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Przyczyny zmian zachodzących w miastach

• Współczesne przemiany struktury miast są w znacznym stopniu pochodną 
procesów globalizacji. Dalekim skutkiem globalizacji jest przejmowanie 
najprostszych (uproszczonych) wzorców kultury zachodniej (Sztompka, 
2002) – w tym wzoru ukształtowania przestrzeni.

• Równocześnie charakter polskich miast ukształtował się pod wpływem 
socjalistycznego uprzemysłowienia i urbanizacji (Lorens, 2015), a 
następnie – pod wpływem procesów transformacji ekonomicznej, 
politycznej i społecznej, które nastąpiły po upadku komunizmu

• Najważniejszym czynnikiem, który uruchomił zmiany strukturalne w 
polskich miastach było pojawienie się klasy średniej, co następnie 
spowodowało postępującą segregację mieszkaniową według kryterium 
majątkowego



Główne procesy zachodzące w miastach

• Dzielnice miasta o niskim statusie społecznym albo złych warunkach 
środowiskowych są opuszczane przez osoby bardziej mobilne. Klasa średnia 
przenosi się z centrów na przedmieścia (suburbanizacja), a dzielnice, z 
których się wyprowadza, coraz bardziej się degradują (są zaniedbane fizycznie 
i społecznie) (Kovacs, 2009).

• W niektórych częściach miast można mówić o gentryfikacji – wypieraniu 
słabszych ekonomicznie mieszkańców przez zamożniejszych, słabszych 
ekonomicznie firm przez bogatsze (”manhattanizacja”). 

• W rezultacie następuje wzmocnienie strukturalnych podziałów w przestrzeni, 
pogłębienie się nierówności, znikanie niektórych grup społecznych z centrów 
miast, pojawienie się obszarów biedy i wykluczenia.



Procesy zachodzące w miastach

Lorens (2015) zauważył, że wewnątrz miast można zaobserwować 
następujące procesy i zjawiska społeczne sprzyjające reurbanizacji i 
poprawiające jakość życia w mieście:

• Zainteresowanie „tożsamością miejsca” – co przekłada się na 
różne działania mieszkańców i władz miejskich o skali miejscowej;

• Odnowa, transformacja, rewitalizacja – wiele procesów 
podejmowanych równolegle;

• Kształtowanie i rozwój przestrzeni publicznych;

• Rozwój procesów partycypacyjnych – często o bardzo lokalnym 
charakterze i dość przypadkowych.
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Główne zagadnienia badawcze

1. Z jakiego powodu ludzie migrują z miast?
a) ocena stanu obecnego – jak mieszkańcy miast oceniają swoje obecne 

miejsce zamieszkania – co im najbardziej przeszkadza;

b) charakterystyka procesu podejmowania decyzji o migracji poza 
miasto;  

2. Czego poszukują migrujący z miast?

a) charakterystyka stanu pożądanego – preferencje dotyczące miejsca 
zamieszkania różnych warstw obecnych mieszkańców miast oraz 
poziom ich determinacji i możliwości (finansowych i/lub 
organizacyjnych) realizacji tych preferencji.



Główne zagadnienia badawcze
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Schemat badania

Metodologia mieszana – jakościowo-ilościowa

• CZĘŚĆ JAKOŚCIOWA przyniesie informacje przede wszystkim 
o następujących kwestiach:
• Zestaw czynników powodujących decyzję o wyprowadzeniu się z miasta na wieś lub 

z centrum na przedmieście (przy okazji będzie można ustalić, czy w obu 
przypadkach grają rolę te same czynniki)

• Czy przeprowadzka z centrum na peryferie lub z miasta na wieś, to awans, czy 
degradacja? Co o tym decyduje?

• Jakie koszty ponoszą przenoszący się na wieś / na przedmieścia? Co zyskują?

• Jakie koszty ponoszą ci, którzy pozostają w mieście w sytuacji, gdy inni się 
przenoszą poza miasto? Co zyskują?

• Jak wygląda „wymarzone miejsce zamieszkania” różnych grup / warstw społecznych 
(w szczególności w odniesieniu do jakości usług publicznych)



Schemat badania

• CZĘŚĆ ILOŚCIOWA przyniesie informacje przede wszystkim 
o następujących kwestiach:
• Co przeważa – czynniki wypychające z miast, czy przyciągające przedmieść 

(wsi)? Jaka jest względna siła tych czynników 

• Jakie instytucje / osoby / zdarzenia najczęściej wpływają na decyzję o 
wyprowadzce – jaka jest skala tych zjawisk?

• Kto najczęściej migruje –profil społeczno-ekonomiczny typowej osoby (rodziny) 
wyprowadzającej się na przedmieścia lub na wieś.

• W jakim stopniu wyprowadzający się z miast są świadomi różnych strat w 
wyniku wyprowadzki? W jakim stopniu te utracone dobra są dla nich ważne?

• Jakie czynniki / działania / sytuacje mogłyby spowodować powrotną migrację?



Schemat badania
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Proces realizacji badania
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