha (ryc. 89).

Ryc. 89. Granice obszaru pilotażowego „Śródka”
Źródło: Miejski Program Rewitalizacji dla miasta Poznania, 2006.
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Najważniejszym działaniem inwestycyjnym zrealizowanym w latach 2006-2007
na obszarze pilotażowym Śródka była odbudowa historycznego mostu Cybińskiego
między Śródką a Ostrowem Tumskim. Jest to działanie skierowane na przywrócenie
do życia najstarszych obszarów miasta, poprawę krajobrazu miejskiego i jego walorów
przestrzennych oraz szansa na rozwój i początek aktywizacji terenów nadrzecznych.
Budowa Mostu jest jednocześnie realizacją programu rozwoju turystyki kulturowej
„Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu”. Projekt został dofinansowany przez Unię
Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 6 582 526,63 zł. Środki z budżetu Poznania to 1 290 691,50 zł, a z budżetu państwa 731 391,85 zł. Ogólna wartość inwestycji to 8 604 609,98 zł. Most został
otwarty w grudniu 2007 roku. W ramach rewitalizacji Śródki w 2006 roku dokonano
modernizacji budynku (z poprawą funkcjonalności i estetyki otoczenia) przy ulicy
Gdańskiej 10-16 w Poznaniu. Wydano na ten cel 250 000 zł ze środków spółdzielni
mieszkaniowej.
W trakcie realizacji są dwa projekty inwestycyjne zapoczątkowane w 2006
roku: modernizacja obiektów sportowych Młodzieżowego Ośrodka Sportowego przy
ulicy Gdańskiej 1 (wartość projektu: 4 545 300 zł; środki z budżetu miasta Poznań)
oraz renowacja zabytkowego zespołu obiektów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niesłyszących przy ul. Bydgoskiej. Drugi z wymienionych projektów
jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to 913 135 zł, kwota dotacji z EFRR:
686 722 zł, środki z budżetu miasta Poznań: 150 112,78 zł, a z budżetu państwa:
76 300,22 zł. W 2008 roku na obszarze Śródki zaplanowano do realizacji budowę
systemu monitoringu wizyjnego oraz budowę punktu obsługi zorganizowanego ruchu turystycznego.
Od momentu objęcia Śródki Miejskim Programem Rewitalizacji, na jej obszarze przeprowadzono wiele imprez kulturalnych i artystycznych, które dziś kojarzone
są właśnie z tą dzielnicą. Od roku 2006 dwukrotnie zorganizowano obchody Europejskiego Święta Sąsiadów (The Neighbour’s Day). Głównym celem imprezy była
integracja mieszkańców. W październiku 2006 r. w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Narodowego Produktu Turystycznego „Trakt Królewsko-Cesarski” w Poznaniu, Urząd Miasta Poznania przy współfinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zorganizował imprezę pt. „Tu się Polska zaczęła... Dni Ostrowa
Tumskiego i Śródki”. Celem wydarzenia było pogłębienie świadomości historycznej
i popularyzowanie wiedzy na temat początków państwowości polskiej oraz narodzin
chrześcijaństwa na ziemiach polskich. W październiku 2006 i 2007 roku na Śródce
odbyły się międzynarodowe wystawy sztuki pt. „RE:GENERACJA” i „RE:GENERACJA II”. Było to przedsięwzięcie realizowane z inicjatywy Stowarzyszenia InterCity w ramach projektu „Dzielnica Artystyczna”, którego celem jest promowanie
zapomnianych, zniszczonych dzielnic Poznania poprzez działania plastyczne, multimedialne i performance. W ramach prezentacji wystaw przeprowadzane były m.in.:
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artystyczne adaptacje klatek schodowych miejscowych kamienic, prelekcje na ścianach budynków, wystawy plenerowe itp. Podczas miesięcy wakacyjnych w 2007 r.,
w niedzielne południa Antykwariat „Pokój z widokiem” wraz z Urzędem Miasta
zorganizował letnie wycieczki po Śródce. Mieszkańcy Poznania oraz turyści mogli
wziąć udział w bezpłatnej wycieczce z przewodnikiem oraz obejrzeć cykl filmów
o Poznaniu w kinie „Malta”. Głównym celem akcji była edukacja i popularyzacja
wiedzy o rewitalizacji i realizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji na obszarze
pilotażowym Śródka.
Do listopada 2007 r. na Śródce działało Centrum Ekonomii Społecznej, które realizowało na Śródce projekt z zakresu tworzenia partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej. Głównym celem CES-u było nawiązywanie kontaktów z obecnymi
i przyszłymi partnerami w zakresie pomocy osobom bezrobotnym, np. w zakładaniu
spółdzielni socjalnych. W Poznaniu działa obecnie 10 spółdzielni socjalnych zatrudniających osoby bezrobotne, z czego 4 znajdują się na Śródce. W CES-ie miały miejsce
m.in. konsultacje społeczne w zakresie sporządzania społecznej koncepcji zagospodarowania Śródki. Pod koniec 2007 roku Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
uruchomiło na Śródce Biuro Informacji Społecznej i Prawnej prowadzące poradnictwo
obywatelskie i prawne dla mieszkańców Poznania, a w szczególności dzielnic objętych
pilotażowym Miejskim Programem Rewitalizacji. W latach 2006-2007 Centrum Innowacji Społecznej prowadziło na Śródce wraz z Radą Osiedla Ostrów Tumski-ŚródkaZawady skierowany do rad osiedli projekt „Lokalne Centra Partnerstwa”. Jego celem
było m.in. zwiększanie aktywności społeczności lokalnej oraz umacnianie tożsamości
lokalnej. W 2008 roku Centrum Innowacji Społecznej realizowało projekt „Aktywizowanie lokalnych społeczności i budowanie sojuszy na rzecz rozwoju i rozwiązywania
lokalnych problemów społecznych”. Projekt służy wzmacnianiu postaw obywatelskich,
rozwinięciu idei partnerstwa i lokalnych systemów wsparcia zgodnie z zasadą dialogu
społecznego. Trwają prace nad utworzeniem punktu informacyjno-doradczego na Śródce. W założeniu jest to projekt partnerski Urzędu Miasta Poznania, Rady Osiedla oraz
stowarzyszeń i instytucji działających na rzecz społeczności lokalnych. Punkt miałby
również pełnić funkcję miejsca konsultacji prowadzonego procesu rewitalizacji oraz
sporządzanego obecnie Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
W kwietniu 2007 roku ukończono Społeczną Koncepcję Zagospodarowania
Śródki (ryc. 90), która powstała jako udział społeczności lokalnej w opracowanie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru. W skład zespołu opracowującego koncepcję weszli m. in. przedstawiciele Rady Osiedla ŚródkaOstrów Tumski-Zawady oraz jej eksperci – architekci, a dodatkowo pracownicy Oddziału Rewitalizacji w Urzędzie Miasta Poznania. Koncepcja zakłada między innymi:
podwyższenie jakości zagospodarowania przestrzeni publicznej; poprawę warunków
zamieszkania poprzez organizację przestrzeni wspólnych dla mieszkańców, ochronę
funkcji mieszkaniowych w budynkach o przeważającej funkcji mieszkaniowej, powyżej ich parterów, uspokojenie ruchu, zwiększenie powierzchni „publicznych terenów
zieleni” i „placów zabaw i rekreacji”; ożywienie gospodarcze poprzez rozwój han-
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dlu i usług w parterach budynków o przeważającej funkcji mieszkaniowej, również
w miejscach, gdzie dotąd istniała jedynie funkcja mieszkaniowa oraz poprawę jakości
zagospodarowania przestrzeni publicznej; uzupełnienie i podwyższenie jakości istniejącej zabudowy; w zabudowie o przeważającej funkcji mieszkaniowej założono
przyrost powierzchni lokali usługowych o ok. 17 tys. m2, lokali mieszkalnych o ok.
38 tys. m2 dla ok. 600 mieszkańców (planowane rozgęszczenie). W czerwcu 2007
roku, po podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały w sprawie przystąpienia do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródka”, obejmującego obszar pilotażowy Miejskiego Programu Rewitalizacji dla miasta Poznania,
Społeczna Koncepcja Zagospodarowania Śródki została przekazana do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz wszystkich wydziałów Urzędu Miasta Poznania uczestniczących w procesie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwalenie planu miejscowego pozwoli m.in. na kontynuowanie rewitalizacji,
dalsze podwyższanie jakości przestrzeni publicznej na Śródce poprzez remonty ulic
i placów oraz rozwój usług11.
Na zlecenie Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania, w 2006 roku
przeprowadzono na terenie Śródki szeroko zakrojone badanie, którego celem było
przeprowadzenie szczegółowej analizy społeczno-demograficznej, gospodarczej oraz
technicznej obszaru objętego etapem pilotażowym MPR. Przeprowadzono 311 wywiadów z mieszkańcami Śródki. Analiza materiału badawczego wykazała, że przeszło
połowa mieszkańców dobrze ocenia swoją dzielnicę: 20,6% bardzo dobrze a 43,1%
raczej dobrze. Co piąty badany nie ma zdania w tej kwestii. Źle ocenia Śródkę tylko
14% badanych, w tym bardzo źle jedynie 5,8%. Ci nieliczni, którzy oceniają Śródkę
negatywnie, najczęściej wskazują na ogólne zaniedbanie (14,5%), pijaństwo i meliniarstwo (7%), bałagan (4,3%) i zły stan kamienic (4,1%). Mieszkańcy oceniający
Śródkę pozytywnie przede wszystkim wskazywali na dobrą lokalizację (16,1%), dobrą okolicę (11,2%), spokój (10%), przyjazne otoczenie (7,1%), zieleń (6,1%), bliskość Malty (5,6%). Wbrew stereotypowym opiniom, większość respondentów uważa
Śródkę za dzielnicę bezpieczną; 17,4% sądzi, że jest tu bardzo bezpiecznie, 45,7%,
że jest tu raczej bezpiecznie, 13,5% nie ma zdania w tej kwestii, 12,9% czuje się raczej niebezpiecznie, a 10,0% zdecydowanie niebezpiecznie (Społeczny Portret Śródki
2006).

11

Opracowano na podstawie materiałów Urzędu Miasta Poznania.
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Ryc. 90. Społeczna koncepcja zagospodarowania Śródki
Źródło: materiały Urzędu Miasta Poznania.
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Powyższe opinie na temat przestępczości potwierdziło badanie zrealizowane na
Śródce w styczniu 2008 roku. Należy ponadto stwierdzić, że respondenci ze Śródki
w większości nie są zadowoleni z wyglądu okolicy zamieszkania. Wskazują na fakt, że
wygląd okolicy nie poprawia się tak szybko, jak się tego spodziewali po zapowiedziach
dotyczących podjęcia rewitalizacji obszaru Śródki. Wśród problemów Śródki wymieniają m.in. niewystarczającą liczbę miejsc parkingowych oraz szybko wzrastające czynsze za użytkowanie lokali mieszkaniowych. Większość respondentów wykazuje zadowolenie z dostępności komunikacyjnej Śródki oraz liczby i sposobu działania instytucji
kulturalnych i społecznych na jej obszarze. Uzyskane opinie świadczą o niepełnej akceptacji dotychczasowych postępów w realizacji założeń rewitalizacyjnych na Śródce.
7.2.2. Praga Północ
„Praga Północ jest jedną z niewielu warszawskich dzielnic, w której zachowała się
stara tkanka miejska. Kamienice, obiekty poprzemysłowe z końca XIX i początku XX
wieku, stary uliczny bruk, podwórkowe kapliczki i wiele innych zabytkowych obiektów
nadają wartość historyczną temu obszarowi i wpisują go do dziedzictwa kulturowego.
Zły stan budynków i postępujące ich niszczenie sprawiają, że zabytkowa część Pragi jest
mało atrakcyjna zarówno dla mieszkańców, jak i zwiedzających” (Rewitalizacja Pragi
[na:] http://www.praga-pn.waw.pl/pragapn/strona/zycie_dzielnicy/rewitalizacja_pragi).
Wyznaczenie obszaru mającego zostać objętym Mikroprogramem Rewitalizacji
Pragi Północ nastąpiło w 2004 roku. Kluczowymi kryteriami, na podstawie których zdecydowano o wyznaczeniu tego terenu były:
1) występowanie przedwojennej substancji mieszkaniowej, w tym także tej o charakterze zabytkowym, która z uwagi na zły stan techniczny wymaga szybkiej
interwencji,
2) występowanie obiektów zabytkowych, także postindustrialnych, atrakcyjnych
z punktu widzenia turystyki, kultury i nauki
3) możliwości komunikacyjne, wynikające z centralnego położenia w obrębie
miasta,
4) poziom koncentracji ubóstwa i nasilenia patologii społecznych,
5) możliwość wykorzystania potencjału społecznego (w tym działających w obszarze organizacji pozarządowych, środowisk twórczych),
6) negatywny wizerunek utrwalony w opinii Warszawiaków.
Postanowiono, że działaniami rewitalizacyjnymi zostanie objęty obszar o powierzchni
670 ha, co stanowi 58,6% obszaru dzielnicy. Tak znaczny obszar wymagał wskazania rejonu
pilotażowego, na terenie którego powinno nastąpić zintensyfikowanie działań w pierwszej
kolejności. Rejon ten został zlokalizowany w części dzielnicy Praga Północ, ograniczonej
ulicami: Białostocką, projektowaną Trasą Tysiąclecia, Folwarczną, Al. Tysiąclecia, Kijowską, Targową, Białostocką. Powierzchnia omawianego obszaru wynosi 55,8 ha. Jego granice
zaznaczono na mapie kolorem czerwonym (ryc. 91). Na omawianym obszarze działania rewitalizacyjne rozpoczęto już w 2001 roku, przede wszystkim w rejonie ul. Ząbkowskiej.
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Ryc. 91. Obszar pilotażowy objęty programem rewitalizacji na terenie Pragi Północ
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga
Północ.

Przedmiotowy Mikroprogram stanowi kontynuację rozpoczętych w 2001 r. działań
inwestycyjnych, związanych z rewitalizacją ulicy Ząbkowskiej, stanowiącej przykład
zabudowy czynszowej z przełomu XIX/XX wieku. W latach 2001-2005 wykonano prace
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remontowo-renowacyjne w 6 kamienicach oraz przeprowadzono remont i modernizację
ulicy Ząbkowskiej wraz z przywróceniem i zachowaniem jej historycznego wyglądu.
W ramach Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Praga Północ zaplanowano do
realizacji 10 projektów:
1) Renowacja kamienic praskich o znaczeniu historycznym wraz z adaptacją pomieszczeń na cele społeczne;
2) Kontynuacja prac rewitalizacyjnych na ulicy Ząbkowskiej;
3) Rewitalizacja przestrzeni zabytkowej części Pragi; renowacja kamienic Radzymińska 2, Markowska 12,14,16 z odnową zieleni;
4) Rewitalizacja przestrzeni ulicy Białostockiej;
5) Opracowanie i przygotowanie nowych szlaków turystycznych – „Spacery po
Pradze”;
6) Odtworzenie historycznego układu i przywrócenie funkcji kulturalnych w otoczeniu Parku Praskiego w Warszawie;
7) Utworzenie Muzeum Warszawskiej Pragi;
8) Adaptacja i renowacja historycznego budynku o wartości zabytkowej na cele
świetlicy „Dom Ojca Ignacego” na Pradze Północ;
9) Remont kamienicy Juliusza Nagórskiego przy ul. Targowej 15 w Warszawie
wraz z adaptacją pomieszczeń na cele społeczno-gospodarcze;
10) Rewitalizacja przedwojennej kamienicy przy ul. Targowej 39 w Dzielnicy Praga Północ z adaptacją strychów na cele społeczno-gospodarcze.
Prace rewitalizacyjne w 2007 roku stanowiły przede wszystkim kontynuację działań z 2006 roku. Realizacja prac dotyczyła sześciu z wyżej wymienionych projektów
(pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, szóstego i siódmego). Pozostałe projekty
rewitalizacyjne nie były przewidziane do realizacji w 2007 roku.
Należy zauważyć, iż żaden z projektów infrastrukturalnych nie został ukończony do
chwili wykonania niniejszego opracowania. Wskaźniki produktu dotyczące budynków
poddanych renowacji i przebudowie infrastruktury technicznej osiągnięto w wysokości
mniejszej niż wynika to z założeń (tab. 22). W wyniku nieukończenia w zakładanym
terminie projektu pierwszego (renowacja kamienic praskich o znaczeniu historycznym
wraz z adaptacją pomieszczeń na cele społeczne) nie było możliwe osiągnięcie wszystkich wskaźników rezultatu. Osiągnięto je natomiast w projektach miękkich, składających się z cyklicznych, corocznych działań, takich jak organizacja imprezy Spotkajmy
się na Ząbkowskiej czy spacerów po Pradze.
W 2007 roku na realizację poszczególnych projektów wydano kwotę 1 573 794, 34 zł,
z czego zdecydowaną większość stanowiły środki własne m.st. Warszawy. W 2007 roku
nie ubiegano się o inne środki na realizację projektów ujętych w Lokalnym Uproszczonym Programie Rewitalizacji.
Ważną inicjatywą jest powstanie w 2007 roku Forum ds. rewitalizacji Dzielnicy
Praga Północ, które ma w założeniu umożliwiać prowadzenie stałego dialogu społecznego i podjęcia prac umożliwiających opracowanie (wspólnie z mieszkańcami) projektów
rewitalizacyjnych oraz upowszechnianiu informacji o Programie.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z realizacji Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy dla
obszarów miejskich i powojskowych na lata 2005-2013 dla Pragi Północ.

Liczba budynków poddanych renowacji
Powierzchnia budynków poddanych renowacji
Liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury
technicznej
Powierzchnia budynków poddanych remontowi/przebudowie
infrastruktury technicznej
Powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych
rehabilitacji
Liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i artystyczne
Wskaźniki
Powierzchnia zmodernizowanych budynków dziedzictwa
produktu
kulturowego
Liczba budynków przebudowanych/ wyremontowanych na cele
edukacyjno-społeczne
Powierzchnia lokali przebudowanych/ wyremontowanych na cele
kulturalno-turystyczne (punkt informacji turystycznej)
Długość zmodernizowanych dróg na obszarach objętych
rewitalizacją
Liczba nowo powstałych lokalnych punktów informacji kulturalnej
i turystycznej
Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami
Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych
Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki
(gra internetowa, przewodnik, wycieczki)
Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji
Wskaźniki projektów turystycznych i kulturalnych
rezultatu
Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznoedukacyjnej
Liczba uczestników imprez promujących lokalne i regionalne
produkty turystyczne i kulturowe
Liczba osób uczestniczących w zorganizowanych formach turystyki
(wycieczki piesze po Pradze)

Jednostka miary wskaźnika

Tabela 22. Wskaźniki postępu rzeczowego programu rewitalizacji na obszarze Pragi Północ
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Wyniki badania dotyczącego subiektywnych opinii na temat rewitalizacji Pragi Północ
wskazują, że respondenci w znaczącej większości pozytywnie oceniają całokształt zmian
zachodzących na omawianym obszarze na skutek wdrażania projektów rewitalizacyjnych.
Zdecydowana większość badanych uważa, iż wygląd okolicy poprawił się w ciągu kilku
ostatnich lat. Mniej pozytywnie oceniana jest jakość nawierzchni ulic w obrębie omawianego obszaru oraz dostępność miejsc parkingowych. Postulowana jest poprawa obecnego stanu
rzeczy. Większość respondentów negatywnie wypowiada się o wyglądzie terenów zielonych
na Pradze Północ, postulując uporządkowanie tych obszarów i zwiększenie ich powierzchni w niektórych rejonach. Bardzo zróżnicowane są opinie dotyczące instytucji kulturalnych
działających na omawianym obszarze – połowa badanych osób uważa, że jest ich zbyt mało,
druga połowa twierdzi, że liczba instytucji kulturalnych jest wystarczająca. Sposób działania
instytucji kulturalnych oceniany jest w większości pozytywnie. Respondenci pozytywnie
oceniają dostępność komunikacyjną omawianego obszaru, choć często wspominają o problemach komunikacyjnych w godzinach szczytu. Większość respondentów uważa, że poziom
przestępczości w ich okolicy jest raczej niski, który to wynik potwierdza znaną prawidłowość o skłonnościach do bardziej pozytywnego oceniania własnego obszaru zamieszkania
w przypadku pytania o poziom przestępczości, w porównaniu do innych dzielnic. Badani czują się zdecydowanie bardziej bezpiecznie w swojej okolicy niż w innych częściach
miasta. Respondenci w większości byli zdania, że poziom przestępczości na omawianym
obszarze obniża się. W przypadku odpowiedzi na pytanie o nowy, potencjalny symbol okolicy, respondenci wymieniali w większości ulicę Ząbkowską. Kilku badanych stwierdziło, że
takim symbolem może stać się teren Warszawskiej Wytwórni Wódek Koneser, jeśli zostaną
na jej terenie podjęte działania rewitalizacyjne. Większość respondentów nie ma zamiaru
wyprowadzać się z omawianego obszaru. W przypadku kilku odpowiedzi o chęci dokonania
wyprowadzki podkreślano, że jej powodem nie są zmiany związane z rewitalizacją.
7.2.3. Podsumowanie
Zarówno w przypadku Śródki jak i Pragi Północ należy stwierdzić opóźnienia w realizacji programów rewitalizacji. Wynikają one przede wszystkim z okoliczności zewnętrznych, niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania
programu. Do pojawiających się trudności można zaliczyć na przykład wady dokumentacji projektowej wymagające poprawek i uzupełnienia, co skutkuje koniecznością zmiany
harmonogramów rzeczowych. Często pojawia się konieczność przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz technicznych, co wydłuża termin zakończenia prac rewitalizacyjnych.
Rewitalizacja na Pradze Północ cieszy się większą akceptacją społeczną niż na Śródce. Można zakładać, że jest to spowodowane większym zaawansowaniem prac rewitalizacyjnych na Pradze Północ. Mieszkańcy widząc, że zrealizowane działania rewitalizacyjne
sprzyjają poprawie wizerunku ich okolicy, popierają dalsze zmiany. Na Śródce brak postępów prac rewitalizacyjnych w stosunku do założeń spowodował spadek akceptacji społecznej dla rewitalizacji. Zauważalne jest, że mieszkańcy Śródki nie doceniają znaczenia
największej inwestycji infrastrukturalnej zrealizowanej w ramach procesu rewitalizacji na
tym obszarze, czyli budowy Mostu Cybińskiego (Mostu im. Biskupa Jordana).
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8. Podsumowanie
W zakresie zjawisk demograficznych przeprowadzono analizę redystrybucji ludności w obrębie miast, zbadano tendencje i dynamikę zmian zaludnienia, oceniono procesy
starzenia się ludności, zwrócono także uwagę na procesy migracji wewnętrznych ludności w obrębie miast jak i obszarów metropolitalnych, w szczególności skupiając uwagę
na procesach gentryfikacji oraz suburbanizacji.
Przeprowadzona analiza rozmieszczenia ludności na terenie miast wykazała duże
wewnętrzne kontrasty gęstości zaludnienia. Pomimo obserwowanej od lat 90. ucieczki
mieszkańców z centrum, dzielnice śródmiejskie ciągle posiadają dużą gęstość zaludnienia, sięgającą 5 tys. osób/km2. Wyższą gęstość posiada szereg wielkich osiedli mieszkaniowych (do 20 tys. osób/km2). W świetle przeprowadzonych badań wydaje się celowe
uwzględnianie wskaźników gęstości zaludnienia w kryteriach wyboru obszarów wymagających rewitalizacji. Wskaźnik gęstości zaludnienia jako „metacecha” demograficzna
powinien być umieszczony wśród kryterium C „niestabilne (niekorzystne) tereny demograficzne”. Można przyjąć, że wskaźnik taki, przekraczający 5 tys. osób/km2 (faktycznie
zamieszkałych tzw. ludność de facto), względnie 100 osób/ha powierzchni zabudowy
mieszkaniowej (tzw. gęstość urbanistyczna) byłby jednym z tych, które wskazują na obszary wymagające rewitalizacji. Obszary o dużej gęstości zaludnienia w miastach „naturalnie” bowiem łączą się z szeregiem niekorzystnych zjawisk i procesów spotykanych
w jednostkach miejskich.
Przeprowadzone badania wskazują na co najmniej dwa typy wyludniania się śródmieść. Pierwszy z nich obejmuje miasta poprzemysłowe i charakteryzuje się stałym dużym tempem ubytku ludności. Drugi typ zaznacza się w dzielnicach centralnych dużych
metropolii, gdzie procesy depopulacji zostały częściowo powstrzymane. Można to łączyć z procesami gentryfikacji dzielnic centralnych, polegającymi na przenoszeniu się
do śródmieść ludzi młodych, dobrze wykształconych, o dobrej kondycji ekonomicznej.
Ludność ta zajmuje zrewitalizowane kamienice. Kolejną przyczyną wzrostu ludnościowego jest spory napływ ludności młodej, pochodzącej z zewnątrz i zamieszkującej te
dzielnice czasowo.
W niektórych miastach o historycznych i prestiżowych centrach istnieje zagrożenie
pogłębienia się procesów depopulacji śródmieść wywołane wykupywaniem odnowionych mieszkań przez obcokrajowców i Polaków mieszkających za granicą. Sam proces
w sobie nie jest zagrożeniem, natomiast niekorzystne dla rozwoju miast byłoby skumulowanie tego procesu w zbyt dużym rozmiarze na małej przestrzeni śródmiejskiej.
Wspomniane procesy wyludniania się śródmieść mają gwałtowny przebieg w miastach poprzemysłowych. W dzielnicach centralnych dużych metropolii procesy depopu-
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lacji zostały w ostatnich latach częściowo powstrzymane. Dzieje się tak za przyczyną,
rozwijającej się w centrach dużych miast, gentryfikacji.
Rewitalizacja może odegrać istotną rolę w procesach redystrybucji ludności tak
w układach regionalnych, tj. migracje na kierunku miasto – wieś oraz miasto – miasto, jak i w układach lokalnych, tj. w obrębie obszarów metropolitalnych i regionów
miejskich. Jak wykazują dotychczasowe badania motywów migracji do miast warunki mieszkaniowe są tym czynnikiem, który nie przyciąga potencjalnych migrantów do
miasta, natomiast – co jest istotne – są zasadniczym powodem ich opuszczania. A zatem
radykalna poprawa tych warunków dokonana dzięki rewitalizacji przyczynić się może
do zmiany decyzji migracyjnych, które ograniczą motywy wypychające ludność z miast
z jednej strony, a z drugiej przyciągną ludność młodą i dobrze sytuowaną do śródmieścia. Kompleksowo prowadzone prace rewitalizacyjne pozwolą także utrzymać nie tylko w dobrej kondycji technicznej wielkie osiedla mieszkaniowe, ale także będą atrakcyjnym miejscem zamieszkania dla rodzin pełnych, z dziećmi, szczególnie rodzin młodych.
Dotyczy to zwłaszcza dużych miast, gdzie obok mieszkańców stałych pojawią się zamieszkali na pobyt czasowy, przede wszystkim studenci. Przyczyni się to do znacznego
odmłodzenia starzejących się osiedli mieszkaniowych i heterogenizacji w wymiarze demograficznym i społecznym. W miastach poprzemysłowych należy liczyć się z pojawieniem się dalszych dużych odpływów ludności, w tym emerytów, a także ludzi młodych.
Może to prowadzić do przewagi podaży mieszkań w starym zasobie nad ich popytem,
szczególnie w dawnych osiedlach przyzakładowych. A zatem ośrodki te powinny przed
wdrożeniem programów rewitalizacyjnych dysponować opracowaniami dotyczącymi
bilansu mieszkaniowego z punktu widzenia lokalnych możliwości zagospodarowania
zasobu i istniejących realnych potrzeb społeczeństwa.
Procesy rewitalizacyjne, jak stwierdzono wyżej, mogą ograniczyć odpływ ludności z miast, a zatem należy dostrzegać ich ścisły związek z procesami suburbanizacji.
Niekontrolowane rozlewanie się miast (urban sprawl) mogłoby być z kolei ograniczone
przez koordynację procesów rewitalizacji na całym obszarze metropolitalnym, a zatem
powinno nastąpić zharmonizowanie procesów rewitalizacji w układzie śródmieście –
strefa bloków – miasteczka strefy podmiejskiej.
W badaniu dokonano oceny rozmiarów i kierunków napływu obcokrajowców do
polskich miast i ich wpływu na przebieg procesów rewitalizacji. Skala napływu imigrantów do Polski nie jest jak dotychczas na tyle wysoka, aby móc jednoznacznie określić wpływ obcokrajowców na proces rewitalizacji w miastach. Imigranci posiadający
wyższe wykształcenie i bardziej dochodową pracę z reguły koncentrują się w centrach
miast, bądź w osiedlach o wysokim standardzie mieszkaniowym. Imigranci o niskim
poziomie edukacji, zatrudnieni w usługach niższego rzędu, preferują strefy peryferyjne.
W Warszawie stwierdzono jednak koncentrację Wietnamczyków w wybranych rejonach
centrum miasta. Tereny te w przyszłości mogą przekształcać się w enklawy etniczne.
W tego typu enklawy mogą się w przyszłości przekształcić także niektóre wielkie osiedla mieszkaniowe w dużych miastach, tam gdzie jest rozwinięty rynek pracy. Warto
zauważyć, że w polskich warunkach właśnie niepoddane rewitalizacji „blokowiska”
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mogą tworzyć różnego typu getta, w mniejszym zakresie przestrzennym i natężeniu
zjawiska będą występować w śródmieściach. Proces gettoizacji może wystąpić jedynie
w nierewitalizowanych dzielnicach centralnych w miastach poprzemysłowych. A zatem
rewitalizacja przeprowadzona kompleksowo powinna w znacznej mierze ograniczyć pojawienie się w przyszłości enklaw, a nawet obszarów o znamionach getta w polskich dużych miastach. Natomiast wręcz odwrotnie może sprzyjać napływowi obcokrajowców,
stosunkowo dobrze sytuowanych, tak z Zachodu jak i ze Wschodu, którzy w przyszłości
„zasilą” demograficznie polskie starzejące się miasta.
Przedmiotem analizy była także ocena stopnia zaawansowania zjawisk degradacji
społecznej. Nagromadzenie tego typu zjawisk obserwuje się przede wszystkim w dzielnicach centralnych miast, przy czym ich skala zależy od pełnionych przez ośrodek miejski
funkcji, zwłaszcza tych w nieodległej przeszłości. Najczęściej degradacji społecznej i to
na dużą skalę doświadczają dawne miasta przemysłowe. Centra tych miast odznaczają
się ponadprzeciętną kumulacją takich zjawisk, jak: ubóstwo, bezrobocie i przestępczość.
Społecznymi i ekonomicznymi ich wyznacznikami są m.in: wiek, płeć, struktura gospodarstwa domowego według typu i wielkości rodziny, poziom wykształcenia, pozycja
członków gospodarstwa domowego na rynku pracy.
Znacznie bardziej złożoną sytuację w zakresie marginalizacji społecznej od tej
„klasycznej” śródmiejskiej notujemy w wielkich osiedlach mieszkaniowych. Jak wykazują badania, procesy marginalizacji społecznej w mniejszej skali dotykają społeczności
osiedlowe dużych ośrodków metropolitalnych, jakkolwiek i tu istnieje zróżnicowanie
pomiędzy jednostkami osiedleńczymi. Bardziej złożoną sytuację społeczną posiadają
osiedla w miastach średnich i małych, szczególnie dotkniętych procesami restrukturyzacji dużych zakładów przemysłowych. Najszerzej procesy marginalizacji rozwijają się
w dużych osiedlach przyzakładowych firm, które przestały utrzymywać tak infrastrukturę techniczną jak i społeczną wraz z mieszkaniową. Jednocześnie w nich spotykamy się
z kompleksem zjawisk marginalizacyjnych: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość i szybko postępujące procesy starzenia się mieszkańców. A zatem przystępując do procesów
rewitalizacji powinno się także uwzględniać funkcje dzielnicy lub osiedla pełnione
w okresie gospodarki centralnie sterowanej. W przypadku małych miast powinny być
one odniesione do całej miejscowości.
Jednymi z najistotniejszych korelatów marginalizacji społecznej jest poziom wykształcenia oraz wielkość i struktura gospodarstw domowych. Jak to wykazano w analizie, w porównaniu z rozwiniętymi krajami zachodnimi, poziom wykształcenia społeczeństwa polskiego jest stosunkowo niski. Co ważne, utrzymują się, a nawet pogłębiają
m.in. dzięki migracjom różnice regionalne oraz między poszczególnymi kategoriami
miast. Zwraca uwagę duża polaryzacja struktury wykształcenia tak wśród odpływających jak i napływających, przy czym miasta małe i średnie tracą przede wszystkim wykształconych obywateli, których pozyskują duże ośrodki miejskie. Odpływ ten obejmuje
wszystkie dzielnice średniej wielkości miast, przy czym dużą część stanowią mieszkańcy bloków. Dla procesów rewitalizacji odpływ migracyjny z mniejszych miast dobrze wykształconej ludności oznacza zmniejszenie liczby potencjalnych, najsilniejszych
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zazwyczaj ekonomicznie, aktorów gry o rewitalizowane mieszkania. Ludność dobrze
wykwalifikowana pochodząca z mniejszych ośrodków dzięki procesom rewitalizacji
zajmie dzielnice o dobrej kondycji mieszkaniowej. Z powodu rewitalizacji dotychczas
zdegradowane dzielnice opuści ludność słabsza ekonomicznie. Będzie to prowadziło do
zmniejszenia się segregacji przestrzennej w ramach prestiżowych dzielnic centralnych.
Oznacza to jednocześnie pogłębienie segregacji w skali dużych miast. Wszak nie wszystkie obszary będą podlegać rewitalizacji. W dzielnicach nie objętych tymi procesami skupi się ludność zmuszona do opuszczenia rehabilitowanych budynków. W mniejszych,
poprzemysłowych ośrodkach rewitalizacja powinna zapobiec nadmiernej segregacji
społecznej. Tu bowiem jest większa szansa pozostania w swych siedzibach mieszkańców zrewitalizowanych budynków i ewentualnego napływu tych, którzy bez zaistnienia
tego procesu przenieśliby się pod miasto.
W opracowaniu uwzględniono analizy poziomu i jakości życia. Wskazują one na
zachodzące zasadnicze zróżnicowanie w przestrzeni miasta wymienionych zjawisk społecznych, przede wszystkim w profilu centrum – peryferia. Poziom życia, mierzony cechami obiektywnymi, wykazywał tendencję wzrostową wraz z przechodzeniem ze stref
centralnych ku suburbiom. Zwraca uwagę niski poziom życia w strefach centralnych
„Starego Krakowa”, a także w centrum Nowej Huty. Stosunkowo wysoki poziom życia
posiada strefa wielkich osiedli mieszkaniowych, co należy podkreślić, poza dawnymi
osiedlami zakładowymi.
Mimo przeciętnie wyższego poziomu życia w dużych osiedlach wielorodzinnych
(poza osiedlami zakładowymi) niż w śródmieściach, istnieje duże prawdopodobieństwo
wystąpienia szeregu zagrożeń zjawiskami patologii i w ślad za tym mogących się pojawiać w wybranych obszarach wielkich osiedli procesów gettoizacji. Występujące na
tym polu zagrożenia mogłyby być niwelowane przy pomocy programów rewitalizacyjnych, jednak działania prowadzone w tym zakresie koncentrują się na odnowie stanu
fizycznego budynków, natomiast w niewielu osiedlach w Polsce są wdrażane programy
społeczne służące poprawie jakości życia.
Badanie zarówno poziomu życia (wymiar obiektywny) jak i jakości życia (wymiar
subiektywny) pozwala na szerszą ocenę stanu majątkowego mieszkańców miasta i ich
poziomu dobrobytu. Można też dogłębniej ocenić ewentualne stany zagrożenia ubóstwem. Zatem zaprezentowane analizy i zastosowane narzędzia badawcze do pomiaru
poziomu życia powinny być włączone do arsenału kryteriów służących delimitacji dzielnic podlegających rewitalizacji.
Badania rewitalizacyjne powinny także uwzględniać jakościową stronę życia
człowieka i jego subiektywne odczucia szczególnie wobec takich dziedzin, jak: życie
rodzinne i sąsiedzkie, sytuacja ekonomiczna, środowisko mieszkaniowe (szczególnie
ocena odniesień do własnej dzielnicy) oraz partycypacja społeczna. Można zakładać, że
właściwe rozeznanie postaw mieszkańców, szczególnie wobec wymienionych dziedzin
życia, dawałoby mocne podwaliny do realizacji zadań rewitalizacyjnych także w sferze
mentalnej. Sfera ta, jak dotąd, jest w działaniach rehabilitacyjnych praktycznie niezauważana. W sferze tej należy także rozpatrywać zjawisko stygmatyzacji osiedli.
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Stygmatyzacja osiedli może mieć w przyszłości spore znaczenie dla całego procesu rewitalizacji. Możemy dysponować osiedlami z bardzo dobrym standardem, lecz
ogólnie źle postrzeganych. Zatem elementy „pozytywnego marketingu dzielnicowego”
w procesie rewitalizacji powinny być szeroko brane pod uwagę.
W pracy tej podjęto próbę oceny skutków programów rewitalizacji na obszarze
Śródki w Poznaniu oraz Pragi Północ w Warszawie, dokonano też oceny efektów rewitalizacji prowadzonej w Będzinie. Wymienione miasta posiadają już pewne doświadczenie w zakresie realizacji programów rewitalizacyjnych. Z opinii mieszkańców wynika,
iż zdania co do rewitalizacji są podzielone. Tam gdzie prace rewitalizacyjne są bardziej
zaawansowane (Praga Północ, Będzin) mieszkańcy popierają dalsze działania prowadzące do zmian wizerunku, estetyki, a także prace zmierzające do poprawy infrastruktury. W dzielnicy Śródka w Poznaniu natomiast brak postępów prac rewitalizacyjnych
spowodował spadek akceptacji społecznej dla rewitalizacji. Warto też zauważyć, że zrealizowane inwestycje w ramach programów rewitalizacyjnych w małym stopniu obejmowały rehabilitację budynków, dotyczyły przede wszystkim infrastruktury miejskiej.
Prowadzone badania dają podstawę do rozszerzenia kryteriów wyboru obszarów
wymagających rewitalizacji w polskich miastach. Wskazane jest uwzględnienie:
• wskaźnika gęstości zaludnienia,
• wielkości gospodarstw domowych,
• funkcji pełnionych przez dzielnice (względnie miasto) w okresie realnosocjalistycznym i ich zmian dokonujących się w okresie transformacji,
• oceny wizerunku dzielnicy/osiedla przez mieszkańców miasta, w tym stygmatyzacja i etykietowanie,
• miar poziomu i jakości życia.
Dla celów delimitacji obszarów podlegających rewitalizacji, a także oceny i monitoringu jej efektów wymagane jest tworzenie baz danych przestrzennych dotyczących
zjawisk demograficzno-społecznych, uwzględniających podziały wewnątrzmiejskie takie jak dzielnice i osiedla mieszkaniowe – poziom jednostek urbanistycznych. Wskazany jest także monitoring procesów migracji i gentryfikacji oraz segregacji przestrzennej
w celu oceny wpływu działań rewitalizacyjnych na zmiany składu społecznego mieszkańców miast i tworzenie się nowych układów społeczno-ekologicznych.
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Summary
Analysis of population redistribution patterns was performed for a number of cities
in Poland. Changes in population patterns and dynamics were investigated as were population aging processes. Special attention was also paid to internal migrations within cities
and metropolitan areas with a focus on gentrification and suburbanization processes.
Analysis of population distribution patterns in cities has shown that significant spatial differences in population density do exist. Despite the flight of residents from city
centers observed during the 1990s, central districts still possess a large population density, reaching 5000/km2. A larger population density can be found in many large housing
estates – up to 20 000/km2. In light of these research results, it seems most appropriate to
include population density indicators in the criteria used to select areas for urban regeneration projects. The population density indicator as a demographic “meta-trait” should
be classified as a C-type criterion – unstable (unfavorable) demographic areas. It can be
assumed that when this indicator exceeds 5000/km2 in terms of “actual residents”, it can
be used to classify an area as in need of urban regeneration. Expressed in another way,
urban regeneration is warranted when there are more than 100 people per one hectare of
residential space – a so-called “urban density” index. High population density areas in
cities “naturally” include a variety of negative urban-type phenomena and processes.
Research has confirmed at least two types of depopulation processes taking place
in central urban districts. The first type applies to post-industrial cities and is characterized by a large and constant outflow of population. The second type can be found in
central districts of large cities where depopulation processes have been halted to some
extent. Gentrification processes are one factor that helps offset population losses in central districts where young educated people with substantial incomes move in to replace
older residents in renovated townhouses. Another reason why the population in central
districts tends to grow is the influx of young temporary residents.
In cities where central districts possess special historical or symbolic value, depopulation processes are exacerbated by the influx of foreigners and Poles from abroad
who purchase renovated apartments. The process itself is not a threat but its concentration in one small area is a threat to stable urban development.
The already mentioned depopulation processes taking place in central urban districts are also taking place in post-industrial cities but are occurring more rapidly. In
central districts of large cities, such depopulation processes have been halted to some
extent largely due to the growing gentrification of large city centers.
Urban regeneration efforts can play an important role in population redistribution
processes both on a regional scale (city-country migrations) as well as a local scale (citymetropolitan area migrations). Research on the reasons for moving to cities indicates that
the state of the urban housing stock is not an attractive factor but rather a reason for leaving.
A radical improvement in housing stock quality via formal renovation efforts could have
an impact on relocation decisions. This could limit the flight of people from cities as well
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as attract young people with substantial incomes to central urban districts. Comprehensive
urban regeneration efforts will not only maintain the existing large housing estates in good
condition but will make them an attractive place to live for young families with children.
This is especially true of dilapidated housing stock in large cities where temporary residents such as college students could live following extensive renovation.
This will reduce the average age of housing estate residents and create a more socially and demographically diverse community. Post-industrial cities must expect a continuing outflow of residents both young and old. This may lead to an oversupply of older
apartments, especially in former manufacturing plant communities. Such cities need to
properly assess their existing stock of housing and the real housing needs their residents
before proceeding with regeneration efforts.
Urban regeneration efforts may stem the outflow of people from cities and thus
directly impact suburbanization processes. Suburban sprawl may be kept in check via
coordinated metropolitan urban regeneration efforts. Regeneration efforts ought to be
coordinated across the city center – housing estate – suburban zone spectrum.
Research efforts were made in order to evaluate the magnitude and patterns of foreign immigration to Polish cities and its impact on urban regeneration processes. Foreign
immigration to Poland is not yet at the scale where its impact on urban regeneration processes can be unequivocally determined. Immigrants possessing a high level of education
and reasonably well-paid work tend to concentrate in city centers or in upscale neighborhoods. Immigrants possessing a low level of education and lower-paid jobs tend to cluster
in peripheral neighborhoods. In Warsaw, however, clusters of Vietnamese immigrants has
been identified in some parts of the city center. These areas may become ethnic enclaves
in the future. Some large housing estates in major cities may also become such enclaves
in the future, especially those located in cities with well-developed job markets. It is
worth noting that, in Poland, housing estates that have not been renovated may become
some type of ghettos. This may also be true to some extent in city centers. The process of
ghettoization may certainly take root in dilapidated neighborhoods in post-industrial city
centers. Therefore, urban regeneration efforts, if executed properly, should substantially
limit the growth of future enclaves and even areas that are beginning to resemble enclaves
in large Polish cities. The opposite may be true of well-to-do immigrants both from the
West and the East who may provide a demographic boost to aging Polish cities.
The analysis also focused on the degree of social deterioration in urban areas. This
type of phenomena tends to intensify in central city districts with a city’s principal function being a key factor – especially its most recent principal function. Former industrial
cities tend to deteriorate the most rapidly. Their central districts are known for above
average concentrations of poverty, unemployment, and crime. Widely used social and
economic indices that describe such phenomena are age, gender, household profile based on type and size of family, level of education, as well as the position of household
members in the labor market.
Some of the most important indicators of social deterioration are the level of education as well as the size and profile of households. Compared to highly developed Western
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countries, the level of higher education of Polish society is relatively low. Furthermore,
regional differences persist and tend to be reinforced thanks to certain migration patterns.
Large metropolitan centers tend to attract the well-educated from midsize and small cities.
The educational profile of those migrating tends to be quite polarized. The flight of the
well-educated affects all types of neighborhoods in midsize cities, especially large housing
estates. The exit of the educated class from small towns means fewer potential and usually well-off candidates who could fill renovated neighborhoods. Skilled workers living
in small towns will fill neighborhoods upgraded as a result of formal urban regeneration
efforts. Urban regeneration will prompt poorer residents to leave the currently dilapidated
neighborhoods. This will lead to less spatial segregation within prestigious central city districts. This also means that spatial segregation will increase on a citywide scale. This will
be the case because not all districts will be subject to urban regeneration efforts. Neighborhoods/districts not affected by such efforts will become home to those forced to leave their
homes in sections of the city subject to renovation works. Regeneration efforts should prevent extensive social segregation in smaller “company” towns. Here, residents will have
a greater chance of staying in their renovated buildings and new residents may move in
– people who would have moved to the city had renovation efforts not been undertaken.
The paper takes into account both the standard of living and life quality indices.
These types of indicators point to clear differences in the social phenomena taking place
across cities, especially when central and peripheral zones are compared. The standard
of living, measured using objective indicators, tends to grow going from central to suburban zones. The old central districts of Krakow as well as central Nowa Huta are characterized by a low standard of living. A relatively high standard of living can be found
in the large housing estate zone, except for old “company” neighborhoods.
Despite the relatively high standard of living in the housing estates – except for
“company” housing – versus central city districts, there exists a strong potential for the
emergence of a variety of pathological phenomena. This may lead to ghettoization processes in selected large housing estates. Urban regeneration efforts could reduce the threat of such processes, however, most of those efforts are being focused on the physical
renovation of buildings and not on social programs designed to enhance the subjective
notion of the quality of life.
An analysis of the standard of living (an objective metric) as well as of the quality
of life (a subjective metric) allows for a broader assessment of the material situation of
urban residents and their level of personal welfare. Such analysis may also be used to
assess the threat of poverty. Therefore, the types of analysis and the standard of living
tools presented herein should be included in the arsenal of criteria used to identify neighborhoods for urban regeneration.
Urban regeneration efforts need to also take into account the quality of human life
and its subjective facets related to family life, neighborly relations, economic standing,
housing standards versus standards in the neighborhoods, as well as social interaction.
It can be assumed that a correct identification of residents’ attitudes, especially with
respect to the aforementioned issues, would help to renew what can be described as the
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community spirit as well as the physical quality of buildings. The psychological side of
urban regeneration has not received a lot of attention up to this point. For this very reason, it is important to analyze how and why some neighborhoods become stigmatized.
The stigmatization of certain housing estates may carry significant consequences
for the future of the entire process of urban regeneration. Dilapidated neighborhoods
may become renovated and feature a very good standard of living but may continue to
be perceived as “low quality”. What needs to happen is something that can be described
as “positive local marketing”. Such marketing campaigns should be implemented as part
of urban regeneration efforts.
Research was also conducted in Poznan (District of Srodka) and Warsaw (District
of Praga North) in order to attempt to assess the effects of urban regeneration efforts.
A similar assessment was carried out in the much smaller city of Bedzin in southern Poland. The three cities have experienced urban regeneration efforts to some extent. Survey
results have shown that their residents are split on the issue of the effectiveness of the
regeneration process. Residents tend to support further regeneration efforts but this is true
in places where regeneration efforts have already produced some results – Praga North
and Bedzin. Here, individuals want “the city” to continue improving the overall image and
physical infrastructure of their neighborhoods. In the Poznan district of Srodka, however,
little progress has been made towards the “visible” implementation of urban regeneration
plans. Here, urban regeneration exists mostly on paper. This has caused a decline in public
support for urban regeneration plans. It is important to note that in this particular case, that
projects completed as part of the urban regeneration program were mostly aimed at improving general urban infrastructure and not renovation of residential buildings.
Research has shown that additional criteria need to be included when attempting
to identify areas in need of urban regeneration in Poland. The following indices should
be included:
• population density,
• household size,
• principal function of a given district or city during the socialist era and the
changes that have taken place since,
• neighborhood image assessment based on the opinions of residents – including
stigmatization and “labeling”,
• indices of the standard of living and quality of life.
In order to properly identify areas in need of urban regeneration and monitor and
evaluate its effects, a database of social and demographic spatial phenomena needs to be
created. Such a database should also be based on local divisions such as neighborhoods
and housing estates that make up the social cells of a city. Furthermore, the monitoring
of migration processes, gentrification, and spatial segregation is recommended. Such an
effort would help evaluate the impact of urban regeneration on the social composition of
cities and the formation of new urban social systems.
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