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Wprowadzenie

W ostatnich dziesięcioleciach jesteśmy świadkami postępującej urbanizacji. Obec-
nie obszary miejskie na świecie zamieszkuje 4,2 mld ludzi, czyli 55% populacji. 
W Polsce współczynnik urbanizacji wynosi 60%. Prognozy ONZ zakładają dalszy 
wzrost liczby ludności miejskiej – w 2050 roku ma to być 68% [United Nations, 2018]. 
Zarządzanie tak złożonymi organizmami, jakimi są miasta, wymaga interdyscypli-
narnej wiedzy i umiejętności.

Oddajemy w Państwa ręce monografię pt. Zarządzanie rozwojem współczesnych 
miast. Szczególną okazją do publikacji zawartych w niej tekstów jest podwójny ju-
bileusz prof. zw. Tadeusza Markowskiego: 70-lecia urodzin oraz 40-lecia pracy 
w Uniwersytecie Łódzkim. Publikacja tytułem i treścią nawiązuje do książki Pro-
fesora Tadeusza Markowskiego pt. Zarządzanie rozwojem miast, w której Autor 
charakteryzował zarządzanie rozwojem miasta „jako zintegrowane planowanie 
i działanie na rzecz trwałego rozwoju uwzględniającego uwarunkowania ekologicz-
ne” [Markowski, 1999, s. 10]. Przez wszystkie te lata wiedza i praktyka zarządzania 
miastem ewoluowały, co wynika z postępujących zmian w otoczeniu, a zwłaszcza 
wszechogarniającej globalizacji, a co za tym idzie – rozpoznania roli ośrodków 
miejskich jako lokomotyw rozwoju. Większego znaczenia nabiera jednak teryto-
rialne podejście do zarządzania procesami rozwoju. W związku z tym, mówiąc 
o zarządzaniu współczesnym miastem, należy pamiętać, iż nie można jednostek 
terytorialnych postrzegać poprzez pryzmat granic administracyjnych, lecz należy 
uwzględniać powiązania funkcjonalne występujące między miastem a jego bez-
pośrednim otoczeniem. Właśnie w tych układach funkcjonalnych zintegrowane 
planowanie i zarządzanie są szczególnie istotne. Potrzeba tutaj zintegrowanego 
podejścia do zagospodarowania przestrzeni, planowania systemów infrastruktury 
technicznej czy gospodarowania odpadami. To tutaj funkcjonuje bardzo wiele grup 
interesariuszy, które muszą ze sobą współpracować, a jednocześnie dbać o swoje 
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interesy. Tutaj też poszczególne polityki powinny być planowane i realizowane 
w sposób zintegrowany. 

Problematyka zarządzania miastem jest wieloaspektowa i wielopłaszczyznowa. 
Prezentowana publikacja wyjaśnia teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania 
rozwojem miast. Opracowanie zostało podzielone na trzy części. Część pierwsza, 
zatytułowana Koncepcje zarządzania rozwojem miast, przedstawia współczesne 
trendy w kształtowaniu obszarów miejskich. Pierwszy rozdział, Rozwój zrówno-
ważony a planowanie miast w świetle doświadczeń ostatniego ćwierćwiecza autor-
stwa Tadeusza Marszała, mówi o konieczności wdrażania efektywnego systemu 
uwzględniającego zrównoważone podejście w rozwoju miast w oparciu o takie 
narzędzia jak wielodyscyplinarna analiza i diagnoza czy zintegrowane planowa-
nie w procesach zarządzania miastem. W rozdziale tym opisano kierunki działań 
władz lokalnych w zakresie rozwoju miast po transformacji systemowej, uregulo-
wania prawne w zakresie ochrony środowiska i planowania przestrzennego, prze-
jawy niezrównoważonego rozwoju miast oraz przyczyny negatywnych zjawisk w tej 
sferze oraz wnioski i rekomendacje przydatne w dążeniu do zrównoważonego roz-
woju miast. W rozdziale pt. Nowa urbanizacja miast i aglomeracji miejskich o prze-
mysłowej proweniencji Andrzej Klasik i Florian Kuźnik omawiają procesy nowej 
urbanizacji w odniesieniu do miast i aglomeracji miejskich. Przedmiotem rozwa-
żań jest zarówno samo zjawisko nowej urbanizacji i jego podstawy koncepcyjne, 
jak i łańcuch procesowo-behawioralny oraz układ wspierających je mechanizmów 
ekonomicznych. Kolejny rozdział, Przekształcenia wybranych elementów systemu 
regionalnego Polski autorstwa Wandy Gaczek, próbuje odpowiedzieć na pytania 
związane ze zmiennością kodu rozwojowego systemu regionalnego, przystosowa-
niem się regionów do zewnętrznych wyzwań, potencjałem gospodarczym i demo-
graficznym oraz dynamiką wzrostu gospodarczego regionów. Rozdział Justyny 
Danielewicz i Małgorzaty Żak-Skwierczyńskiej „Governance” jako element zin-
tegrowanego zarządzania rozwojem obszarów metropolitalnych dotyczy zintegro-
wanego podejścia do zarządzania obszarami funkcjonalnymi. Szczególny nacisk 
położono na integrację podmiotową, która realizowana jest poprzez współpracę, 
zgodnie z koncepcją multilevel governance, a która prowadzi do integracji sektoro-
wej, przestrzennej i finansowej. W kolejnym rozdziale pt. Szanse i zagrożenia wdra-
żania koncepcji „smart city” w Polsce Dorota Sikora-Fernandez charakteryzuje ko-
rzyści, szanse i bariery wdrażania koncepcji smart city w Polsce. Koncepcja ta budzi 
wiele wątpliwości, gdyż w ostatnich latach stała się swoistym panaceum na wszelkie 
problemy miejskie. W rozdziale dokonano próby identyfikacji szans i zagrożeń 
wynikających z oparcia rozwoju miejskiego na zaawansowanych technologiach. 

Część druga, zatytułowana Czynniki i instrumenty rozwoju miast, dotyczy 
aspektów praktycznych w zarządzaniu rozwojem miast. Paweł Churski wraz z ze-
społem w rozdziale pt. Czynniki rozwoju w praktyce polityki spójności zoriento-
wanej terytorialnie prezentują autorską propozycję operacyjnej konkretyzacji 
działań ukierunkowanych na wzmacnianie i kształtowanie czynników rozwo-
ju w aspekcie terytorialnym. Rozdział napisany przez Aleksandrę Nowakowską 
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Kapitał terytorialny – źródło przewagi konkurencyjnej prezentuje różne ujęcia ka-
pitału terytorialnego oraz te jego cechy i elementy, które budują przewagę konku-
rencyjną wśród podmiotów gospodarczych. Następny rozdział, Czynniki rozwoju 
miast w Polsce – wstęp do badań autorstwa Agnieszki Orankiewicz i Macieja Tu-
rały, przedstawia koncepcję kapitału terytorialnego i teoretycznej taksonomii jego 
elementów składowych. W rozdziale tym omówiono także koncepcję badań nad 
uwarunkowaniami procesów rozwojowych polskich miast, wyodrębniono i skla-
syfikowano czynniki rozwoju oraz wskazano propozycje miar służących ocenie 
ich znaczenia. Następnie, w rozdziale pt. Scenariusze rozwoju metropolii Gdańsk– 
–Gdynia–Sopot, Jacek Zaucha i Tomasz Komornicki opisują scenariuszowe podej-
ście do rozwoju metropolii Gdańsk–Gdynia–Sopot w kontekście integracji polityki 
przestrzennej i polityk sektorowych. Ostatni w tej części rozdział pt. Marketing 
terytorialny a generowanie rozwoju miast i regionów autorstwa Wawrzyńca Rudolfa 
ma na celu zaprezentowanie rozwoju marketingu w sektorze publicznym ze szcze-
gólnym uwzględnieniem marketingu terytorialnego przeznaczonego dla jednostek 
terytorialnych – miast i regionów. Opisano w nim charakter marketingu teryto-
rialnego oraz teoretyczne aspekty dostosowania go do zmieniających się warunków 
działania organizacji publicznych.

Część trzecia, Kluczowe aspekty realizacji wybranych polityk miejskich, po-
święcona jest analizie szczególnie istotnych dla rozwoju miast polityk. Rozdział 
autorstwa Dominika Drzazgi zatytułowany Planowanie przestrzenne jako instru-
ment ochrony interesów publicznych dotyczy przede wszystkim regulacyjnej funkcji 
planowania, która ma zapewnić ład przestrzenny, oraz jej ograniczeń spowodo-
wanych ułomnością władz publicznych. W kolejnym rozdziale, Interes publiczny 
i przestrzeń – kilka uwag, Adam Kowalewski podejmuje próbę zdefiniowania, 
czym jest interes publiczny w racjonalnym zarządzaniu przestrzenią i w jaki spo-
sób powinien podlegać ochronie. Następny rozdział, Uwarunkowania sprawnego 
zarządzania procesami rewitalizacji w polskich miastach autorstwa Danuty Stawasz 
i Magdaleny Wiśniewskiej, dotyczy niezwykle aktualnego obecnie zagadnienia, 
jakim jest odnowa miast. Autorki analizują zależności zachodzące między rewi-
talizacją a odnową miasta oraz wskazują, jakie warunki muszą zostać spełnione, 
aby zarządzanie tym procesem było sprawne i innowacyjne. Rozdział autorstwa 
Janusza Reichela pt. Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na tle organizacji 
innych sektorów nie dotyczy bezpośrednio polityk miejskich, ale poświęcony jest 
funkcjonowaniu organizacji z sektora pozarządowego, które bardzo często zastę-
pują władze miasta w realizacji zadań, zwłaszcza w obszarze polityki społecznej. 
Przedmiotem rozważań Filipa Moterskiego w rozdziale pt. Publiczny wymiar spor-
tu jest problem sportu i rekreacji jako istotnych zadań realizowanych przez władze 
miast, a których właściwe wdrożenie może podnieść jakość życia mieszkańców 
oraz poprawić wizerunek miasta.

W monografii, oprócz tekstów wieloletnich współpracowników i przyjaciół 
Profesora Tadeusza Markowskiego, znalazły się także opracowania obecnych pra-
cowników Katedry Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego 
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kierowanej przez Profesora. Szerokie spektrum tematyki poszczególnych tekstów 
odzwierciedla z jednej strony różnorodność naszych zainteresowań naukowych, 
ale także jest efektem inspirującego wpływu Pana Profesora na rozwój tych za-
interesowań, za co jesteśmy Mu niezmiernie wdzięczni. Dziękujemy za Pana czas 
poświęcony na wielogodzinne rozmowy, roztrząsanie dylematów i dyskusje, które 
przyczyniły się do wzbogacenia naszej wiedzy i nauczyły patrzeć na problemy na-
ukowe w interdyscyplinarny sposób. To dzięki Pana wsparciu każdy z nas mógł 
rozwijać swoją indywidualną aktywność naukową, pozostając jednocześnie waż-
nym ogniwem Katedry. Pana zaangażowanie w rozwój naukowy przyczyniło się 
do indywidualnych osiągnięć i zbiorowego sukcesu nas wszystkich. 

W imieniu swoim i całego zespołu Katedry, Szanowny Panie Profesorze Zwy-
czajny, dziękujemy, że jest Pan taki nadzwyczajny!

Justyna Danielewicz
Dorota Sikora-Fernandez
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Sylwetka naukowa  
Profesora Tadeusza Markowskiego

Przedstawiamy Państwu książkę, której tytuł, tematyka, a także skład autorski nie 
są przypadkowe. Zostały zaprojektowane i starannie dobrane z myślą o podniosłym 
jubileuszu i jemu podporządkowane. Jubileusz ten to 70-lecie urodzin prof. dra hab. 
Tadeusza Markowskiego, wybitnego naukowca, cenionego eksperta, od lat pełniące-
go odpowiedzialne funkcje w strukturach polskiej nauki, obecnie Kierownika Kate-
dry Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego oraz – do niedawna 
– długoletniego Przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju Polskiej Akademii Nauk. Tytuł prezentowanej książki: Zarządzanie rozwojem 
współczesnych miast nawiązuje do głównego nurtu naukowej aktywności Jubila-
ta i Jego znaczących osiągnięć publikacyjnych. Zarządzanie miastem to dziedzina 
wiedzy, której początki w polskiej literaturze naukowej zawdzięczamy Profesorowi 
Tadeuszowi Markowskiemu, do dziś niekwestionowanemu liderowi w zakresie tej 
problematyki. Jeżeli spojrzeć natomiast na skład autorski zamieszczonych tu opra-
cowań, to tworzą go najbliżsi współpracownicy z Jego rodzimej Katedry oraz współ-
pracownicy z Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Są to jednocze-
śnie naukowcy, dla których problematyka studiów miejskich również jest obszarem 
ich badawczej aktywności. Redaktorkami opracowania są natomiast: dr hab. Justyna 
Danielewicz, prof. UŁ, oraz dr Dorota Sikora-Fernandez, bliskie współpracownicz-
ki z Katedry Profesora Markowskiego, dla których przyjęta funkcja jest zapewne 
ukłonem dla Profesora w podziękowaniu za wsparcie w ich naukowej karierze.

Możliwość zaprezentowania sylwetki naukowej Profesora Tadeusza Markow-
skiego jest dla mnie wielkim zaszczytem.

Życiorys naukowy prof. dra hab. Tadeusza Markowskiego stanowi przykład 
udanej kariery akademickiej, na co wskazują wszystkie jej znaczące etapy i kolejne 
awanse. Droga naukowa Profesora jest związana z Uniwersytetem Łódzkim; jest 
on absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego tegoż Uniwersytetu. 
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W latach 70. ubiegłego wieku pracował w Biurze Projektowo-Badawczym „Mia-
stoprojekt” w Łodzi. W Uniwersytecie Łódzkim pracuje od 1978 roku, przechodząc 
kolejne stanowiska od asystenta (1978) do profesora zwyczajnego oraz zdobywa-
jąc kolejne stopnie naukowe od magistra (1973) do doktora habilitowanego (1987), 
a później tytułu profesora nauk ekonomicznych (1999). W 1990 roku przebywał 
na półrocznym stypendium naukowym w Instytucie Studiów Publicznych Uni-
wersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Od roku 2000 jest kierownikiem Katedry 
Zarządzania Miastem i Regionem. Pełnił również funkcje Dziekana (w kadencji 
2002–2005) i Prodziekana Wydziału Zarządzania (1995–2002).

Profesor Tadeusz Markowski należy niewątpliwie do elity polskich naukowców. 
Jego osiągnięcia zawodowe są znaczące we wszystkich obszarach akademickiej 
aktywności: publikacyjnej, badawczej, dydaktycznej, eksperckiej, organizacyjnej 
i współpracy z praktyką. Patrząc na całość dorobku naukowo-badawczego Profe-
sora, widać duży wkład w rozwój takich dyscyplin naukowych jak zarządzanie czy 
ekonomia. Dorobek ten, obok wspominanego wyżej zarządzania miastem, doty-
czy gospodarki przestrzennej, a zwłaszcza polityki i planowania przestrzennego, 
polityki regionalnej, regionalnych i lokalnych systemów innowacji, marketingu 
terytorialnego, konkurencyjności miast i regionów. Osiągnięcia publikacyjne Pro-
fesora są imponujące (w latach 1986–2018 liczba publikacji przekracza 220 pozycji1) 
i dotyczą każdego z tych obszarów, choć w okresie trwania Jego kariery naukowej 
nieznacznie zmieniają się proporcje tej tematyki, stosownie do postępów światowej 
nauki oraz potrzeb polskiej praktyki. Profesor jest też autorem (współautorem) lub 
redaktorem (współredaktorem) ponad 50 opracowań książkowych. Wśród nich 
najbardziej rozpoznawalna i najczęściej cytowana jest monografia pt. Zarządzanie 
rozwojem miast [Warszawa, 1999], która szybko weszła do klasyki polskiej litera-
tury naukowej. Przesądziła o tym w głównej mierze oryginalność wielu porusza-
nych wątków, jeszcze lepiej zauważalna z obecnej perspektywy. Chodzi tu zwłasz-
cza o upowszechnienie kategorii zarządzania w odniesieniu do jednostki miejskiej 
jako wysoce złożonej struktury wymagającej szerokiej wiedzy menedżerskiej, 
co w tamtym czasie było rzadko podejmowanym tematem w polskiej literaturze 
naukowej, zwłaszcza w ujęciu monograficznym. Wiele wątków podjętych w książ-
ce Profesor rozwijał w późniejszych publikacjach. Pojawiały się w nich również 
nowe spojrzenia na kwestię zarządzania miastem. Jako przykład można wskazać 
trzy następujące, relatywnie krótkie, ale inspirujące do przemyśleń, opracowania 
artykułowe: System zarządzania przestrzenią miasta jako narzędzie w procesie rów-
noważenia jego rozwoju [2002], gdzie wskazał m.in. słabe ogniwa tytułowego sys-
temu zarządzania; Konkurencyjność miast – prokonkurencyjne zarządzanie [2003], 
w którym udokumentował przesądzające znaczenie jakości zarządzania miastem 
w kształtowaniu jego konkurencyjności; Challenges for management of Polish city 
– regions in an international, national and regional context [2004], gdzie odwołując 

1 Zestawienie wszystkich publikacji zamieszczono w odrębnym fragmencie niniejszej 
książki.
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się do najnowszych koncepcji teoretycznych oraz opierając na konkretnych przy-
kładach światowej gospodarki, dokonał identyfikacji kierunków zmian w globali-
zującej się urbanizacji. W tym ostatnim opracowaniu widoczna jest koncentracja 
na zmieniającej się roli metropolii w rozwoju regionów i stopniowym umacnia-
niu się międzymetropolitalnych powiązań kosztem ich związków z najbliższym 
otoczeniem regionalnym, na której to podstawie Profesor formułuje sugestie pod 
adresem zarządzania polskimi obszarami metropolitalnymi w kontekście między-
narodowych wyzwań.

Wracając do monografii Zarządzanie rozwojem miast, uwadze czytelników nie 
uszły również rozważania dotyczące marketingu terytorialnego, tematyki, która 
na przełomie wieków dopiero zaczynała się pojawiać w polskiej literaturze na-
ukowej. Profesor Tadeusz Markowski należy do wąskiej grupy badaczy i autorów 
publikacji uważanych za prekursorów wiedzy o marketingu terytorialnym, jego 
istocie, związkach z tradycyjnymi nurtami marketingu oraz jego instrumentalnej 
funkcji w polityce kształtowania konkurencyjności miast i regionów. Zagadnienie 
marketingu terytorialnego rozwijane jest w całej serii publikacji Profesora, w tym 
również w opracowaniach zbiorowych przygotowywanych pod Jego redakcją. Naj-
bardziej rozpoznawalna i bardzo ceniona przez czytelników, na co wskazuje m.in. 
wysoki wskaźnik cytowań, jest książka pt. Marketing terytorialny, przygotowana 
pod redakcją Profesora Markowskiego i wydana w 2002 roku; jej nakład szybko się 
wyczerpał i w 2006 roku pojawiło się wydanie 2, zmienione i uzupełnione. Auto-
rami poszczególnych części są osoby ze wspominanego już wyżej wąskiego grona 
prekursorów tej tematyki w polskiej literaturze naukowej. Istotną część książki 
stanowi fragment poświęcony marketingowi miasta autorstwa Profesora. O po-
pularności książki przesądziły nie tylko jej walory naukowe, ale też aplikacyjne. 
Te ostatnie – bardzo oczekiwane przez polskich samorządowców, wprawdzie świa-
domych znaczenia promocji w prowadzeniu skutecznej polityki rozwoju, ale mniej 
zorientowanych w kompleksowej sztuce marketingu terytorialnego. Jak to ujęto 
w słowie wstępnym, „książka […] jest swego rodzaju kompromisem wiedzy uży-
tecznej w zakresie promocji, jak i swoistej filozofii marketingowego spojrzenia 
na zarządzanie rozwojem jednostek terytorialnych” [s. 7, wyd. 2]. 

Z czasem zainteresowanie Profesora problematyką zarządzania miastem zaczę-
ło ewoluować w kierunku nieco szerszego, bardziej zintegrowanego przestrzennie 
ujęcia, a mianowicie miejskich obszarów funkcjonalnych, czego przesłanką zapew-
ne była potrzeba polskiej praktyki. Profesor Markowski zawsze był i jest naukow-
cem wyczulonym na wyzwania praktyki. W swoich naukowych zainteresowaniach 
zawsze należy do awangardy zespołów podejmujących badania i formułujących 
rozwiązania złożonych problemów praktyki. Tak też należy postrzegać Jego zainte-
resowania dotyczące obszarów funkcjonalnych; także tutaj wykorzystał posiadaną 
wiedzę i w swoich publikacjach sformułował stosowne podpowiedzi i rozwiąza-
nia. Przyjęty w Polsce model terytorialnej organizacji kraju dość szybko unaocznił 
problem skoordynowanego zarządzania rozwojem obszarów wysokiej koncentracji 
procesów społeczno-gospodarczych, niemieszczących się w sztywnych granicach 
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podziałów administracyjnych. Wiele publikacji Profesora, np. Funkcje i zarządza-
nie obszarami metropolitalnym [2005], we współpracy z T. Marszałem, podejmu-
je problem zarządzania obszarami funkcjonalnymi, zwłaszcza takimi, w których 
procesy rozwoju stymulowane są wpływami dużych ośrodków metropolitalnych. 
Obok tytułowych zagadnień funkcji obszarów metropolitalnych oraz zarządzania 
nimi, w opracowaniu podejmuje się również kwestie definicyjne, m.in. metropoli-
zacji. Zagadnienia definicyjne tematyki metropolii i metropolizacji zostały szerzej 
zaprezentowane w pracy pt. Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. 
Problemy i pojęcia podstawowe [2006], której współautorem jest również T. Mar-
szał. Duży ładunek wiedzy teoretycznej z zakresu omawianej tematyki znajdzie też 
czytelnik w opracowaniu Instytucjonalne problemy zarządzania obszarem metro-
politalnym [2005]. Sięga ono z jednej strony do zaawansowanych koncepcji eko-
nomicznych (m.in. ekonomii instytucjonalnej) oraz nauki o zarządzaniu (m.in. 
koncepcji governance), z drugiej zaś przybliża pozytywne doświadczenia krajów 
wysokorozwiniętych, przytaczając konkretne dobre praktyki. Kontynuacją tych 
rozważań i rozwinięciem niektórych aspektów tej tematyki, a przede wszystkim 
szerszym ujęciem doświadczeń krajów OECD, jest opracowanie Zarządzanie w ob-
szarze metropolitalnym – podejście instytucjonalne, którego współautorką jest J. Da-
nielewicz [2008]. Przykładem bardziej szczegółowych rozważań nad zarządzaniem 
obszarami metropolitalnymi jest artykuł przygotowany we współpracy z D. Drza-
zgą, pt. Ogólna koncepcja instrumentów zarządzania procesami suburbanizacji 
w obszarach metropolitalnych [2005].

Na uwagę zasługuje fakt, że zarządzanie w układach terytorialnych jest bez wąt-
pienia wyróżnikiem całego dorobku naukowego Profesora Markowskiego. Słowo 
„zarządzanie” (management), wprost lub w domyśle powiązane z jednostkami te-
rytorialnymi różnej skali lub przestrzenią, pojawia się w tytułach ponad 30 pu-
blikacji Profesora, w tym w dziesięciu opracowaniach książkowych. Większość 
dotyczy przedstawionej wyżej skali miasta i miejskiego obszaru metropolitalnego, 
wiele jednak traktuje o różnych aspektach zarzadzania w szerszej skali lokalnej 
i regionalnej, jak np. Prakseologiczne aspekty zarządzania rozwojem regionalnym 
i lokalnym [2008].

Najbardziej współczesny etap aktywności naukowo-badawczej Profesora Ta-
deusza Markowskiego związany jest z zagadnieniami zintegrowanej polityki 
rozwoju, a zwłaszcza ze zintegrowanym planowaniem rozwoju. Problematyka 
ta jest kolejnym przykładem wychodzenia naprzeciw potrzebom praktyki, w tym 
przypadku angażowania się w rozwiązywanie najbardziej newralgicznych kwestii 
prowadzonej obecnie w Polsce polityki rozwoju w układach terytorialnych. Profe-
sor jest inicjatorem i głównym realizatorem dużego przedsięwzięcia badawczego, 
w ramach którego wypracowano założenia, a następnie konkretne rozwiązania 
modelu zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem. Model ten został za-
akceptowany do wdrażania przez przedmiotowe resorty centralnej administracji 
rządowej, z jednoczesną zapowiedzią stopniowej przebudowy rozwiązań w zakresie 
polityki rozwoju w strukturach regionalnych i lokalnych. Efekty prac z zakresu 
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zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem mają swoje odzwierciedlenie 
w wielu publikacjach Profesora Tadeusza Markowskiego, m.in.: Funkcjonowanie 
gospodarki przestrzennej – założenia budowy modelu zintegrowanego planowania 
i zarządzania rozwojem [2011]; Flexible and integrative planning in functional urban 
areas – towards a new approach to spatial planning [2013]; Zintegrowane planowanie 
rozwoju – dylematy i wyzwania [2015]; Koncepcja systemu zintegrowanego plano-
wania rozwoju w Polsce (założenia i zasady kierunkowe budowania systemu) [2015], 
we współpracy z D. Drzazgą.

Poziom tych publikacji i ich nowatorskie ukierunkowanie tematyczne stawia-
ją Profesora Markowskiego w czołówce polskich naukowców legitymujących się 
wkładem nowych wartości w poszerzanie podstaw teoretycznych rozwoju regio-
nalnego i lokalnego, jak również podejmujących wyzwania stawiane przez polską 
praktykę. Publikacje nie są jednak jedyną składową pracy naukowo-badawczej Pro-
fesora. W tym względzie istotne znaczenie mają też zrealizowane granty badaw-
cze, zwłaszcza te o charakterze międzynarodowym. Większość z nich realizowa-
na była z uwzględnieniem potrzeb i problemów miasta Łodzi i regionu łódzkiego. 
Te właśnie osiągnięcia, łącznie z licznymi ekspertyzami, świadczą o zaangażowaniu 
Profesora w rozwiązywanie stojących przed praktyką problemów. Nieco inaczej 
rzecz ujmując, świadczą o docenianiu przez zamawiających wiedzy i umiejętności 
Profesora

W obszarze badawczym ogromne znaczenie ma aktywność Profesora w ramach 
Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. 
Kierowany przez Szanownego Jubilata komitet od 2001 roku do lutego 2019 roku 
podejmował z Jego inspiracji wiele znaczących inicjatyw badawczych. Nie spo-
sób odnieść się tutaj do wszystkich, nawet ograniczając się jedynie do tych naj-
ważniejszych. Biorąc natomiast pod uwagę tylko ostatnie lata, koniecznie nale-
ży wspomnieć o następujących przedsięwzięciach kierowanych przez Profesora 
Markowskiego: 

 – trzytomowy raport nt. społeczno-ekonomicznych kosztów chaosu zagospo-
darowania przestrzennego (efekt wielomiesięcznych badań dużego zespołu 
wykonawczego),

 – koncepcja zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem (o czym 
wspomniano wcześniej),

 – wkład w opracowanie eksperckiego projektu koncepcji przestrzennego za-
gospodarowania kraju,

 – wkład w tworzenie podstaw krajowej polityki miejskiej.
Jednym z wyróżników osiągnięć badawczych Komitetu w okresie przewodnicze-

nia mu przez Profesora Markowskiego była stała, wzajemnie owocna współpraca 
z jednostkami centralnej administracji rządowej i to bez względu na zmieniają-
ce się preferencje partyjne ekip resortowych. Współpraca ta w istotnym zakresie 
przyczyniła się do ugruntowania pozycji Komitetu jako niezależnej, eksperckiej 
instytucji naukowo-badawczej o ważnym opiniotwórczym znaczeniu. Stałość tej 
współpracy Komitet niewątpliwie zawdzięcza umiejętnościom negocjacyjnym 
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Przewodniczącego, który poziomem merytorycznym przygotowanych projek-
tów potrafił skutecznie zainteresować przedstawicieli strony rządowej. Komitet 
pod przewodnictwem Profesora Markowskiego prowadził także stałą współpracę 
z Głównym Urzędem Statystycznym oraz Krajową Izbą Gospodarczą. Partnerami 
merytorycznej współpracy było także Towarzystwo Urbanistów Polskich, Stowa-
rzyszenie European Regional Science Association – Sekcja Polska oraz Stowarzy-
szenie Integracja.

Osobnego podkreślenia wymaga zaangażowanie Profesora Markowskiego 
na rzecz rozwoju miasta Łodzi, a także regionu łódzkiego. Siła tego zaangażowania 
upoważnia do nazwania Profesora lokalnym patriotą, mocno przywiązanym zawo-
dowo i prywatnie do miejsca, w którym spędził większość dotychczasowego życia, 
zawsze skłonnym służyć swoją wiedzą i umiejętnościami w rozwiązywaniu klu-
czowych dla Jego miasta i regionu problemów. Znajduje to odzwierciedlenie w Jego 
pracach oraz ścieżce kariery zawodowej. Dorobek Profesora w zakresie problema-
tyki rozwoju Łodzi i regionu łódzkiego jest równie obszerny i składają się na niego 
nie tylko publikacje naukowe, ale przede wszystkim różnego rodzaju opracowania 
eksperckie, których był autorem lub współautorem, a często kierownikiem zespołu 
opracowującego. Trudno byłoby w tym miejscu wymienić wszystkie osiągnięcia 
z tego zakresu, ale do najważniejszych można zaliczyć udział w pracach przy spo-
rządzaniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Łodzi na po-
czątku lat 90. XX w. (pierwszego planu miasta po transformacji ustrojowej) oraz 
kierowanie zespołem ekspertów ds. opracowania strategii rozwoju województwa 
łódzkiego w Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi 
w latach 2011–2012.

Warto podkreślić, że Profesor Markowski zawsze był i jest nadal orędownikiem 
koncepcji wzmocnienia pozycji konkurencyjnej miasta Łodzi w sieci osadniczej 
kraju poprzez budowanie silnych powiązań funkcjonalno-przestrzennych z War-
szawą, co znalazło wyraz w licznych publikacjach naukowych oraz pracach eks-
perckich dotyczących rozwoju Łodzi i regionu łódzkiego.

W ostatnim okresie (od roku 2015) Profesor Markowski kieruje Interdyscypli-
narnym Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego – jednostką orga-
nizacyjną uczelni integrującą badaczy problematyki miejskiej z różnych obszarów 
nauki i świadczącą usługi eksperckie dla lokalnego samorządu. 

Działalność ekspercka Profesora na rzecz rozwoju Łodzi i regionu łódzkiego 
przejawia się również w zaangażowaniu w prace formalnych organów opiniodaw-
czo-doradczych z zakresu gospodarki przestrzennej, do których w uznaniu dla 
swoich kompetencji był powoływany przez lokalne i regionalne władze samorzą-
dowe. Można tu zaliczyć przede wszystkim prace w takich gremiach jak Wojewódz-
ka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Łodzi (członek komisji od 2017) 
czy Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Łodzi (członek komisji 
od 2011).

Należy zwrócić uwagę, że zaangażowanie Profesora w działalność organów 
opiniodawczo-doradczych z zakresu gospodarki przestrzennej nie ograniczało się 
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tylko do wymiaru miejskiego i regionalnego, ale obejmowało także poziom krajo-
wy. Od 2005 Profesor był członkiem Głównej Komisji Urbanistyczno-Architekto-
nicznej przy Ministrze Budownictwa (od 2008 r. jej wiceprzewodniczącym), a w la-
tach 2011–2016 przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Ponadto w 1994 r. 
powołano go na członka Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej.

Istotnym wątkiem pracy i rozwoju zawodowego Profesora Tadeusza Mar-
kowskiego była i jest urbanistyka przejawiająca się w sposób szczególny w jego 
działalności społecznej w Towarzystwie Urbanistów Polskich (TUP), a datująca 
się od 1976 roku, kiedy to wstąpił do Oddziału Łódzkiego TUP; w latach 1992–
2006 natomiast kierował tym oddziałem, pełniąc funkcję Prezesa przez cztery ka-
dencje z rzędu. Sprawność w kierowaniu Oddziałem Łódzkim TUP spowodowała, 
że w następnych latach (2006–2015) Profesor Markowski z sukcesem kandydował 
i przez trzy kolejne kadencje był wybierany na Prezesa Zarządu Głównego TUP. 
W tym okresie Towarzystwo znacząco umocniło swą pozycję organizacji społecz-
nej reprezentującej interesy publiczne w kwestiach zagospodarowania przestrzen-
nego. Wynikało to m.in. stąd, że z inicjatywy Profesora zacieśniono współpracę 
z resortami rządowymi odpowiedzialnymi za planowanie przestrzenne, rozwój 
regionalny, budownictwo i infrastrukturę, a także z innymi organizacjami społecz-
nymi, takimi jak Unia Metropolii Polskich czy Stowarzyszenie Architektów Pol-
skich. W kolejnych latach (2015–2018) Profesor Markowski został wybrany na Prze-
wodniczącego Rady TUP, a obecnie (kadencja 2018–2021) jest jej członkiem.

Zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, Profesora Markowskiego 
cechuje serdeczny, życzliwy stosunek do współpracowników i przyjaciół, a tak-
że otwartość i szczerość prezentowanych opinii. Na szczególną uwagę zasługują 
te ostatnie cechy, jakże ważne i wbrew pozorom wcale nie tak powszechne w kon-
taktach międzyludzkich. 

Szanowny Jubilat posiada wyjątkową umiejętność zachowania równowagi – sto-
sownie do rangi dyskutowanej sprawy – między kurtuazją a trafnym eksponowa-
niem istoty zagadnienia. 

Kończąc, w imieniu wszystkich przyjaciół i współpracowników, pozwalam sobie 
złożyć Panu Profesorowi gratulacje z okazji pięknego Jubileuszu oraz najserdecz-
niejsze życzenia dalszej owocnej pracy naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej, 
a nade wszystko dobrego zdrowia przez kolejne dekady.

Tadeusz Kudłacz
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Po 1990 roku zaszły znaczące zmiany w systemie społeczno-ekonomicznym Polski. 
W okresie tzw. gospodarki centralnie planowanej dbałość o zrównoważony roz-
wój nigdy nie była sprawą priorytetową, zaś polityka gospodarcza była nastawiona 
przede wszystkim na maksymalne efekty produkcyjne, niezależnie od towarzyszą-
cych im kosztów społecznych czy istniejących uwarunkowań ekologicznych. Na po-
czątku lat 90. stan środowiska, zwłaszcza przyrodniczego, wymagał więc szczegól-
nej troski. Zatrute rzeki, niedobory wody, wysoka emisja zanieczyszczeń, problemy 
ze składowaniem odpadów, uciążliwe zakłady zlokalizowane w gęsto zaludnionych 
obszarach – to tylko niektóre z palących problemów tamtego czasu1. 

Wiele z nich częściowo rozwiązano już w latach 90., m.in. dzięki wymuszonej 
wprowadzeniem regulacji rynkowych racjonalizacji procesów ekonomicznych, 
niosących pozytywne skutki także w sferze środowiskowej (ograniczenie produkcji, 
upadek uciążliwego przemysłu, zmniejszenie wodochłonności i materiałochłonno-
ści produkcji, mniejsza liczba odpadów itp.). Nie mniej istotne były rosnące powią-
zania gospodarek krajów postkomunistycznych z gospodarkami krajów najwyżej 
rozwiniętych, a poprzez to wymuszenie działań proekologicznych, także dzięki 
zagranicznym środkom pomocowym przeznaczanym na najpilniejsze inwestycje 
pozwalające na ograniczenie degradacji środowiska.

Nowa sytuacja, a zwłaszcza upodmiotowienie samorządów lokalnych, zacho-
dzące procesy prywatyzacji i komunalizacji oraz wprowadzanie mechanizmów 
gospodarki rynkowej, jak również integracja w ramach Unii Europejskiej, przy-
niosły zasadnicze zmiany w zakresie rozwoju miast, w tym również postrzegania 
zagadnień odnoszących się do rozwoju zrównoważonego.

1 Niniejsze opracowanie w części nawiązuje do rozważań zawartych w tekście T. Mar-
szała [2010].
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Polskie miasta, podobnie jak ośrodki miejskie w innych krajach postkomuni-
stycznych, stosunkowo najszybciej podejmowały działania mające na celu poprawę 
stanu środowiska i rozwój infrastruktury transportowej, tj. obszarach, w których 
wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej było najsilniejsze (inwestycje w sys-
tem kanalizacyjny, oczyszczalnie ścieków, zagospodarowywanie odpadów i elimi-
nacja zanieczyszczeń powietrza). W pierwszym okresie, obejmującym ostatnie 
dziesięciolecie XX wieku, zostały zlikwidowane pozostałości dawnego systemu 
i załatwiono najbardziej palące potrzeby w zakresie ochrony środowiska, a także 
uporządkowano podstawowe sprawy w sferze zagospodarowania przestrzennego. 
Dalszy rozwój stawiał jednak kolejne wyzwania, wymagał nowej oceny sytuacji 
i wypracowania efektywnego systemu zarządzania środowiskiem i planowania 
rozwoju miast odwołującego się do paradygmatu rozwoju zrównoważonego.

Władze wielu krajów europejskich, dążąc do równoważenia procesów urbaniza-
cyjnych, za cel stawiają sobie zahamowanie ekspansji miast i podejmują działania 
na rzecz racjonalizacji procesów rozwojowych. Ale poszukiwanie nowych rozwią-
zań nie oznacza, że „miasto zrównoważone” jest jakimś określonym modelem mia-
sta idealnego, modelem urbanizacji – jest to jedynie zbiór znanych w większości 
i od dawna racjonalnych zasad, a istota problemu polega na poszukiwaniu pragma-
tycznego kompromisu między celami zrównoważonego rozwoju a preferencjami 
i możliwościami gospodarczymi społeczeństw [por. Kowalewski, 2005, s. 135].

Równoważenie rozwoju nie może ograniczać się do aspektów środowiskowych, 
ale musi obejmować także sferę społeczną i gospodarczą. W najszerszym znaczeniu 
rozwój zrównoważony jest procesem kształtowania zintegrowanego ładu wiążą-
cego współzależne systemy instytucjonalno-polityczne, społeczne, gospodarcze 
i przestrzenno-środowiskowe, które pozostają w dynamicznej i permanentnej grze 
sprzeczności i konfliktów interesów [por. Janikowski, 2013, s. 148]. Istota rozwoju 
zrównoważonego zawiera się w takim jego kształtowaniu, które uwzględnia uwa-
runkowania (i ograniczenia) istotne z punktu widzenia trwałości procesów rozwo-
jowych, i ma na względzie harmonijny dobór i realizację długoterminowych celów 
rozwojowych2. Natomiast korzyści zewnętrzne wynikające z interakcji współza-
leżnych systemów – społecznego, gospodarczego i przestrzenno-środowiskowego 
– powinny przewyższać negatywne skutki związane z ich wzajemnym oddziały-
waniem [Camagni, Capello, Nijkamp, 1998, s. 108]. Równoważenie rozwoju, obok 

2 Wg Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju ONZ rozwój zrównoważony to „rozwój 
zdolny do zaspokojenia potrzeb współczesnych w sposób nienaruszający możliwości 
zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń” [Our Common Future, 1987, s. 8]. Natomiast 
w polskim prawodawstwie można znaleźć zapis mówiący, iż zrównoważony rozwój 
jest to „taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania 
działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przy-
rodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwaranto-
wania możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności 
lub obywateli, zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń” [art. 3, 
pkt. 50 Prawa o ochronie środowiska z 27.04.2001 r.].
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harmonizowania i długookresowego podejścia do celów rozwojowych, oznacza 
także poszanowanie i racjonalne korzystanie z ograniczonych zasobów, w tym 
zwłaszcza przestrzeni.

W literaturze zaznaczają się różne podejścia do rozwoju zrównoważonego: 
od neoliberalnego zakładającego, że degradacja społeczna i środowiskowa może 
zostać skompensowana przez szybki rozwój gospodarczy (stabilny wzrost gospo-
darczy zabezpieczy środki na ochronę środowiska i rozwój społeczny), do podej-
ścia ekokratycznego zakładającego, że cele ekologiczne mają pierwszeństwo przed 
rozwojem społeczno-gospodarczym. Obydwa te podejścia mają skrajny charakter 
– uzasadnione wydaje się odwołanie do paradygmatu zrównoważonego rozwoju 
zakładającego równowagę różnych sfer życia, w którym aspekty przestrzenno-śro-
dowiskowe są równie istotne jak system społeczny i gospodarka [por. Kamrowska-
-Załuska, 2014, s. 16–17].

Zagadnienie równoważenia rozwoju w wymiarze przestrzennym odnoszącym 
się do całości środowiska geograficznego staje się szczególnie istotne w przypadku 
terenów zurbanizowanych, gdzie zasoby naturalne ulegają silnemu przekształceniu 
wskutek inwestycji w zabudowę i infrastrukturę, tworząc wyłom w ekosystemie 
i generując zanieczyszczenie środowiska [Stawicka-Wałkowska, 2001, s. 23]. Rozwój 
przestrzenny miast wpływa bezpośrednio na stan i stopień równowagi w środowi-
sku geograficznym i relacje między jego komponentem przyrodniczym i antropo-
genicznym. Jeśli przyjąć, że podstawą polityki miejskiej jest paradygmat rozwoju 
zrównoważonego, którego istotnym atrybutem jest ład przestrzenny, to należy dą-
żyć do osiągnięcia wizji miasta, które jest [por. Polityka miejska…, 2009, s. 4]:

 – bezpieczne i zdrowe;
 – demokratyczne (społeczeństwo obywatelskie);
 – konkurencyjne i innowacyjne;
 – oszczędzające zasoby;
 – dbające o swoją tożsamość, ład przestrzenny i architekturę;
 – dobrze zarządzane.

Od 2004 roku te stojące przed polskimi miastami zadania wynikają już nie tylko 
z wewnętrznych uregulowań, ale wpisują się w system uregulowań i uzgodnień 
obowiązujących w całej Unii Europejskiej.

Karta Lipska

Działania na rzecz rozwoju zrównoważonych obszarów miejskich regulowały zapisy 
zawarte w dokumentach Unii Europejskiej, m.in. przyjętej na lata 2000–2010 stra-
tegii lizbońskiej, nowym, długookresowym programie rozwoju społeczno-gospo-
darczego Unii Europejskiej na lata 2010–2020 „Europa 2020 – strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, 
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a także przyjętej w 2007 r. Karcie Lipskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 
europejskich3. Karta Lipska jest dokumentem zawierającym zalecenia dotyczące 
opracowywania zintegrowanych programów rozwoju miast przy wykorzystaniu 
zintegrowanego podejścia w ramach polityki miejskiej ukierunkowanej na szcze-
gólną troskę o zaniedbane dzielnice miast i w kontekście rozwoju organizmu miej-
skiego jako całości.

Tab. 1. Cele polityki miejskiej w świetle zapisów Karty Lipskiej

Miasto przyjazne środowisku
•  działania na rzecz zwartej zabudowy i zwartej przestrzeni miejskiej (compact city) 
•  działania na rzecz zrównoważonego transportu miejskiego 
•  działania na rzecz energooszczędności 
•  powiększanie terenów zielonych i zalesionych w mieście 

Miasto w sferze społecznej 
•  przeciwdziałanie segregacji społecznej w przestrzeni miejskiej 
•  rozwój łatwo dostępnego (niskobudżetowego) budownictwa mieszkaniowego 
•  wspieranie procesów integracji społecznej 
•  wyrównywanie szans poprzez ułatwianie dostępu do edukacji i szkoleń 
•  rozwój miasta przyjaznego dla rodzin i osób starszych 

Miasto silne
•  promowanie koncepcji miasta jako stymulatora rozwoju regionalnego 
•  wzmacnianie centrum miejskiego 
•  wzmacnienie roli miasta jako ośrodka wiedzy, edukacji, innowacji i rynku siły roboczej 
•  rozwiązywanie wyzwań związanych z procesami demograficznymi poprzez przeciwdziała-

nie depopulacji miast 
•  tworzenie solidnej bazy finansowej 

Miasto piękne (estetyczne)
•  wdrażanie dobrych (atrakcyjnych) rozwiązań architektonicznych 
•  zapewnienie wysokiej jakości przestrzeni publicznych 
•  ochrona wartościowej architektonicznie zabudowy i obiektów dziedzictwa kulturowego 
•  działania na rzecz miasta atrakcyjnego przyrodniczo (green city) 

Miasto nowoczesne
•  wdrażanie polityki zintegrowanego rozwoju miasta i strefy podmiejskiej
•  wdrażanie nowych form współpracy wspomagających rozwój miasta 
•  wykorzystywanie nowych form finansowania (partnerstwo publiczno-prywatne, fundusze 

rozwojowe)
•  upowszechnianie nowoczesnych systemów informatycznych i technik komunikacji do-

stępnych dla mieszkańców i podmiotów biznesowych 

Źródło: oprac. własne na podst. Eltges, 2009, s. 67.

3 Problematyce zrównoważonego rozwoju miast były poświęcone także inne dokumen-
ty tworzone w ramach struktur europejskich, m.in. Zielona Karta Środowiska Miejskie-
go (przyjęta przez Komisję Europejską w 1990 r.), Europejska Perspektywa Rozwoju 
Przestrzennego (1997) czy Nowa karta Ateńska (1998). Więcej na temat działań Unii 
Europejskiej skierowanych do miast zob. Siekierska-Rosiak [2016, s. 53–55 i 65–71], 
a także Kamrowska-Załuska [2014, s. 24–33].


