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Samorządu.Lokalnego.przez.pkt.1.obwieszczenia.Ministra.Spraw.Zagranicznych.z.dnia.22.sierp-
nia.2006.r..o.sprostowaniu.błędu.(Dz..U..Nr.154,.poz..1107).
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OSS. –. Orzecznictwo.w.Sprawach.Samorządowych
PiP. –. Państwo.i.Prawo
RP. –. Rzeczpospolita.Polska
RPEiS. –. Ruch.Prawniczy,.Ekonomiczny.i.Społeczny
Sam. Teryt. . –. Samorząd.Terytorialny
SN. –. Sąd.Najwyższy
t.o.a.p. . –. terenowy.organ.administracji.państwowej
TK. –. Trybunał.Konstytucyjny
TUP. –. Towarzystwo.Urbanistów.Polskich
UMP. –. Unia.Metropolii.Polskich
WSA. –. Wojewódzki.Sąd.Administracyjny
WZM. –. Warszawski.Zespół.Miejski



Wprowadzenie

11

Od Autora

Niniejsza.publikacja.stanowi.uzupełnioną.i.uaktualnioną.wersję.
rozprawy.doktorskiej,.którą.obroniłam.w.październiku.2005.r..na.Wy-
dziale.Prawa.i.Administracji.Uniwersytetu.Warszawskiego.

W.tym.miejscu.pragnę.wyrazić.głęboką.wdzięczność.promotoro-
wi.rozprawy,.prof..dr..hab..Michałowi.Kuleszy,.za.nieocenioną.pomoc,.
inspirację.i.opiekę.naukową.w.trakcie.jej.przygotowywania..Bardzo.
dziękuję.także.recenzentkom:.prof..dr.hab..Aleksandrze.Wiktorowskiej.
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Wprowadzenie

Nie.ma.przesady.w.stwierdzeniu,.że.historia.cywilizacji.to.w.isto-
cie.historia.miast..Wielkie.miasto.może.być.kołem.zamachowym.roz-
woju.państwa,.ale.źle.urządzone.i.niesprawnie.zarządzane.stanie.się.
jego.hamulcem..Niniejsza.praca.traktuje.właśnie.o.sposobach.urządze-
nia.miast.i.aglomeracji.miejskich,.czyli.o.ich.ustroju.

Na.świecie.problematyka.wielkich.miast.stanowi.przedmiot.licz-
nych.opracowań.teoretycznych.i.badań.praktycznych..Istnieje.wiele.
i.wciąż.powstają.nowe.centra.naukowe.specjalizujące.się.wyłącznie.
w.tematyce.miejskiej2..Mimo.to.wszelkie.zmiany.ustroju.metropolii.roz-
łożone.są.na.wiele.lat,.w.czasie.których.prowadzi.się.szerokie.badania,.
odbywają.się.różnorakie.konsultacje.społeczne.oraz.powstaje.mnóstwo.
opracowań.naukowych3.

W.Polsce.nie.wypracowano.dotąd.rozwiązań.organizacyjnych.
uwzględniających.specyfikę.obszarów.metropolitalnych..Jedyny.wy-
jątek.stanowi.Warszawa,.stąd.w.mojej.pracy.tylko.ta.metropolia.„re-
prezentuje”.problematykę.dotyczącą.zarządu.wielkich.miast.w.Polsce..
Warszawa.nie.jest.jednak.chlubnym.wyjątkiem,.stanowi.bowiem.przy-

2. Tytułem.przykładu.można.wymienić.takie.ośrodki.zajmujące.się.problematyką.wielkich.miast.
jak:.European.Institute.for.Comparative.Urban.Research.–.Erasmus.University.Rotterdam,.Świa-
towe.Stowarzyszenie.Wielkich.Metropolii.„Metropolis”,.Institut.Français.d’Urbanisme.–.Uni-
versité.de.Paris.VIII;.tematyka.miejska.była.często.przedmiotem.opracowań.dokonanych.przez.
Radę.Europy:.np..Modèles d’Organisation pour l’Administration des Agglomérations,.1986, Les gran-
des villes et leur périphérie,.1993..Problematyka.miejska.znajduje.się.także.w.centrum.zaintere-
sowania.OECD,.w.1997.r..powstała.„Grupa.ds..Badań.nad.Problemami.Miejskimi”.(Group.on.
Urban.Affairs),.która.opracowała.wiele.raportów.m.in..w.2001.r..–.Cities for Citizens: Improving 
Metropolitan Governance.

3. Np..podczas.ostatniej.zmiany.ustroju.Londynu.szerokie.konsultacje.przeprowadzono.w.1997.r..
Uchwalenia.ustawy.dotyczącej.tej.zmiany.dokonano.w.1999.r.,.a.nowe.wybory.do.władz.Lon-
dynu.odbyły.się.w.2000.r.
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kład.zbyt.częstych.zmian.ustrojowych..Na.przestrzeni.zaledwie.15.lat.
–.od.1990.r..–.ustrój.stolicy.w.sposób.radykalny.zmieniał.się.trzykrot-
nie,.a.więc.średnio.co.5.lat,.podczas.gdy.w.krajach.zachodnich.reforma.
ustroju.wielkiego.miasta.jest.nierzadko.przygotowywana.przez.kil-
kanaście.lat4..Tak.częste.zmiany.struktury.organizacyjnej.Warszawy.
świadczą.z.jednej.strony.o.ogromnej,.wciąż.niestety.niezaspokojonej.
potrzebie.istnienia.sprawnie.zarządzanego,.dobrze.urządzonego.mia-
sta,.w.którym.w.funkcjonalną.całość.łączyłyby.się.różnorakie.potrze-
by.jego.mieszkańców.z.interesami.ekonomicznymi.przedsiębiorców,.
a.z.drugiej.dowodzą.kompletnej.niedojrzałości.polskiej.sceny.politycz-
nej.niedostrzegającej,.że.rangę.i.znaczenie.wielkich.metropolii.buduje.
się.przez.dziesiątki.lat.i.że.dla.uzyskania.tego.niezbędny.jest.stabilny.
ustrój.miasta..Stolica.Polski.stanowi.dobitny.przykład.na.to,.że.metro-
polie.miejskie.nie.mają.swoich.„obrońców”,.czyli.podmiotów,.które.by-
łyby.w.stanie.stworzyć.z.jednej.strony.silne.i.skuteczne.lobby.wobec.
władz.państwowych.umiejących.przeforsować.rozwiązania.prawne,.
ustrojowe.lub.ekonomiczne,.korzystne.z.punktu.widzenia.aglomeracji.
miejskich,.a.z.drugiej.strony.potrafiące.skupić.wokół.siebie.osoby.(praw-
ników,.ekonomistów,.specjalistów.od.zarządzania),.które.od.strony.teo-
retycznej.opracowywałyby.podstawowe.założenia.polityki.wielkomiej-
skiej5..W.Polsce,.jak.widać,.rola.obszarów.metropolitalnych.jest.wciąż.

4. Dla.porównania.samorząd.Londynu.od.lat.60..miał.tylko.trzy.fundamentalne.zmiany.ustroju.
5. Jedyną.liczącą.się.w.Polsce.organizacją.jest.w.tym.względzie.Fundacja.Unii.Metropolii.Polskich..

Jej.misją.jest.włączenie.metropolii.polskich.w.sieć.metropolii.Unii.Europejskiej..Unia.Metropolii.
Polskich.powstała.w.1990.r..wg.projektu.Instytutu.Miasta.„Tyle.państwa.ile.miasta”.z.inicjatywy.
Prezydenta.m.st..Warszawy,.aby.realizować.partnerstwo.stolicy.Rzeczypospolitej.ze.stolicami.jej.
regionów.w.celu.umocnienia.pozycji.naszego.kraju.w.Europie.i.na.świecie..Od.1993.r..Unia.Me-
tropolii.Polskich.ma.formę.fundacji..Jej.radę.stanowią.prezydenci.12.centralnych.miast.metropolii.
polskich..Rada.wybiera.6-osobowy.zarząd.z.prezesem,.skarbnikiem.i.sekretarzem..W.Unii.Metro-
polii.Polskich.współdziałają.prezydenci,.wiceprezydenci,.skarbnicy.i.dyrektorzy.wydziałów.oraz.
radni.i.eksperci.z.miast:.Białegostoku,.Bydgoszczy,.Gdańska,.Katowic,.Krakowa,.Lublina,.Łodzi,.
Poznania,.Rzeszowa,.Szczecina,.Warszawy.i.Wrocławia..Statutowymi.celami.UMP.są:.wspieranie.
rozwoju.samorządności.terytorialnej.i.gospodarczej,.promocja.inicjatyw.i.działań.związanych.
z.tworzeniem.i.funkcjonowaniem.struktur.regionalnych.i.lokalnych,.w.szczególności.powstają-
cych.na.obszarach.metropolitalnych,.wspólne.rozwiązywanie.specyficznych.problemów.wiel-
kich.miast,.współpraca.z.organami.państwa.oraz.organizacjami.ogólnopolskimi.i.zagranicznymi,.
oraz.międzynarodowymi.dla.zwiększenia.roli.metropolii.w.państwie.i.integracji.europejskiej..Od.
2002.r..UMP.jest.członkiem.Światowego.Stowarzyszenia.Wielkich.Metropolii.„Metropolis”,.od.
2004.r..członkiem.stowarzyszenia.największych.miast.europejskich.„Eurocities”.

. Poza.UMP.wymienić.należy.jeszcze.powołane.przez.byłe.gminy.Warszawy.i.regionu.stołecznego.
stowarzyszenie.„Metropolia.Warszawa”,.którego.Przewodniczącym.jest.senator.Andrzej.Wielo-
wieyski..Stowarzyszenie.to.m.in..popierało.przyjętą.przez.Sejm.i.Senat,.lecz.zablokowaną.przez.
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niedoceniana..Trzeba.też.podkreślić,.że.skupienie.się.tylko.i.wyłącznie.
na.zagadnieniach.ustroju.Warszawy.powoduje,.że.traci.się.z.pola.wi-
dzenia.istnienie.w.Polsce.jeszcze.innych.dużych.ośrodków.miejskich.
i.obszarów.metropolitalnych,.dla.których.prawidłowego.rozwoju.tak-
że.niezbędne.jest.stworzenie.dobrych.rozwiązań.ustrojowych.i.które.
ulegają.w.ten.sposób.(w.stosunku.do.Warszawy.zwłaszcza).nieuchron-
nej.marginalizacji.

O.tym,.że.wielkie.obszary.zurbanizowane.należy.traktować.w.spo-
sób.odmienny.od.pozostałych.jednostek.terytorialnych,.świadczy.zjawi-
sko.istnienia.specyfiki.rozwoju.aglomeracji.miejskich,.której.podlegają.
właściwie.wszystkie.aglomeracje.miejskie,.niezależnie.od.istniejących.
w.danym.kraju.uwarunkowań.

Uwarunkowania.te.mogą.być.różnorakiej.natury:.prawno-ustro-
jowe,.polityczne.czy.też.cywilizacyjno-kulturowe..Trzeba.podkreślić.
wszakże,.że.w.sytuacji,.gdy.ustrój.wielkiego.miasta.jest.ustabilizowa-
ny.i.gdy.dano.mu.szansę.zaistnieć.w.długim.okresie.czasu,.uwarunko-
wania.zewnętrzne.istniejące.w.danym.kraju.mają.wpływ.na.funkcjo-
nowanie.wielkiego.miasta,.ale.nie.dezorganizują.w.sposób.kompletny.
jego.funkcjonowania.

Dlatego.też.wielkie.miasto.(aglomeracja.miejska),.by.móc.pełnić.
swą.podstawową.rolę.motoru.dla.rozwoju.cywilizacyjnego.danego.re-
gionu,.a.w.efekcie.całego.państwa,.musi.mieć.do.tego.odpowiednie.wa-
runki:.istniejące.w.danym.kraju.ramy.prawnoustrojowe.muszą.wspierać.
rozwój.miasta,.a.nie.go.hamować,.a.konstrukcja.organizacyjna.miasta.
musi.być.na.tyle.silna,.by.potrafiła.oprzeć.się.wszelkim.negatywnym.
wpływom.i.naciskom.–.przede.wszystkim.natury.politycznej.

Podstawowa.teza.pracy.zakłada,.że.powstałe.przed.1990.r..zaszło-
ści.natury.ustrojowo-prawnej.z.jednej.strony.oraz.brak.prowadzenia.
przez.państwo.po.roku.1990.polityki.metropolitalnej.z.drugiej.strony.
spowodowały,.iż.problemy.występujące.na.obszarze.aglomeracji.wciąż.
pozostają.nierozwiązane,.a.kwestia.ustroju.Warszawy.stała.się.przed-
miotem.politycznych.targów.służących.jedynie.doraźnym.celom.po-
szczególnych.ekip.rządzących..Wszystko.to.powoduje,.że.Warszawa.
nie.może.–.wzorem.innych.wielkich.aglomeracji.na.świecie.–.w.peł-
ni.realizować.wspomnianej.wcześniej.zasadniczej.funkcji.wielkiego.

Prezydenta.RP.ustawę.warszawską.tworzącą.samorządowe.organy.metropolitalne.dla.Warsza-
wy.i.całego.regionu.
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miasta:.napędu.dla.postępu.ekonomicznego,.społecznego.i.cywiliza-
cyjnego.kraju.

Celem.pracy.jest.więc.wykazanie,.że.w.Polsce.specyfika.proble-
mów.wielkich.miast.nie.jest.w.wystarczający.sposób.dostrzegana.przez.
państwo.i.tym.samym.brak.jest.dobrych.rozwiązań.prawnoustrojowych.
w.tym.zakresie.

Biorąc.pod.uwagę.powyższe.rozważania,.w.niniejszej.pracy.nie-
zbędnym.było.przedstawienie.wielu.pozaprawnych.aspektów.zwią-
zanych.z.ustrojem.aglomeracji.miejskich..Znaczne.partie.materiału.
poświęcono.właśnie.wspomnianym.wyżej.uwarunkowaniom.funk-
cjonowania.aglomeracji.miejskich:.ustrojowym,.politycznym.czy.też.
cywilizacyjno-kulturowym..Te.wszelkie.pozaprawne.aspekty.mają.
wszakże.znaczenie.dla.konstruowania.ustroju.prawnego.wielkich.ob-
szarów.miejskich..Budowanie.bowiem.struktur.organizacyjnych.wiel-
kich.miast.musi.uwzględniać.istniejące.w.danym.państwie.(na.da-
nym.obszarze).realia..Należy.najpierw.postawić.diagnozę.dotyczącą.
występujących.na.obszarze.danej.aglomeracji.miejskiej.problemów,.
a.następnie.sformułować.wnioski.i.zastosować.takie.koncepcje.praw-
ne.z.zakresu.prawa.ustrojowego,.które.umożliwią.rozwiązanie.tych.
problemów6.

Wybór.miast.(aglomeracji.miejskich).zaprezentowanych.w.ni-
niejszej.pracy.nie.jest.wyczerpujący,.lecz.dokonany.w.celu.zilustro-
wania.poszczególnych.problemów.związanych.z.ustrojem.aglome-
racji.miejskich..Niektóre.z.miast,.jak.np..Paryż.–.ze.względu.na.jego.
złożoną.strukturę.organizacyjną.i.występującą.tam.paletę.różnego.
rodzaju.rozwiązań.organizacyjnych.dotyczących.zarządu.wielkim.
miastem,.czy.też.Londyn.–.ze.względu.na.ciekawy.kontekst.poli-
tyczny,.zostały.w.szczególny.sposób.uprzywilejowane.i.poświęcono.
im.więcej.miejsca.

6. Zagadnieniami.dotyczącymi.diagnozy.problemów.występujących.w.gminach.i.miastach,.w.tym.
również.na.obszarach.metropolitalnych,.zajmuje.się.w.swych.pracach.m.in..P..Swianiewicz..Por..
np..P..Swianiewicz,.U..Klimska,.A..Mielczarek,.Nierówne koalicje – liderzy miejscy w poszukiwaniu 
nowego modelu zarządzania rozwojem,.Warszawa.2004;.P..Swianiewicz,.Życzliwa obojętność. Władze 
lokalne i reforma samorządowa w oczach opinii publicznej w krajach Europy Środkowej,.Uniwersy-
tet.Warszawski.Europejski.Instytut.Rozwoju.Regionalnego.i.Lokalnego,.Warszawa.2001;.tenże,.
Czy wielkie gminy są bogate?,.Studia.Regionalne.i.Lokalne.2001,.nr.4;.W poszukiwaniu optymal-
nej wielkości. Opinie Burmistrzów z Europy Środkowej na temat łączenia lub dzielenia rządzonych 
przez nich gmin,.Studia.Regionalne.i.Lokalne.2000,.nr.2;.tenże,.Kto rządzi gminą? Teorie lokalnej 
władzy politycznej,.Sam.Teryt.2000,.nr.3.
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Opisy.ustrojów.aglomeracji.miejskich.dotyczą.różnych.okre-
sów.czasu..Kwestia.aktualności.rozwiązań.organizacyjnych.danej.
metropolii.nie.stanowiła.w.pracy.jedynego.kryterium.ich.wyboru..
Starałam.się.wybrać.takie.przykłady,.które.będą.najlepiej.ilustro-
wały.poszczególne.rozdziały.pracy.dotyczące.np..faz.rozwoju.mia-
sta,.uwarunkowań.zewnętrznych.czy.też.poszczególnych.modeli.
ustrojowych.

Praca.dotyczy.zagadnień.ustrojowych.(struktur.organizacyjnych).
wielkich.miast,.celowo.więc.zostały.pominięte.szczegółowe.problemy.
związane.z.funkcjonowaniem.obszarów.miejskich,.takie.jak:.planowa-
nie.przestrzenne,.system.finansów.i.budżetu.miasta.czy.funkcjonowa-
nie.służb.miejskich..Kwestie.te.poruszane.są.jedynie.tytułem.przykładu.
przy.okazji.omawiania.danego.problemu.dotyczącego.struktury.orga-
nizacyjnej.aglomeracji.miejskiej.

W.okresie.powojennym.problem.zarządu.wielkimi.organizmami.
miejskimi.spotykał.się.na.ogół.z.nikłym.zainteresowaniem.polskiej.dok-
tryny.nauk.administracyjnych.i.prawa.administracyjnego,.m.in..dlatego.
że.skomplikowane.potrzeby.zarządzania.aglomeracją.miejską.nie.mo-
gły.znaleźć.odzwierciedlenia.w.sztywnych.regułach.centralnie.stero-
wanej.gospodarki.i.systemu.jednolitej.władzy.państwowej7..Problema-

7. Przed.wojną.w.Polsce.problematykę.rozwiązań.ustrojowych.stolicy.podejmował.m.in..M..Jaro-
szyński.w.swej.pracy,.Problem ustroju stolicy,.Warszawa.1934..Z.innych.prac.z.tego.okresu.należy.
wymienić.m.in.:.J..Zawadzki,.Województwo stołeczne czy województwo grodzkie w m.st. Warsza-
wie,.Samorząd.Miejski.1993,.nr.14–15;.K..Kierski,.Ustrój stolicy według projektów rządowych,.War-
szawa.1936;.M..Chlamtacz,.Rządowe projekty ustaw o utworzeniu województwa stołecznego oraz o 
administracji samorządowej w województwie stołecznym,.Warszawa.1936;.M..Porowski,.Ustrój sto-
licy i województwa stołecznego,.Samorząd.Miejski.1936,.nr.8;.L..Bar,.Zmiany w ustroju samorządu 
stolicy,.Samorząd.Miejski.1938,.nr.6.

. Jako.jedyne.poważne.opracowanie.książkowe.z.okresu.powojennego.wskazać.należy.pracę.J..Słu-
żewskiego,.Działalność organów państwowych na obszarze aglomeracji miejskich,.Warszawa.1965..
Wśród.innych.opublikowanych.po.wojnie.tekstów.prawnoadministracyjnych.wymienić.trze-
ba.cykl.artykułów.autorstwa.M..Kuleszy.i.Z..Rudnickiego,.Model zarządzania dużą aglomeracją 
miejską,.OMT.1974,.nr.12;.Zagadnienia struktury wewnętrznej aglomeracji,.OMT.1975,.nr.5;.Uwa-
runkowania zewnętrzne w zarządzaniu dużym miastem i zespołem miejskim, część I: Miasto,.OMT.
1975,.nr.10;.Uwarunkowania zewnętrzne w zarządzaniu dużym miastem i zespołem miejskim, część 
II: Zespół miejski,.OMT.1975,.nr.11..Ponadto:.B..Jaworska-Dębska,.Poszukiwanie dróg optymaliza-
cji ustroju dużych miast,.Sam..Teryt..1992,.nr.12;.M..Maciołek,.Ustrój aglomeracji miejskich,.Sam..
Teryt..1993,.nr.9;.M..Maciołek,.Ustrój administracyjny Paryża, Sam..Teryt..1994,.nr.6;.K.A..Kuć,.
Ustrój m.st. Warszawy na tle europejskich metropolii.(w:).Poziomy aktywności Polski w środowisku 
międzynarodowym. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Legnicy,.maj.2002,.red..
T..Łoś-Nowak,.A..Dudek,.Legnica.2002;.K..Kmieć,.Ustrój dużego miasta na przykładzie m.st. War-
szawy,.Zeszyty.Naukowe.CSSTiRL,.Warszawa.1998.



Wprowadzenie

18

tyka.aglomeracji.miejskich.w.różnym.ujęciu.często.natomiast.stanowiła.
w.Polsce.przedmiot.analiz.urbanistów,.geografów.i.socjologów8.

W.krajach.zachodnich.tymczasem.temat.ustroju.wielkich.obszarów.
zurbanizowanych.od.wielu.lat.uważany.jest.za.niezwykle.istotny,.m.in..
dlatego.że.prawidłowy.system.zarządzania.wielkimi.miastami.ma.bezpo-
średni.wpływ.na.rozwój.całych.regionów,.a.los.gospodarczy.kraju.zależy.
od.osiągnięć.metropolii,.które.są.nie.tylko.ośrodkami.kulturalnymi,.na-
ukowymi.i.politycznymi,.ale.przede.wszystkim.węzłami.globalnych.po-
łączeń.sieci9..W.konsekwencji,.próbując.znaleźć.podbudowę.teoretyczną.
dla.rozwiązań.praktycznych.przydatnych.w.warunkach.polskich,.trzeba.
w.głównej.mierze.korzystać.z.publikacji.i.analiz.pochodzących.z.innych.
krajów..Niniejsza.praca.ma.m.in..na.celu.przybliżenie.rozwiązań.ustro-
jowych.z.innych.krajów.w.tym.zakresie,.a.przede.wszystkim.wskazanie.
problemów.i.niebezpieczeństw,.z.którymi.trzeba.się.liczyć,.wprowadzając.
określony.model.ustroju.administracyjnego.wielkiego.miasta.

Z.materiałów.niepublikowanych.chciałabym.w.szczególności.
wspomnieć.o.rozprawie.doktorskiej.Anny.Szmytt,.Prawne aspekty plano-
wania przestrzennego na obszarach metropolitalnych..Bardzo.pomocne.przy.
pisaniu.niniejszej.pracy.okazały.się.fragmenty.dotyczące.rozważań.na.
temat.pozycji.ustrojowej.obszarów.metropolitalnych.w.Polsce.po.refor-
mie.terytorialnej.państwa.z.1998.r.

8. Tytułem.przykładu.z.dziedziny.socjologii.wielkich.miast.można.wymienić:.B..Jałowiecki,.Metro-
polie,.Białystok.1999;.tenże,.Społeczna przestrzeń metropolii,.Warszawa.2000;.M.S..Szczepański,.
Miasto socjalistyczne i świat społeczny jego mieszkańców,.Warszawa.1991;.S..Nowakowski, Miasto 
polskie w okresie powojennym,.Warszawa.1988;.A..Wallis,.Socjologia wielkiego miasta,.Warszawa.
1967..Z.dziedziny.planowania.przestrzennego.i.rozwoju.aglomeracji.miejskiej:.S..Leszczycki,.
P..Eberhardt,.S..Heřman,.Aglomeracje miejsko-przemysłowe w Polsce 1966–2000,.Biuletyn.KPZK.
PAN.1971,.z..67;.J..Zarzycki,.Problemy sterowania rozwojem aglomeracji miejskich w Polsce,.War-
szawa.1974;.P..Korcelli,.Teoria rozwoju struktury przestrzennej miast,.Warszawa.1974;.Program roz-
woju Warszawy,.red..P..Korcelli,.A..Potrykowska,.Warszawa.1993;.A..Wallis,.Miasto i przestrzeń,.
Warszawa.1977;.Z..Gontarski,.Obszary metropolitalne w Polsce,.Biuletyn.KPZK.PAN.1980,.z..109;.
Aglomeracje miejskie w Polsce pojęcie i terminologia, Biuletyn.KPZK.PAN.1973,.z..79;.Aglomeracje 
miejskie w procesie transformacji,.red..P..Korcelli,.Warszawa,.PAN.IGiPZ,.1996.(Zeszyty.Instytutu.
Geografii.i.Przestrzennego.Zagospodarowania.PAN,.nr.41–46);.Koniunktura gospodarcza i mobi-
lizacja społeczna w gminach,.red..G..Gorzelak,.B..Jałowiecki,.Warszawa.1998;.G..Gorzelak,.B..Ja-
łowiecki,.Konkurencyjność regionów,.Studia.Regionalne.i.Lokalne.2000,.nr.l;.G..Gorzelak,.Poten-
cjalne ośrodki wzrostu w województwie mazowieckim i ich miejsce w strategii rozwoju województw,.
Studia.Regionalne.i.Lokalne.2000,.nr.8;.J..Grzeszczak,.Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spola-
ryzowanej,.Prace.Geograficzne.1999,.nr.173;.A..Kukliński,.J..Kołodziejski,.T..Markowski,.W..Dzie-
mianowicz.(red.),.Globalizacja polskich metropolii,.Uniwersytet.Warszawski.Europejski.Instytut.
Rozwoju.Regionalnego.i.Lokalnego,.Warszawa.2000.

9. M..Castells,.Société en réseaux,.Paris.1998,.s..461.
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W.istocie.rzeczy.każde.duże.miasto.jest.elementem.większej.ca-
łości.funkcjonalnej.i.przestrzennej,.bowiem.z.reguły.otoczone.jest.jed-
nostkami.osadniczymi.o.różnorodnym.charakterze,.z.którymi.w.natu-
ralny.sposób.wchodzi.w.wielostronne.interakcje,.często.trwałe.i.bardzo.
silne..Jednostki.te.wraz.z.miastem.centralnym.(czy.kilkoma.takimi.mia-
stami.o.równorzędnym.charakterze).tworzą.wewnętrznie.powiązany.
miejski.zespół.(region).funkcjonalny..Zespół.taki.(splot.takich.więzi).
występuje.obiektywnie,.niezależnie.od.tego,.czy.znajduje.odpowied-
nie.odwzorowanie.w.sferze.ustrojowej.zarządu.lokalnego.i.w.siatce.po-
działu.administracyjnego10..Będąc.obiektywnie.istniejącym.systemem.
funkcjonalnym,.zespół.ów.(region.miejski,.aglomeracja.miejska).wy-
maga.prowadzenia.stosownej.polityki,.eliminującej.zjawiska.negatyw-
ne.i.koordynującej.rozwój.całego.układu.przestrzennego..Polityka.taka.
może.być.realizowana.w.ramach.różnych.modeli.zarządu.obszarów.me-
tropolitalnych,.a.wybór.takiego.modelu.zależy.zawsze.od.konkretnych.
uwarunkowań.występujących.w.danym.państwie.(prawnych.i.ustrojo-
wych,.politycznych,.kulturowych,.historycznych.itp.)..Region.miejski.
podlega.przy.tym.swym.własnym.regułom.(„prawom”).rozwoju,.które.
winny.być.uwzględniane.przy.konstruowaniu.systemu.zarządzania,.
a.zgodność.przyjętych.rozwiązań.ustrojowych.z.zasadniczymi.cechami.
układu,.którego.rozwiązania.te.dotyczą,.będzie.niejednokrotnie.roz-
strzygać.o.racjonalności.i.skuteczności.mechanizmów.zarządzania.

10. Z..Rudnicki,.M..Kulesza,.Model zarządzania dużą aglomeracją miejską (próba sformułowania pro-
blemu),.OMT.1974,.nr.12,.s..4.
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Trudność.zbudowania.modelu.zarządzania.aglomeracją.miejską.
wynika.ze.szczególnego.splotu.zagadnień.społecznych,.gospodarczych.
i.przestrzennych,.mających.w.tym.wypadku.charakter.równoczesnych.
oddziaływań.wzajemnych11..Na.obszarze.takim.funkcje.lokalne,.zawsze.
podstawowe.dla.składowych.jednostek.administracyjnych,.a.przede.
wszystkim.dla.poszczególnych.jednostek.osadniczych.o.charakterze.
„miejskim”.(zurbanizowanym).czy.o.charakterze.„wiejskim”,.interferują.
z.funkcjami.metropolitalnymi,.nierzadko.rangi.krajowej.czy.między-
narodowej..Niezależnie.od.tego.poszczególne.części.aglomeracji.wy-
kazują.określoną.specyfikę,.w.zależności.od.tego,.gdzie.jakie.funkcje.
dominują..Istnieje.więc.„miasto-centrum”.(czy.kilka.równorzędnych.
ośrodków.tego.rzędu),.a.obok.tego.strefa.podmiejska.(peryferyjna);.są.
dzielnice.przemysłowe.i.składowe,.centra.handlowe,.usługowe.i.admi-
nistracyjne,.dzielnice.mieszkaniowe.(w.tym.całe.„miasta-sypialnie”),.
tereny.rolne.i.leśne,.obszary.rekreacyjne.i.inne;.występują.rejony.bo-
gactwa.i.obszary.nędzy,.a.także.terytorialne.zróżnicowanie.opcji.poli-
tycznych.elektoratu.itp.

Często.w.literaturze.pojawia.się.określenie.„metropolia”.kojarzone.
potocznie.z.dużym.miastem,.ale.w.nauce.oznacza.ono.nie.tylko.samo.
„miasto-centrum”,.lecz.także.związane.z.nim.otoczenie,.czyli.obszar,.
strefę.metropolitalną.–.aglomerację..Starogrecki.termin.metropolis.do-
słownie.oznacza.„matka.miast”.czy.też.„miasto.matka”.(od.greckiego.
meter.–.matka.i.polis.–.miasto)12.

„Wielkie.miasta.rozwijają.się.i.funkcjonują.z.reguły.w.ścisłym.
związku.ze.swoim.bezpośrednim.otoczeniem,.tworząc.układy.aglo-
meracyjne..O.wielkich.miastach.należy.więc.mówić.jako.o.aglomera-
cjach”13..Uważa.się,.że.metropolia.terytorialnie.jest.czymś.większym.
niż.miasto..Metropolia.składa.się.z.miast,.a.miasta.składają.się.z.miej-
scowości.

O.metropolitalnym.czy.też.centralnym.charakterze.ośrodka.de-
cyduje.nie.tylko.siła.i.zasięg.oddziaływania,.ale.i.złożoność.wypełnia-
nych.przez.niego.funkcji..Podkreśla.się,.że.na.pełne.miano.metropolii.

11. Ibidem,.s..5.
12. W..Kopaliński,.Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych,.Warszawa.1970.
13. E..Wysocka,.Planowanie strategiczne wielkich miast,.Sam..Teryt..1994,.nr.5,.s..3.i.n.
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zasługują.tzw..diversified cities.–.miasta.o.funkcjach.złożonych.i.znacz-
nej.komplikacji.wypełnianych.funkcji.wyższego.rzędu14.

Miasta.skupiające.najwięcej.funkcji.mają.status.metropolii.glo-
balnych.–.w.Europie.są.nimi.Londyn.i.Paryż..Do.tego.statusu.aspiru-
ją.też.Berlin.i.Moskwa..Następną.grupę.tworzą.tzw..europole,.grupa.
około.trzydziestu.miast.pełniących.funkcje.ponadlokalne..Miasta.te.na.
mapie.Europy.tworzą.kontur.banana,.dlatego.nazwano.je.blue banana.
(niebieskim.bananem).–.od.Liverpoolu,.przez.Londyn.i.Paryż,.wzdłuż.
Renu,.przez.Zurych,.po.Turyn.i.Mediolan..Strefa.blue banana.to.obecnie.
obszar,.w.którym.najwięcej.się.inwestuje..Są.to.najważniejsze.europej-
skie.metropolie..Żadne.z.polskich.miast,.nawet.Warszawa,.nie.zalicza.
się.do.tej.europejskiej.pierwszej.ligi.

W.literaturze.przyjmuje.się,.że.ośrodek.metropolitalny.to.węzeł.
w.sieci.miast.(osadniczej),.który:

–. odgrywa.istotną.rolę.w.międzynarodowym.obrocie.finansowym,.
wymianie.towarów.i.usług,.podejmowaniu.decyzji,.przyjmuje.
z.zagranicy.inwestycje;

–. gości.kadry.kierownicze.i.specjalistyczne,.centrale.międzynaro-
dowych.korporacji.i.banków,.uznane.uniwersytety.o.znacznym.
udziale. studentów. zagranicznych,. przedstawicielstwa.dyplo-
matyczne.i.międzynarodowych.organizacji,.w.tym.pozarządo-
wych;

–. gości.regularnie.międzynarodowe.spotkania:.kongresy,.wysta-
wy,.festiwale,.imprezy.sportowe.i.artystyczne,.uprawia.parady-
plomację.poprzez.miejskie.instytucje.publiczne.i.prywatne,.wła-
sne.przedstawicielstwa.za.granicą,.członkostwo.w.organizacjach.
międzynarodowych,.porozumienia.miast.bliźniaczych.itp.;

–. ma.rozwinięte.usługi.nastawione.na.zagranicznych.klientów.i.tu-
rystów:.centra.kongresowe.i.wystawiennicze,.wysokiej.jakości.po-
mieszczenia.biurowe,.międzynarodowe.instytucje.naukowe.i.do-
radcze,.luksusowe.hotele.i.centra.rozrywki;

–. posiada.bardzo.dobre.połączenia.z.metropoliami.w.kraju.i.zagra-
nicą.(autostradami,.szybką.koleją,.liniami.lotniczymi),.a.także.in-
fostrady.i.inne.wysoce.wydajne.środki.przesyłu.i.przetwarzania.

14. J..Purchla,.J..Sepioł,.Metropolie a rozwój regionalny Polski.(w:).Metropolitalne funkcje Krakowa,.
red..J..Purchla,.Kraków.1998,.s..16;.zob..także.J..Purchla,.J..Sepioł,.Metropolie a rozwój regionalny 
Polski,.Sam..Teryt..1997,.nr.11.
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informacji,.instytucje.medialne.o.zasięgu.międzynarodowym.(wy-
dawnictwa,.prasa,.radio.i.telewizja)15.

Warto.podkreślić,.że.pojęcie.metropolii.jest.kategorią.planistyczną.
występującą.w.oficjalnych.materiałach.Unii.Europejskiej16.

Natomiast.wg.Unii.Metropolii.Polskich.„obszar.metropolitalny.
jest.to.obszar.wielkiego.miasta.oraz.powiązanego.z.nim.funkcjonalnie.
bezpośredniego.otoczenia,.ustalony.w.koncepcji.przestrzennego.zago-
spodarowania.kraju,.zgodnie.z.zasadniczym.podziałem.terytorialnym.
państwa.na.powiaty,.stanowiący.kompleks.osiedleńczy.zamieszkały.
przez.ponad.500.tys..osób,.skupiający.instytucje.współpracy.między-
narodowej”17..Zgodnie.z.tą.klasyfikacją.UMP.wyodrębniła.dwanaście.
obszarów.metropolitalnych.Polski18.

Do.„Eurocities”.zaś.–.stowarzyszenia.dużych.miast.z.państw.
członkowskich.Unii.Europejskiej.–.mogą.być.przyjęte.miasta.mające.
co.najmniej.250.tys..ludności..Decydujące.jest.jednak.znaczenie.mię-
dzynarodowe,.krajowe.i.regionalne.miasta19.

W.obrębie.wysoko.zurbanizowanych.obszarów.osadniczych.wy-
odrębnia.się.często.i.klasyfikuje.różne.formy.lub.części.składowe.tych.
obszarów..Mówi.się.o.mieście,.aglomeracji,.regionie.metropolitalnym,.
wieloośrodkowym.regionie.metropolitalnym;.a.jako.części.składowe.
aglomeracji.wymienia.się.np..miasto.centralne,.pierścień.podmiejski,.
region.funkcjonalny.czy.wielki.region.funkcjonalny20.

15. P..Soldatos,.La nouvelle genération des villes internationales,.Montreal.1987,.za:.J..Lendzion,.Zna-
czenie obszarów metropolitalnych i ich otoczenia oraz współczesnych procesów metropolizacyjnych 
w kształtowaniu polityki regionalnej Państwa,.ekspertyza.przygotowana.w.2004.r..na.zamówienie.
Ministerstwa.Gospodarki.i.Pracy,.s..5.

16. Europa 2000+, Europäische Zusammenarbeit bei der Raumentwicklung,.Brüssels,.Luxemburg.1994,.
s..97.

17. Uchwała.Rady.UMP.z.dnia.24.czerwca.2003.r.
18. W.roku.2006.następujące.aglomeracje.Polski.zostały.sklasyfikowane.przez.UMP.jako.obszary.

metropolitalne:.białostocki,.bydgosko-toruński,.gdański,.katowicki,.krakowski,.lubelski,.łódzki,.
poznański,.rzeszowski,.szczeciński,.warszawski.i.wrocławski.

19. „Eurocities”.powstało.w.1986.r..Zrzesza.niemal.120.miast.i.związków.miast.z.31.krajów.Europy.
i.jest.stowarzyszeniem.największych.miast.z.państw.członkowskich.Unii.Europejskiej..Głównym.
celem.„Eurocities”.jest.reprezentowanie.interesów.metropolii.wobec.instytucji.wspólnotowych,.
działanie.na.rzecz.stworzenia.Europejskiej.Polityki.Miejskiej.(European.Urban.Policy),.a.także.
zacieśnianie.współpracy.między.miastami.Europy.oraz.wymiana.pomiędzy.nimi.doświadczeń..
Aktualnie.do.„Eurocities”.należy.12.polskich.miast.

20. L.H..von.Klaassen,.Myśl i praktyka ekonomiczna a przestrzeń,.Łódź.1988.






