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1. Imię i nazwisko: Małgorzata Twardzik 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe 

2.1 Dyplom ukończenia pięcioletnich studiów dziennych magisterskich w Politechnice 

Śląskiej w Gliwicach, na Wydziale Organizacji i Zarządzania, kierunek Zarządzanie i 

Marketing, specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem i Marketing Przemysłowy, w roku 

1997, nr 79177 (mgr inż.) 

2.2  Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, nadany uchwałą Rady 

Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach z dnia 

23 marca 2006 roku, na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: Proces 

koncentracji przestrzennej handlu detalicznego w woj. śląskim (lata 1991-2010) 

przygotowanej pod opieką naukową prof. dr hab. Zofii Kędzior 

3. Ścieżka kariery zawodowej 

3.1. Korporacja Nieruchomości Polanowscy, Warszawa, ul. Marszałkowska 83, 

Specjalista ds. obrotu nieruchomości mieszkaniowych, 10.1997 - 03.1999 

3.2. Rotsa Sales Direct, Katowice (Oddział Citibank Polska), ul. Kościuszki 227, 

Katowice, Specjalista ds. obsługi kredytów hipotecznych i kart kredytowych, 03.1999 - 

09.2001 

      3.3.  Katedra Ekonomii, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, 

Dąbrowa Górnicza, Katedra Ekonomii, pracownik naukowy, 10. 2001 - 07.2007 

      3.4. Katedra Gospodarki Przestrzennej, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. 

Rolna 43, Katowice, pracownik naukowy, 09.2009 – 11.2016 

     3.5. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej, Uniwersytet Ekonomiczny w 

Katowicach ul. 1 Maja 50, Katowice, pracownik naukowy, 12.2006 – nadal 

 

4. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

4.1. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (obecnie Akademia WSB), Katedra 

Ekonomii, zatrudnienie na stanowisku asystenta, 10. 2001 - 03.2006 

4.2. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (obecnie Akademia WSB), Katedra 

Ekonomii, zatrudnienie na stanowisku adiunkta, 04. 2001 - 12.2006 

4.3. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (dawniej Akademia Ekonomiczna  

im. Karola Adamieckiego w Katowicach) Katedra Gospodarki Przestrzennej, 

zatrudnienie na stanowisku adiunkta, 20.12. 2006 – 01.2016 



4.4. Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Katedra Gospodarki Przestrzennej, 

zatrudnienie na stanowisku adiunkta, 09.2009 – 11.2016, (zatrudnienie dodatkowe) 

4.5. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Gospodarki Przestrzennej i 

Środowiskowej, zatrudnienie na stanowisku asystenta, 02.2016 – nadal 

  

5. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule  

w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) 

 

5.1. Monografia naukowa pt.: „Centrum handlowe w procesie kształtowania struktury 

miasta”, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, 252 strony, 

ISBN 978-83-7875-498-5, recenzentem wydawniczym była prof. dr hab. Agnieszka 

Rochmińska z Uniwersytetu Łódzkiego  

5.2. Omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników 

wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

 

Handel detaliczny od wielu lat stanowi najważniejszy obszar moich dociekań 

naukowych. W swojej pracy badawczej koncentruję się na poszukiwaniu zagadnień ważnych 

i aktualnych, zarówno w kontekście poznawczym jak i utylitarnym. Wraz z transformacją 

systemu gospodarczego w latach 90. XX wieku w Polsce nastąpiły istotne zmiany ilościowe 

oraz strukturalne w sieci handlu detalicznego. Liberalizacja zasad prowadzenia działalności 

zapewniła swobodę podejmowania decyzji dotychczas istniejącym podmiotom gospodarczym 

i nieograniczoną możliwość powstawania nowych, a także pozwoliła na ekspansję 

zagranicznych sieci handlowych. Pojawiły się nowoczesne obiekty wielkopowierzchniowe 

(supermarkety, hipermarkety, centra handlowe) największych operatorów handlu w Europie, 

które nasiliły konkurencję rynkową dla tradycyjnych sklepów. Rozpoczęcie działalności przez 

firmy zagraniczne w znacznym stopniu zdeterminowało sytuację w polskim handlu. 

Szczególnie interesującym tematem badań stały się dla mnie centra handlowe - 

obiekty o niespotykanej wcześniej w Polsce skali i koncepcji, skupiające pod dachem 

różnorodne placówki handlowe, usługowe, w tym gastronomiczne, obiekty oferujące sport i 

rozrywkę, ofertę kulturalną, usługi profesjonalne (doradcze, medyczne, biznesowe) a także 



mieszkania i biura, wyposażone w parkingi dla zmotoryzowanych klientów. Stanowią one 

wyraz koncentracji funkcjonalno-przestrzennej sieci detalicznej. 

Naturalnym miejscem lokalizacji dla centrów handlowych są miasta, zwłaszcza duże i 

średniej wielkości, dysponujące odpowiednim potencjałem popytu na zróżnicowaną ofertę 

asortymentową.  

Trwający nieprzerwanie od wieków związek miasta i handlu przechodził różne etapy 

oddziaływania, różne były także formy kształtowania wzajemnych relacji. Jak pisze J. 

Mikołajczyk handel to jeden z najważniejszych czynników rozwoju miast, może bowiem 

funkcjonować bez miasta, natomiast miasto nie może funkcjonować bez handlu
1
.  

Rozmieszczenie przestrzenne sieci detalicznej, w tym centrów handlowych w mieście 

ma szczególne znaczenie, ponieważ determinuje warunki dostępności i skutecznej obsługi 

mieszkańców. Wybór lokalizacji dla centrum handlowego w przestrzeni miasta powinien 

uwzględniać parametry techniczne obiektu, zakres oferty handlowo-usługowej, funkcje 

dodatkowe oraz dostępność dla nabywców zmotoryzowanych, dostawców i kooperantów. 

Według W. Budnera przy lokalizacji jednostek handlowych należy uwzględnić regułę trzech 

stref (śródmieścia, stref osiedlowych, peryferii miasta) określającą proporcje udziału 

powierzchni handlowej w poszczególnych strefach (40%, 20%, 40%)
2
. Centralna strefa 

śródmiejska to obszar szczególnej troski, wizytówka miasta, często określająca jego 

tożsamość, obszar „wspólny” mieszkańców, dający lokalizowanym obiektom prestiż, w której 

handel detaliczny odgrywa ważną rolę w rozwoju oraz w procesie jej ożywiania. Osiedla to 

domena handlu artykułami zapotrzebowania codziennego, więc odpowiednia polityka 

przestrzenna na tym obszarze powinna w największym stopniu uwzględniać interesy kupców 

i małych przedsiębiorstw handlowych. Peryferia to z kolei strefa dla lokalizacji 

przedsiębiorstw handlu wielkopowierzchniowego, gdzie powinien być oferowany asortyment, 

który wymaga większej powierzchni sprzedażowej, np. meble, materiały budowlane, 

ogrodnicze, sprzęt sportowy i inne.  

Centra handlowe z powodzeniem funkcjonują w polskich miastach zarówno w 

obszarach centralnych, wzmacniając ich ofertę rynkową jak i w obszarach peryferyjnych oraz 

w strefach podmiejskich. Ich historia wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych Ameryki
3
 i 

                                                           
1
 J. Mikołajczyk, Kreowanie wartości centrum handlowego, perspektywa interesariuszy. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 5. 
2
  W. Budner, Handel w rozwoju miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 

2014, s. 65-69. 
3
 Zdaniem S. Feindberga (S. Feindberg, What Makes Shopping Malls Tick, „Fairchild Publications” 1960) oraz 

K. T. Jacksona (K. T. Jackson, All the World’s a Mall: Reflections on the Social and Economic Consequences of 

the American Shopping Center, „The American Historical review” 1996, vol. 101, nr 4) rozwój centrów 



sięga lat 20. XX wieku, w latach 60. pojawiły się w Europie Zachodniej a w połowie lat 90. 

rozpoczęły ekspansję w Europie Środkowo-Wschodniej.  

Miasta amerykańskie i zachodnioeuropejskie znacznie wcześniej doświadczyły 

następstw ich funkcjonowania, zarówno w sferze gospodarczej, społecznej jak i przestrzennej, 

stąd też stały się dla mnie inspiracją do podjęcia tego tematu na gruncie polskim.  

 Skala działalności i zakres asortymentowy centrów handlowych stanowią główną 

determinantę tworzenia przewagi konkurencyjnej w stosunku do pozostałych podmiotów sieci 

detalicznej. Obiekty te zmieniają strukturę funkcjonalną oraz przestrzenną wielu miast 

europejskich, upodabniają style życia Europejczyków i Amerykanów, kreują nowe wzorce 

konsumpcji. Polska stanowi niezwykle podatny grunt, na którym intensywny rozwój centrów 

handlowych wydaje się nieograniczony, co może wynikać z deficytów konsumpcyjnych 

społeczeństwa postkomunistycznego. Podobnie jak w państwach Europy Zachodniej, w 

Polsce można zaobserwować tendencje zwiększania powierzchni handlowej centrów, 

rozszerzanie oferty o nowe funkcje (rozrywkowe, mieszkaniowe, biurowe) oraz zmianę 

preferencji w zakresie ich lokalizacji (z obszarów peryferyjnych do centrów miast). Pierwsze 

centra handlowe lokowano na obszarach peryferyjnych dużych miast, przy głównych drogach 

dojazdowych lub tranzytowych, na terenach podmiejskich, w następnym etapie rozwoju 

powstawały coraz częściej w centrach miast i w dużych dzielnicach mieszkaniowych. 

Centrum handlowe jako podmiot komercyjno-społeczny może się pojawić  i funkcjonować 

jedynie w warunkach rynkowych kultury i społeczeństwa konsumpcyjnego a przemiany 

społeczno-gospodarcze, jakie nastąpiły w Polsce w latach 90. otworzyły możliwości 

konsumpcyjnej transformacji.  

Centrum handlowe samo w sobie jest bardzo ciekawym podmiotem zarówno z 

perspektywy gospodarczej, społecznej jak i przestrzennej. Aby zrozumieć, na czym polega to 

                                                                                                                                                                                     
handlowych rozpoczął się w 1907 r. w Baltimore, gdzie do wspólnego parkingu przylegała grupa sąsiadujących 

ze sobą sklepów, tworząc Baltimore’s Roland Park Shopping Center. Według Krajowego Rejestru Miejsc 

o Znaczeniu Historycznym w USA (National Register of Historic Places in U.S.) pierwszym centrum 

handlowym było otwarte w 1916 r. Market Square w Lake Forest (przedmieścia Chicago) w stanie Illinois 

(www.nps.gov/index.html). Za pioniera w projektowaniu, a zarazem budowaniu koncepcji centrów handlowych 

uważa się austriackiego architekta Victora Gruena, ponieważ to on w pierwszej połowie XX w. emigrując do 

USA odpowiedział na rozwój konsumpcjonizmu, przedstawiając nowatorskie projekty architektoniczne. Stały 

się one podstawą współczesnego centrum handlowego (M. F. Hardwick, Mall Maker: Victor Gruen, Architect of 

an American Dream, Philadelphia 2004; A. M. Shanken, 194 X: Architecture, Planning, and Consumer Culture 

on the American Home Front, Minneapolis, 2009). Z uwagi na to, iż pierwszymi architektami   centrów 

handlowych w Stanach Zjednoczonych byli Europejczycy obiekty projektowano na wzór rynków miast 

średniowiecznych. Miasta amerykańskie z uwagi na znacznie krótszą historię nie posiadały tradycyjnych 

śródmieść w rozumieniu europejskim. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych to w dużej mierze potomkowie 

Europejczyków, stąd też nożna przypuszczać, że planowanie centrów handlowych na wzór rynków miast 

europejskich było przejawem pewnego sentymentalizmu.  

 

http://www.nps.gov/index.html


znaczenie, należy na nie spojrzeć w szerokim kontekście. Można się zastanawiać, jaki jest ich 

udział w procesie koncentracji handlu, badać ich wpływ na lokalne społeczności, w obrębie 

których powstają, i zastanawiać się, jak  zmieniają życie tych społeczności, analizować ich 

gospodarcze znaczenie; można też rozpatrywać zmiany, jakie wywołują swoją obecnością w 

strukturze funkcjonalno-przestrzennej miast niezależnie od tego, gdzie są ulokowane.  

Centra handlowe od lat stanowią interesujący obiekt badań dla przedstawicieli wielu 

dyscyplin naukowych. W ciągu kilku dekad zmieniły zasadniczo wygląd i funkcje miast 

niemal na całym świecie. Zmieniły także życie mieszkańców, oferując im nieznaną 

dotychczas skalę koncentracji funkcjonalno-przestrzennej handlu, a co za tym idzie – nową 

wartość, jakiej wcześniej nie było na rynku.  Zmiany obserwowane w miastach Ameryki 

Północnej i Europy Zachodniej za sprawą lokalizacji centrów handlowych postępowały 

systematycznie i ewolucyjnie.  

W Polsce tempo ich rozwoju cechuje się największą dynamiką wśród krajów europejskich 

co prawdopodobnie ma związek z ograniczonymi regulacjami prawnymi w tym zakresie oraz 

dużym zainteresowaniem inwestorów. Pierwsze centra handlowe lokowano na obszarach 

peryferyjnych dużych miast, przy głównych drogach dojazdowych lub tranzytowych, na 

terenach podmiejskich, w następnym etapie rozwoju powstawały coraz częściej w centrach 

miast i w dużych dzielnicach mieszkaniowych. Niezależnie od miejsca lokalizacji centra 

handlowe wywierają istotny wpływ na swoje otoczenie gospodarcze, a co za tym idzie, 

wywołują przekształcenia funkcjonalne oraz przestrzenne miast.  

 Uwzględniając szczególnie duże znaczenie handlu dla gospodarki narodowej oraz 

dynamikę rozwoju centrów handlowych w Polsce i ich rosnące znaczenie konkurencyjne w 

stosunku do pozostałych podmiotów sieci detalicznej uznałam, że nie powinny być one 

pomijane czy też marginalizowane, zarówno w zakresie studiów teoretycznych, jak i 

empirycznych. 

 W literaturze przedmiotu, zwłaszcza polskiej nie ma dotychczas wystarczającej liczby 

opracowań traktujących centra handlowe w sposób kompleksowy oraz badań nad ich 

oddziaływaniem na strukturę funkcjonalną i przestrzenną miast. Lukę tę – chociaż częściowo 

– starałam się wypełnić, przedstawiając niniejsze opracowanie, które stanowi rezultat moich 

długoletnich zainteresowań badawczych. 

 Miałam również świadomość tego, że tematyka centrów handlowych w kontekście 

zmian funkcjonalnych oraz przestrzennych, jakie następują w miastach za sprawą ich 

funkcjonowania jest złożonym zagadnieniem badawczym i stawia wyzwania przed tymi, 

którzy się tej problematyki podejmują.  



 Dostrzegłam konieczność uporządkowania i uzupełnienia problematyki związanej 

z funkcjonowaniem centrów handlowych w miastach - szczególnie w zakresie terminologii i 

klasyfikacji centrów handlowych na świecie, wskazania na ich oddziaływanie w 

bezpośrednim otoczeniu zarówno w obszarach centralnych jak i peryferyjnych oraz w strefach 

podmiejskich.  

 Praca jest kontynuacją moich wieloletnich badań najpierw nad procesem koncentracji 

przestrzennej handlu detalicznego a następnie nad funkcjonowaniem centrów handlowych w 

przestrzeni miejskiej. Przeprowadzone przeze mnie szerokie studia literaturowe w badanym 

obszarze wykazały istnienie następujących, najważniejszych luk:  

 w warstwie poznawczo – teoretycznej:  

- brak jest jednolitej i kompleksowej definicji centrum handlowego,  

- dotychczas nie wskazano jednoznacznej klasyfikacji obiektów, szczególnie w zakresie ich 

generacji,  

- brak jest opracowań, które w sposób kompleksowy wskazują na obszary ich oddziaływania 

na otoczenie a istniejące prace mają zwykle charakter fragmentaryczny, 

 w warstwie empirycznej: 

- prowadzone w ostatnich latach badania nad rozwojem centrów handlowych na świecie 

dotyczyły głównie wyboru miejsca lokalizacji oraz adaptowania nowych funkcji 

komercyjnych i przekształceń strukturalnych obiektów,  

- nie podjęto się prowadzenia badań w obszarze wpływu centrów handlowych na struktury 

funkcjonalno-przestrzenne miast a współczesne teorie rozwoju lokalnego i regionalnego 

traktują handel wielkopowierzchniowy, w tym centra handlowe, jako jeden z czynników 

otoczenia i nie doceniają jego bezpośredniego wpływu na procesy rozwojowe,  

w zakresie metodyki: 

- brak jest propozycji spójnej koncepcji badań nad oddziaływaniem centów handlowych na 

strukturę funkcjonalną i przestrzenną miast, a deficyty te odnoszą się zarówno do zakresów, 

podstaw źródłowych badań, jak i sposobów pomiaru.   

Identyfikacja wyżej wskazanych luk sprawiła, że podjęłam się próby ich wypełnienia 

w pracy: Centrum handlowe w procesie kształtowania struktury miasta. Moim zamiarem 

było zestawienie, usystematyzowanie oraz uzupełnienie dorobku naukowego dotyczącego 

centrów handlowych w przestrzeni miast oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie w jaki 

sposób obiekty te oddziałują na obszary centralne i peryferyjne oraz na tereny podmiejskie. 

Chciałam również wyjść poza stosowane dotychczas spojrzenie na problematykę handlu 

wielkopowierzchniowego jako jednego z czynników otoczenia i uwzględnić w tych 



rozważaniach jego bezpośredni wpływu na procesy rozwojowe. Takie podejście nie było 

dotąd przedmiotem szeroko prowadzonych badań co dodatkowo skłoniło mnie 

do podjęcia się tego tematu. 

 Podjęte w pracy rozważania odwołują się głównie do nauki ekonomii, 

ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki handlu, lokalizacji usług oraz gospodarki 

przestrzennej. Problematyka monografii jest rozbudowana i wielowątkowa - dotyczy głównie 

funkcjonowania centrów handlowych w przestrzeni miejskiej oraz ich oddziaływania na 

obszary centralne, w tym ulice śródmiejskie oraz peryferia i strefy podmiejskie. W rezultacie 

przyjęłam złożone cele oraz hipotezy pracy, mając na uwadze określone możliwości i 

ograniczenia badań w tym zakresie.  

 Głównym celem pracy było rozpoznanie wpływu centrów handlowych na 

kształtowanie się struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów centralnych, w tym ulic śródmiejskich. Podjęłam się również 

oceny możliwości wykorzystania tych obiektów do rewitalizacji i odnowy zdegradowanych 

oraz upadających centrów miast, a także ożywienia tych, które nie znalazły skutecznej 

koncepcji rozwoju. Rozpatrując lokalizację centrów handlowych w Polsce niezbędnym stało 

się rozpoznanie ich wpływu na strukturę obszarów peryferyjnych oraz stref podmiejskich.  

 Podejmując się realizacji głównego celu pracy należało dokonać rozpoznania, 

usystematyzowania oraz uzupełnienia informacji w warstwie poznawczo - teoretycznej, 

empirycznej oraz aplikacyjnej.  

 W warstwie poznawczo – teoretycznej usystematyzowano dorobek naukowy w zakresie 

funkcjonowania centrów handlowych w sieci detalicznej miast, a w szczególności: dokonałam 

krytycznego przeglądu publikacji wielu polskich i zagranicznych autorytetów w dzidzinie 

handlu i usług oraz tematyki zagospodarowania przestrzennego miast, doprecyzowałam 

klasyfikację obiektów w realiach polskich miast oraz wskazałam warunki ich lokalizacji, 

dostrzegając ich znaczenie w teoriach rozwoju lokalnego.  

 W warstwie empirycznej konieczne było zrealizowanie takich zadań badawczych, jak: 

rozpoznanie źródeł informacji o handlu detalicznym, w tym placówkach wielko 

powierzchniowych i ich uwarunkowaniach w Polsce i na świecie oraz rozpoznanie znaczenia 

handlu i usług w procesie kształtowania się struktury miast.  

 W warstwie aplikacyjnej wykorzystałam dotychczas stosowane na świecie sposoby 

pomiaru oddziaływania centrów handlowych na otoczenie, modyfikując je na potrzeby 

realizacji celów pracy. Dla przeprowadzenia badań bezpośrednich konieczny był dobór 

właściwych metod i technik badawczych oraz konstrukcja narzędzi pomiarowych. 



  Na podstawie szerokiej analizy literatury przedmiotu oraz dotychczas prowadzonych 

badań bezpośrednich sformułowałam następujące hipotezy badawcze:  

 Centra handlowe mają istotny wpływ na kształtowanie się struktury funkcjonalnej 

oraz przestrzennej miast w Polsce 

 Oddziaływanie centrów handlowych na strukturę funkcjonalno-przestrzenną miast 

zależy od lokalnych warunków rynkowych 

 Centrum handlowe staje się elementem rewitalizacji  centrum miasta  wówczas, 

gdy następuje jego integracja funkcjonalna i przestrzenna ze strukturą obszaru 

centralnego 

 Lokalizacja centrów handlowych w strefach peryferyjnych oraz podmiejskich 

prowadzi do ich monofunkcyjności 

 Centra handlowe oddziałują negatywnie na obszar centralny miast w Polsce, a 

zwłaszcza na funkcjonowanie ulic handlowych. 

W celu weryfikacji przyjętych hipotez konieczne było przeprowadzenie 

inwentaryzacji oraz podjęcie badań bezpośrednich. Badania miały charakter regionalny i 

obejmowały podmioty zlokalizowane w województwie śląskim. Inwentaryzację podmiotów 

gospodarczych przeprowadzono w czterech miastach, w których funkcjonują zarówno centra 

handlowe w obszarach centralnych miast, jak i na peryferiach i w strefach podmiejskich. Do 

badań wybrano Katowice, Bielsko-Białą, Sosnowiec oraz Rybnik. Inwentaryzację 

prowadzono w okresie 2014-2016 w wyznaczonych obszarach bezpośredniego oddziaływania 

obiektów (dostępności pieszej 5-10 minut). Wyznaczono obszar badań 500 m od 

geometrycznie wyznaczonego centrum ośrodka handlowego w centrach miast oraz 1000 m od 

geometrycznie wyznaczonego centrum ośrodka handlowego w strefach peryferyjnych i 

podmiejskich (obszar badań w strefach peryferyjnych oraz podmiejskich przyjęto 1000 m z 

uwagi na znacznie mniejszą intensywność zabudowy niż w centrach miast oraz inny charakter 

zagospodarowania tych obszarów). Dodatkowo, w każdym z wybranych centrów miast 

inwestycje mają charakter rewitalizacji obiektów/obszarów poprzemysłowych (Galeria 

Katowicka – rewitalizacja dworca kolejowego, Sfera Bielsko-Biała – rewitalizacja zakładów 

włókienniczych Lenko, Focus Rybnik – rewitalizacja browaru miejskiego, Sosnowiec – 

rewitalizacja targowiska), co pozwoliło ocenić możliwości ich wykorzystania do 

wzmocnienia potencjału gospodarczego i ożywienia tych obszarów.  

Inwentaryzacja podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w bezpośrednim 

otoczeniu centrów handlowych zarówno w obszarach centralnych jak i w strefach 



peryferyjnych  miast w województwie śląskim umożliwiła rozpoznanie i ocenę zmian o 

charakterze ilościowym oraz strukturalnym. 

Przeprowadzono również wywiady bezpośrednie z właścicielami i menedżerami 

podmiotów handlowych – branżowych oraz spożywczych w wyznaczonych obszarach 

centrów miast. Skoncentrowano się głownie na działalności handlowej ze względu na to, że 

stanowi ona  bezpośrednią konkurencję w zakresie oferty rynkowej obszarów centralnych.   

 Podjęta w pracy obszerna problematyka centrów handlowych oraz realizacja 

postawionych celów i hipotez wymagała przeprowadzenia szerokich studiów literaturowych. 

W zakresie źródeł wtórnych poddałam krytycznej analizie literaturę przedmiotu z wielu 

dyscyplin naukowych, głównie takich jak: ekonomia, ekonomika handlu, ekonomika miasta, 

gospodarka przestrzenna, geografia handlu oraz marketing. Uwzględniłam publikacje polskie 

i anglojęzyczne sięgając po prace klasyków oraz autorów współcześnie zajmujących się 

interesującą mnie problematyką. Wykorzystałam także źródła statystyczne i internetowe oraz 

materiały udostępniane przez inne instytucje badawcze a także przedsiębiorstwa handlowe. W 

rezultacie pogłębionego rozpoznania obszernego dorobku w zakresie funkcjonowania centrów 

handlowych możliwy był mój autorski wkład w usystematyzowanie i uzupełnienie tej 

problematyki. 

 Praca ma charakter teoretyczno – empiryczny i składa się z czterech części w których 

zaprezentowano wyniki badań literaturowych oraz empirycznych służących realizacji 

przyjętych celów.  

 Rozdział pierwszy ma kluczowe znaczenie dla identyfikacji centrum handlowego jako 

formy koncentracji handlu i usług. Uwzględniając różnorodność i złożoność badanego 

problemu dokonałam przeglądu teorii i koncepcji centrum handlowego (tab.2, s.17) oraz 

zaprezentowałam wyróżniające go cechy. Przedstawiłam genezę rozwoju tej formy handlu na 

świecie, wskazując, że pierwowzorem współczesnego centrum handlowego były starożytne 

rynki oraz place europejskich i azjatyckich miast. Istotnym zagadnieniem jest cykl życia 

centrum handlowego na rynku, przebiegający w czterech fazach oraz skracanie faz cyklu, pod 

wpływem nowych technologii, rosnącej konkurencji oraz globalizacji
4
.  

 W rozdziale tym znalazły się liczne klasyfikacje obiektów, mające na względzie ich 

specyfikę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Europie Zachodniej oraz w Polsce. 

Zidentyfikowałam też wyróżniki generacji centrów handlowych związane z kolejnymi 

etapami ich ewolucji strukturalno-funkcjonalnej (tab. 8, s.46) odnosząc je do obiektów 

                                                           
4 J.R Lowry, The Life Cycle of Shopping Centres, “Business Horizons” 1997, No. 40, s. 77-86.   



funkcjonujących w Polsce (tab. 9, s.49). Jedną z najważniejszych cech placówek handlowych, 

determinującą efektywność ich funkcjonowania jest lokalizacja. W tej części pracy 

dokonałam przeglądu czynników wpływających na lokalizację ogólną oraz szczegółową 

centrów handlowych  (tab.10, s. 55) uwzględniając fakt, że odpowiednio zlokalizowane 

obiekty muszą być zdolne do wytwarzania i świadczenia usług, na które występuje bądź 

będzie występować popyt konsumpcyjny
5
.  

 Prowadzone w literaturze przedmiotu badania poświęcone zagadnieniu centrów 

handlowych charakteryzują się dużą dynamiką, zarówno w zakresie obszaru jak i metodologii 

badań, stanowią przedmiot uwagi wielu dyscyplin naukowych, takich jak architektura, 

urbanistyka, ekonomia, marketing, zarządzanie, geografia i socjologia. Polski dorobek w tym 

obszarze jest niewielki, choć cały czas uzupełniany o nowe projekty i tematy realizowane w 

wielu ośrodkach akademickich w kraju.  Dużo większy zasób w tym względzie posiadają 

badacze amerykańscy oraz naukowcy z Europy Zachodniej
6
, głównie za sprawą długoletniej 

obecności centrów handlowych na tych rynkach, regularnie prowadzonej statystyce handlu, a 

także z powodu systemowej polityki państwa w zakresie rozwoju handlu (zamawiane raporty 

na zlecenie władz w celu regulacji strukturalnej sieci handlowej). Stan badań nad 

problematyką centrów handlowych zarówno w Polsce, jak i na świecie można uznać za 

niezadowalający. Przyczyn tego jest wiele, ale przede wszystkim wynika to z chaosu w 

zakresie teoretyczno-definicyjnym, braku jednolitej, uniwersalnej klasyfikacji centrów 

handlowych oraz dostępu do wiarygodnych danych empirycznych. Pomimo blisko stuletniej 

historii centrum handlowego w literaturze przedmiotu nadal obserwuje się wiele zagadnień 

relatywnie słabo rozpoznanych. Można do nich zaliczyć m.in. oddziaływanie centrów 

                                                           
5
 Ph. Kotler, D. Haider, I. Rein, Standort-Marketing, Econ-Verlag, Dusseldorf-Wien-New York 1990, s. 412. 

6
 Pierwsze prace badawcze dotyczyły przede wszystkim aspektów architektonicznych i urbanistycznych 

amerykańskich centrów handlowych, w szczególności prezentowały projekty oraz opisy nowego typ budynku, 

jakim był wówczas mall. Szerzej na ten temat w: V. Gruen,  L.P. Smith, Shopping Centers: The New Building 

Type, „Progressive Architecture” 1952,  Vol. 33, s. 12 oraz V. Gruen, L. Smith, Shopping Towns USA: The 

Planning of Shopping Centers, Reinhold Publishing Corporation, New York 1960. W Stanach Zjednoczonych 

dokonano również pierwszych kompleksowych analiz (zob. G. Baker, B. Funaro, Shopping Centers: Design and 

Operation, Van Nostrand Reinhold Company, New York 1951), które zawierały dotychczasową 

usystematyzowaną wiedzę na temat planowania i eksploatacji centrum handlowego, a także porównania 

ośrodków handlowych tego typu ze wszystkich stanów USA. Ponadto pojawiały się pierwsze prace traktujące 

centrum handlowe jako nowy trend w handlu detalicznym. Omawiano też strategie przyjęte przez placówki 

handlowo-usługowe funkcjonujące  w dzielnicach handlowych w celu konkurowania z funkcjonującymi na 

peryferiach miast centrami handlowymi (szerzej na temat w: H.T. Fisher, Can Main Street Compete? “The 

American City” 1950, Vol. 65, No. 10, s. 31). Spostrzeżenia te były poprzedzone licznymi opracowaniami 

zwracającymi uwagę na kwestie lokalizacyjne oraz kwestię rozmieszczenia i rodzaju najemców w centrach 

handlowych. Dodatkowo uwagę skupiono na potencjalnym wpływie podmiejskich centrów handlowych na 

rozwój przestrzenny miast oraz na kwestie rozwiązań komunikacyjnych w jego planowaniu. Szerzej na ten temat 

w: E.J. Kelley, Shopping Centers. Locating Controlled Regional Centers, The Eno Foundation for Highway 

Traffic Control, Saugatuck 1956. 



handlowych na społeczną, ekonomiczną i przestrzenną sferę życia człowieka, wybór miejsca 

lokalizacji czy też oddziaływanie na strukturę funkcjonalno-przestrzenną miast. Starałam się 

w sposób wyczerpujący zaprezentować różnorodne, wielowymiarowe ujęcia badawcze 

centrów handlowych, co w moim przekonaniu jest ważnym osiągnięciem tego rozdziału.  

 Rozdział drugi monografii dotyczy procesu kształtowania się funkcjonalno-

przestrzennej struktury miasta. Za kluczową kwestię uznałam konieczność precyzyjnego 

zdefiniowania struktury miasta uwzględniając przy tym bogaty dorobek polskich naukowców. 

Ustalenia terminologiczne odnoszące się do struktury funkcjonalno-przestrzennej były bardzo 

istotne z punktu widzenia metodologii badań a zwłaszcza sposobu pomiaru oddziaływania 

centrów handlowych na centralne i peryferyjne obszary miast. Według G. Węcławowicza 

struktura funkcjonalno-przestrzenna jest wynikiem uwarunkowań gospodarczych, 

społecznych i kulturowych, odzwierciedla zachodzące w społeczeństwie procesy, a 

jednocześnie wpływa na nie, może je wzmacniać lub osłabiać, przyspieszać lub spowalniać
7
. 

Z kolei według S. Liszewskiego strukturę przestrzenną miasta należy rozumieć jako sumę 

kilku nakładających się układów (warstw) wypełniających przestrzeń miejską, a struktura 

funkcjonalna miasta to sposób użytkowania przestrzeni miejskiej przez różne funkcje, co 

przedstawia struktura użytkowania ziemi oraz sporządzony na jej podstawie bilans podziału 

ziemi między główne użytki (formy użytkowania)
8
. 

 W rozdziale tym wskazałam na najważniejsze koncepcje kształtowania się struktury 

miast w kontekście handlu i usług, a także na kierunki przekształceń we współczesnych 

realiach społeczno - gospodarczych. Zwróciłam szczególną uwagę na zjawisko suburbanizacji 

i procesy inwestycyjne sieci handlowych w Polsce. Rozwój miasta jest wynikiem 

dostarczania dóbr i usług mieszkańcom miasta oraz mieszkańcom otaczających go obszarów. 

Każde miasto dąży zatem do rozwoju i podlega procesowi ciągłych przemian. Zmienia się 

ono jako całość, zmieniają się jego elementy,  a także relacje między nimi.  

 Handel pozostaje w nierozerwalnym związku z miastem od początku jego istnienia, 

zmienia przestrzeń, organizację i strukturę miasta, spełnia też  podstawowe funkcje 

rozwojowe
9
 (tab.12, s. 98). W przeprowadzonej dyskusji nad znaczeniem handlu detalicznego 

                                                           
7
 G. Węcławowicz, Geografia społeczna miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 18-19. 

8
 S. Liszewski, Przemiany struktury przestrzennej aglomeracji przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej 

(przykład łódzkiej aglomeracji miejskiej) [w:] Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i 

społecznej, red. J. Słodczyk, Wydawnictwo UO, Opole 2004, s. 10-12. 
9
 Według T. Kaczmarka handel detaliczny sprowadzony kiedyś do roli konsumenckiej obecnie tworzy duży 

rynek pracy, organizuje przestrzeń miejską, kreuje nowego typu relacje społeczne. W procesie rozwoju miasta 

szeroko rozumiane usługi handlowe pełnią sześć podstawowych funkcji: konsumencką, zatrudnienia, 

urbanistyczną i architektoniczną, centralną, dochodową oraz kulturową. T. Kaczmarek, Handel detaliczny w 



w rozwoju funkcjonalnym i przestrzennym miasta starałam się dowieść jak bardzo ważny jest 

jego udział w kontekście gospodarki oraz życia społecznego. Za szczególny walor tego 

rozdziału uważam fakt, że odwołując się do współczesnych teorii oraz koncepcji struktury 

miast dostrzegłam i podkreśliłam szczególne znaczenie handlu detalicznego, w tym nowych 

form koncentracji przestrzennej w procesach rozwojowych. 

 Rozdział trzeci ma charakter teoretyczno-empiryczny i odnosi się do funkcjonowania 

centrów handlowych w obszarach centralnych miast. W sposób syntetyczny dokonałam tu 

przeglądu literatury przedmiotu w kontekście wieloznaczności pojęć centrum miasta i 

śródmieścia, wskazując na ich wyróżniki (s. 115-116). W różnych państwach świata obszar 

centrum przyjmuje specyficzne cechy i funkcje oraz nazwy. W Wielkiej Brytanii nazywane 

jest zwykle: city, town centre, core lub civic centre. Najbardziej znane londyńskie city jest 

kwintesencją atrybutów tego miejsca i oznacza centrum finansowo-biurowe wielkiego miasta, 

w którym zabudowa mieszkaniowa jest ograniczona do minimum a oferta handlowa jest 

bardzo wyselekcjonowana. W miastach Ameryki Północnej funkcjonuje kilka terminów 

określających obszar centrum, m.in. core, hard core – ścisłe centrum, serce miasta, ale też 

downtown oraz inner city – używane w przypadku biedniejszej części centrum.  

 W Stanach Zjednoczonych jest używane pojęcie Central Business District (CBD) 

oznaczające Centralną Dzielnicę Biznesu. Takie określenie jest coraz częściej przenoszone do 

wielu miast na całym świecie, np. funkcjonuje  w Nowej Zelandii, Australii oraz Wielkiej 

Brytanii. W miastach zachodnioeuropejskich pojęcie city od kilku lat jest wypierane z języka 

przestrzeni miasta  i zastępowane amerykańskim CBD. Na potrzeby niniejszej pracy oraz 

realizacj założonego celu zaproponowałam zmodyfikowaną definicję centrum miasta.  

 W rozdziale tym zwróciłam też uwagę na ulice śródmiejskie. W wielu miastach na 

świecie symbolem centrum jest główna ulica miasta, najważniejsza arteria, często śródmiejski 

deptak. W polskich miastach główna ulica skupia zazwyczaj instytucje administracyjne, 

gospodarcze, placówki handlowe oraz gastronomiczne, wyróżniając się wysoką dostępnością 

komunikacyjną. W wielu miastach stanowi ona wizytówkę – symbol, atrakcję handlową oraz 

miejsce tętniące życiem całą dobę (np. Nowy Świat w Warszawie, Monte Cassino w Sopocie, 

ul. Piotrkowska w Łodzi). W wielu miastach główna ulica jest najważniejszą częścią centrum 

miasta.  
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 W tej części pracy określiłam współczesne kierunki przekształceń i problemy centrów 

miast, wskazując listę działań naprawczych (tab.15, s.126) w tym projekty rewitalizacji 

obiektów i obszarów z wykorzystaniem koncepcji centrum handlowego. Przywołałam 

przykłady miast amerykańskich i zachodnioeuropejskich, gdzie centra handlowe przyczyniły 

się do ożywienia obszarów centralnych oraz wskazałam na te elementy projektów, które 

przyczyniły się do sukcesu inwestycji. Zweryfikowałam też działania aktywizujące centra 

miast (rys.5, s.139) za sprawą centrów handlowych i  scharakteryzowałam czynniki 

pobudzające oraz hamujące procesy inwestycyjne w tym zakresie. Rozdział III kończy się 

analizą oddziaływania centrów handlowych na obszary centralne miast w województwie 

śląskim. Region ten, z uwagi na najwyższy w Polsce wskaźnik urbanizacji oraz 

ponadprzeciętne w skali kraju warunki ekonomiczne i komunikacyjne, stał się miejscem 

ekspansji większości sieci handlowych operujących w Europie. W ciągu ostatnich kilku lat 

obserwuje się tu największy przyrost liczby sklepów dyskontowych oraz powstawanie 

wielofunkcyjnych, śródmiejskich galerii handlowych. Sklepy dyskontowe lokowane 

zazwyczaj w osiedlach mieszkaniowych i przy ruchliwych szlakach komunikacyjnych miasta 

powodują przede wszystkim zmiany ilościowe w sieci handlowej, konkurując głównie z 

tradycyjnymi sklepami spożywczymi. Z kolei centra handlowe powstające w obszarach 

centralnych miast zmieniają zarówno sposób ich funkcjonowania, jak i warunki przestrzenne, 

strukturę funkcjonalną oraz sposób korzystania z ich oferty.  

Na podstawie badań i analiz zjawiska w wybranych miastach województwa śląskiego 

przedstawiłam oddziaływanie centrum handlowego ulokowanego w obszarze centralnym za 

pomocą schematu (rys.7, s.156). Zaprezentowałam też wyniki badań inwentaryzacyjnych oraz 

wywiadów bezpośrednich przeprowadzonych w placówkach handlowych w 

wyselekcjonowanych obszarach Katowic, Bielska-Białej, Sosnowca i Rybnika. 

Przedstawiłam też sytuację ulic śródmiejskich badanych miast w kontekście konkurencji ze 

strony galerii handlowych. 

O wartości poznawczej tego rozdziału świadczy dokonany przeze mnie przegląd  

praktyk wykorzystujących nowoczesne formaty handlu w procesie transformacji obszarów 

centralnych w miastach amerykańskich i europejskich oraz analiza możliwości takich 

zastosowań na gruncie polskim.  

 Rozdział czwarty pracy ma charakter teoretyczno-empiryczny i dotyczy roli centrum 

handlowego w kształtowaniu struktury obszarów peryferyjnych i stref podmiejskich. 

Zwróciłam tu szczególną uwagę na problemy definicyjne, przywołując liczne pozycje 

literatury przedmiotu. Uznałam, za S. Liszewskim, że jest to zorganizowana część przestrzeni 



geograficznej, która przylega do terenów silnie zurbanizowanych miasta. Dochodzi w niej do 

wzajemnego przenikania form i treści charakterystycznych dla miast oraz wsi. Jest ona 

przestrzenią wielofunkcyjną,  a liczba i charakter występujących tam funkcji są uzależnione 

od stadium rozwoju struktury funkcjonalnej miasta, które ją tworzy a ona je uzupełnia
10

. 

Wskazałam też na cechy terenów podmiejskich (s.183) i problemy ich delimitacji. Sposób 

rozumienia oraz wyznaczania strefy podmiejskiej zwykle odnosi się do celu, jakiemu ma 

posłużyć badanie. W literaturze przedmiotu można wskazać na dwa główne nurty badawcze i 

kierunki myślenia w tym względzie. Pierwsze podejście traktuje strefę podmiejską jako 

obszar rozwoju procesu suburbanizacji, natomiast drugie – jako obszar pełniący określone 

funkcje względem i na rzecz miasta, stąd też na podstawie szerokich studiów literaturowych 

wskazałam katalog głównych funkcji. Określiłam współczesne warunki kształtowania się 

stref podmiejskich, uwzględniając przy tym kontekst suburbanizacji. Zaznaczyłam, 

dominujący w procesie przekształceń udział funkcji mieszkaniowej oraz usługowej, 

zwłaszcza handlu wielkopowierzchniowego. Szczególną uwagę zwróciłam tu na przepisy 

formalno-prawne i politykę lokalnych władz w zakresie lokalizacji takich obiektów zarówno 

w miastach jak i w strefach podmiejskich.  

 Dokonałam też przeglądu doświadczeń amerykańskich i zachodnioeuropejskich w 

zakresie lokalizacji centrów handlowych w obszarach peryferyjnych i w strefach 

podmiejskich. Przez wielu ekonomistów, socjologów i urbanistów centra handlowe w strefach 

podmiejskich (centra regionalne) były traktowane jako satelickie obszary śródmiejskie 

oferujące wiele z tego, co dają centra miast, a nawet więcej, gdyż oferują bezpłatne miejsca 

parkingowe dla ogromnej liczby zmotoryzowanych klientów oraz łatwy i sprawny dojazd do 

miejsca zakupów. Obiekty te oferowały zróżnicowaną ofertę handlowo-usługową oraz 

odpoczynek i rozrywkę w bezpiecznych i estetycznych wnętrzach. Dla mieszkańców 

przedmieść stały się miejscami nie tylko zakupów, ale przede wszystkim spędzania wolnego 

czasu dla całych rodzin. W pewnym sensie stworzyły klimat lokalnych rynków, miejsc 

spotkań i towarzyskiej aktywności.  

 Przekształcenia w obszarach peryferyjnych oraz w strefach podmiejskich wywołane 

funkcjonowaniem centrów handlowych zdiagnozowałam na podstawie analizy treści 

literatury przedmiotu oraz dostępnych materiałów wewnętrznych operatorów handlowych 

oraz firm badawczych i przedstawiłam je w formie schematu (rys.13, s.203). Należy przy tym 

zauważyć, że podmiejskie centra handlowe w Europie powstawały z większą rozwagą 
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planistyczną niż w Ameryce, co miało związek z tradycyjnym układem urbanistycznym 

miast, ściśle określonymi warunkami formalno-prawnymi oraz charakterem sieci osadniczej i 

mniej intensywnym procesem suburbanizacji. 

W rozdziale tym zaprezentowałam również wyniki badań inwentaryzacyjnych, 

prowadzonych w okresie 2014-2016 w strefach najbliższego otoczenia centrów peryferyjnych 

i podmiejskich w wybranych miastach województwa śląskiego (Katowice, Bielsko-Biała, 

Sosnowiec i Rybnik). Zdiagnozowane przeze mnie  oddziaływanie centrów handlowych na 

badane obszary odnosi się przede wszystkim do koncentracji oferty handlowo-usługowej, 

zwykle o konkretnym profilu asortymentowym czy też konkretnej  specjalizacji.   

 W rozdziale trzecim i czwartym zrealizowałam cele poznawcze pracy związane 

z rozpoznaniem oddziaływania centrów handlowych na struktury funkcjonalno-przestrzenne 

obszarów centralnych i peryferyjnych oraz stref podmiejskich.  

Rozpoznanie następstw funkcjonowania centrów handlowych w centrach miast oraz w 

ich strefach peryferyjnych i podmiejskich może wpłynąć na weryfikację polityki władz 

lokalnych w zakresie gospodarowania przestrzenią oraz kształtowania struktury funkcjonalnej 

na tym obszarze. W efekcie przełoży się to na bardziej świadome (racjonalne) decyzje w 

zakresie lokalizowania nowych centrów handlowych, ograniczające konflikty lokalne 

towarzyszące lokalizacji obiektów tego typu. Programowanie funkcjonalne miasta za pomocą 

obiektów handlowych (tworzenie odpowiednich strategii rozwojowych, studiów i planów, a 

następnie egzekwowanie ich realizacji) nie ma wystarczających opracowań teoretycznych w 

Polsce. Planowanie lokalizacji współczesnych obiektów handlowych często odbywa się pod 

naciskiem inwestorów, a nie jako świadomy proces kreowania programu funkcjonalnego 

miasta.  

Przeprowadzone badania oraz rozpoznanie teoretyczne dotychczasowych trendów 

rozwoju zjawiska wskazują, że również w przyszłości będzie to istotne zagadnienie z zakresu 

handlu, ekonomiki miasta, gospodarki przestrzennej i zagospodarowania przestrzennego 

miast w Polsce i na świecie. Nie ulega zatem wątpliwości, że problematyka następstw 

powstawania i funkcjonowania centrów handlowych w strukturze miast i terenów 

podmiejskich wymaga dalszych systematycznych i szczegółowych analiz oraz naukowych 

ujęć. W zakończeniu pracy zostały zawarte najważniejsze wnioski z przeprowadzonych 

studiów i analiz.  

Szerokie studia literaturowe oraz badania empiryczne pozwoliły mi na realizację celów 

pracy oraz weryfikację przyjętych hipotez. Wykazałam, że centra handlowe mają istotny 

wpływ na kształtowanie się struktury funkcjonalnej oraz przestrzennej miast w Polsce 



(wykorzystując do badań miasta w województwie śląskim), a ich oddziaływanie zależy od 

lokalnych warunków rynkowych. Silne gospodarczo, zasobne społecznie i atrakcyjne 

turystycznie miasta wykorzystują potencjał centrów handlowych dla wzmacniania swojej 

oferty podażowej. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych badań wykazałam, że w 

obszarach centralnych obiekty te wywołują większe zmiany strukturalne i przestrzenne w 

swoim otoczeniu niż na peryferiach i w strefach podmiejskich. Dowiodłam, że obiekty te 

negatywnie oddziałują na funkcjonowanie śródmiejskich ulic handlowych ale znajdują 

wykorzystanie w projektach rewitalizacji. Zdaniem A. Karwińskiej powstające we wszystkich 

niemal krajach świata centra handlowe i galerie stają się zagrożeniem dla tradycyjnych ulic i 

pasaży handlowych
11

. Centra handlowe, zwłaszcza te, które zostały ulokowane w centrach 

miast, wpłynęły na wykreowanie nowego stylu życia (np. konsumpcjonizm czy zachowania 

hedonistyczne), na nowe zachowania przestrzenne, nabywcze, konsumpcyjne, heurystyczne 

czy też powstanie nowych form i stylu spędzania czasu wolnego
12

. 

Można uznać, że współczesne przemiany struktury miast są skutkiem wielu procesów 

zachodzących w gospodarce i społeczeństwie na całym świecie. Jednym z nich jest proces 

globalizacji, stanowiący konsekwencję nowoczesności
13

, uważany obecnie za główną siłę 

dynamizującą światową ekonomię. Jednocześnie globalizacja stanowi kombinację szeregu 

różnych procesów, w tym – urbanizacji, a jej skutki mają istotne znaczenie zarówno dla 

przestrzeni, gospodarki, ale przede wszystkim – dla społeczeństwa
14

.  

Jednym z przejawów procesu globalizacji w Polsce są inwestycje sieci 

supermarketów, hipermarketów, sklepów dyskontowych oraz centra i galerie handlowe. 

Obiekty te stały się jedną z dominant współczesnych miast, współdecydując o ich strukturze  

funkcjonalnej i przestrzennej. Szczególną rolę gospodarczą i społeczną odgrywają centra 

handlowe, które generują tysiące miejsc pracy, zasilają dochody budżetów miast, zaspokajają 

coraz to bardziej wyszukane potrzeby zakupowe klientów, kreują nowe przestrzenie i formy 

spędzania wolnego czasu. Stają się wizytówkami miast (np. Stary Browar w Poznaniu, 

Manufaktura w Łodzi, Silesia City Center w Katowicach, Złote Tarasy w Warszawie), 
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atrakcją turystyczną i dumą mieszkańców oraz lokalnych władz. Jak wynika z 

przeprowadzonych badań dla przedsiębiorców prowadzących działalność handlowo-usługową 

obiekty te stanowią konkurencję, która wymaga większej kreatywności działania, 

zaangażowania czasu i środków finansowych, a także zmiany asortymentu czy też profilu 

działalności, nowych sposobów funkcjonowania i obsługi klienta, wprowadzania udogodnień 

oraz wydłużenia czasu pracy. Niejednokrotnie przedsiębiorcy zmuszeni są do zmiany 

lokalizacji placówki w oddaleniu od centrum handlowego lub do jej likwidacji. Rozwój 

dużych kompleksów handlowych w polskich miastach prowadzi do wielu zmian o charakterze 

strukturalnym, przestrzennym oraz społecznym. 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową w otoczeniu centrum handlowego 

doświadczają jego oddziaływania rynkowego głównie w zakresie spadku obrotów oraz 

dochodów, konieczności redukcji zatrudnienia, wydłużania czasu otwarcia placówek oraz 

konieczności wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych. Największym problemem 

firm wydaje się słabnąca sytuacja ekonomiczna, która uniemożliwia sprostanie konkurencji, 

poszukiwanie nowych rozwiązań oraz wdrażanie nowoczesnych koncepcji marketingowych.  

Inwentaryzacja podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w bezpośrednim 

otoczeniu centrów handlowych zarówno w obszarach centralnych jak i w strefach 

peryferyjnych  miast w województwie śląskim umożliwiła rozpoznanie i ocenę zmian o 

charakterze ilościowym oraz strukturalnym. W centrach badanych miast w okresie 2014-2016 

nastąpił spadek liczby sklepów, zwłaszcza branżowych, niewielki wzrost liczby sklepów 

spożywczych, pojawienie się sklepów sieciowych, przede wszystkim sieci zintegrowanych 

oraz dyskontowych a także spadek liczby  oddziałów i placówek bankowych oraz kas 

pożyczkowych. Badania wskazują na większą aktywność inwestycyjną działalności 

gastronomicznej w badanych obszarach, w tym szczególnie cukierni i kawiarni oraz 

restauracji typu fast food. Największe zmiany obserwowane są w Sosnowcu oraz Rybniku, 

zarówno w zakresie relokacji profilu działalności gospodarczej jak i pojawianiu się lokali 

pustych. W Sosnowcu co 10 lokal w otoczeniu galerii Plaza pozostaje pusty, niewynajęty od 

trzech lat, podobna sytuacja ma miejsce w Rybniku, gdzie dynamika zmian ma tendencję 

rosnącą. Zarówno Rybnik, jak i Sosnowiec w porównaniu do Katowic i Bielska-Białej 

dysponują znacznie mniej atrakcyjną ofertą handlowo-usługową, turystyczną, kulturalną czy 

też rekreacyjną. Katowice są stolicą regionu i największym miastem aglomeracji, skupiają 

wiele potencjałów społecznych oraz gospodarczych, co sprawia, że mają większy rynek 

popytu na różnego typu dobra i usługi. Bielsko-Biała to miasto o atrakcyjnej architekturze 

oraz ofercie turystycznej i rekreacyjnej stąd też można przypuszczać, że warunki 



funkcjonowania dla podmiotów handlowych są tu znacznie lepsze z uwagi na większy 

przepływ ludności w centrum miasta, w tym ruch turystyczny. Zauważalnym trendem w 

każdym z badanych obszarów był spadek liczby sklepów branżowych oraz wzrost liczby 

sklepów spożywczych.  

W Katowicach oraz w Bielsku-Białej zmiany miały charakter głównie relokacji profilu 

działalności, w miejscach dotychczas zajmowanych przez sklepy powstają głównie placówki 

gastronomiczne, z kolei w Rybniku i Sosnowcu znacznie częściej dochodziło do likwidacji 

działalności gospodarczej a w konsekwencji do pojawiania się coraz większej liczby lokali 

pustych, co negatywnie wpływało na wizerunek tych obszarów. Wyniki te potwierdzają 

przyjętą hipotezę, że oddziaływanie centrum handlowego na strukturę funkcjonalno-

przestrzenną miasta zależy od lokalnych warunków rynkowych. 

Handel jest jedną z nieodłącznych części składowych systemu urbanistycznego 

centrów miast. Istotnym obszarem prowadzonej analizy było rozpoznanie możliwości 

wykorzystania centrum handlowego w procesie rewitalizacji obiektów i obszarów 

poprzemysłowych. Każde z śródmiejskich centrów handlowych uwzględnionych w badaniach 

jest projektem rewitalizacji, posiada kompleksową ofertę handlowo-usługową oraz funkcję 

rozrywki (kina, kręgielnie, sale zabaw dla dzieci, dyskoteka itp.), dysponuje parkingiem dla 

klientów i prowadzi aktywne działania marketingowe oraz promocyjne, co wpływa na 

wzmocnienie atrakcyjności i wizerunek centrów miast a także poprawę jakości przestrzeni 

publicznej. Oddziaływanie to jest warunkowane głównie integracją obiektu handlowego ze 

strukturą śródmiejską i polega na odpowiednim doborze rodzaju i wielkości programu, 

lokalizacji oraz formy architektoniczno-urbanistycznej obiektu. W ten sposób miasto i obiekt 

handlowy mogą się wzajemnie uzupełniać. W większości przypadków można wskazać na 

integrację funkcjonalną obiektu handlowego z ofertą śródmiejską. Rozpatrując integrację 

przestrzenną badanych centrów handlowych z otoczeniem, należy zauważyć że niszczą one 

historyczne struktury urbanistyczne, np. postmodernistyczna bryła centrum handlowego 

Galerii Katowickiej wśród zabytkowych, secesyjnych budynków mieszkalno-usługowych, 

modernistyczne projekty Galerii Focus oraz Plaza obok tradycyjnej, historycznej zabudowy 

rybnickiego rynku – to tylko niektóre przykłady ich agresywnej ingerencji w krajobraz 

lokalny. Pozytywnym przykładem jest Galeria Sfera w Bielsku-Białej, gdzie forma  

architektoniczno-urbanistyczna obiektu stała się spójnym elementem centrum miasta. Zatem, 

słusznym jest twierdzenie, że centra handlowe mogą uczestniczyć w projektach rewitalizacji 

miast ale jest to uwarunkowane szczegółowymi rozwiązaniami w zakresie ich wielkości, 

oferty, koncepcji architektonicznej, stopnia integracji funkcjonalnej oraz przestrzennej z 



otoczeniem. Najbardziej korzystnym rozwiązaniem byłaby sytuacja, w której centrum 

handlowe jest uzupełnieniem oferty rynkowej obszaru śródmieścia i pozostaje w relacji 

kooperacji a nie konkurencji w stosunku do działających tam podmiotów. Oddzielnym 

zagadnieniem badawczym pozostaje przejmowanie przez centra handlowe funkcji 

społecznych oraz traktowanie ich przez mieszkańców jako przestrzeni publicznej.   

Jak wynika z wywiadów bezpośrednich z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność 

handlowo-usługową w obszarach centralnych miast w województwie śląskim centra 

handlowe są dla nich przede wszystkim konkurencją, której trudno sprostać. Szczególnym 

analizowanym przypadkiem była Galeria Katowicka, z racji jej lokalizacji przy głównej, 

handlowej ulicy miasta. W strukturze najmu lokali  przy ulicy 3 Maja dominuje handel 

spożywczy oraz branżowy a także placówki gastronomiczne i drobne usługi. Niepokojącym 

zjawiskiem jest duży udział sklepów z asortymentem niskiej jakości (dyskonty odzieżowe, 

outlety, second-handy) oraz lokali pustych. Większość sklepów oferujących markowe 

produkty przeniosła swoją działalność do galerii handlowej. Tym samym jedna z 

najdroższych ulic śródmiejskich w Polsce (3 Maja - 7 miejsce w rankingu) straciła swoje 

handlowe znaczenie, gdyż nie znalazła dotychczas właściwej koncepcji funkcjonowania, 

odpowiednich prestiżowych najemców, a to z kolei przełożyło się na jej sytuację rynkową i 

przegraną pozycję względem Galerii Katowickiej. Relacje rynkowe między centrami 

handlowymi a ulicami handlowymi póki co należy rozpatrywać wyłącznie w kategoriach 

konkurencji. Duże kompleksy handlowo-usługowe oferujące zróżnicowany asortyment „pod 

dachem”, posiadające bezpłatne parkingi dla klientów stają się dla ulic handlowych, a nawet 

oferty centrów miast dużym zagrożeniem. W tej sytuacji jedyną ścieżką rozwoju pozostaje 

poszukiwanie nisz rynkowych lub uzupełnianie asortymentu w stosunku do oferty centrów 

handlowych. Centra handlowe, aby sprawnie funkcjonować, starają się ograniczać relacje z 

otoczeniem do minimum, co staje się główną przyczyną trudności połączenia handlu 

tradycyjnego i współczesnego.  

Reasumując, w miastach województwa śląskiego oraz na podstawie licznych 

przykładów w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej, zdiagnozowano pozytywny 

oraz negatywny wpływ centrów handlowych na obszary centralne. Pozytywne efekty w 

zakresie kształtowania struktury przestrzennej centrum miasta obserwowane są tam, gdzie 

działalność handlowo-usługowa ma charakter ekskluzywny, występują tzw. prestiżowe ulice 

handlowe i dzielnice handlowe lub są to historyczne śródmieścia z bogatą ofertą turystyczną  

(w tym handlową, gastronomiczną, hotelową, rozrywkową), w bliskości centrów biznesowych 

oraz w miastach, gdzie występuje bardzo sprawnie funkcjonujący transport publiczny, w tym 



dostępność komunikacyjna i parkingowa. W przypadku miast pozbawionych szczególnej 

atrakcyjności centrum miasta (np. turystycznej, handlowej, kulturalnej, gastronomicznej) 

ulokowane tam kompleksy handlowo-usługowe prowadzą zwykle do drenażu funkcji 

handlowej, spadku obrotów  i dochodów firm, a w wielu przypadkach do likwidacji 

działalności.   

Pierwsze obiekty tego typu w Polsce lokowały się w strefach peryferyjnych dużych 

miast oraz w obszarach podmiejskich, uwzględniając dostępność działek pod zabudowę i 

organizację parkingu a także dobre warunki komunikacyjne. Wielkogabarytowe kompleksy 

handlowe stały się trwałym elementem krajobrazu obszarów peryferyjnych, kompleksowo 

obsługując lokalne społeczności w zakresie handlowym, usługowym, a nawet rekreacyjnym, z 

drugiej strony uzyskały bardzo silną pozycję rynkową i przewagę konkurencyjną, 

ograniczając działanie lub eliminując inne podmioty gospodarcze z rynku. Zmiany 

funkcjonalno-przestrzenne spowodowane obecnością centrów handlowych w strefie 

podmiejskiej należy więc rozpatrywać w szerokim kontekście. W ich bezpośrednim otoczeniu 

nasilały się procesy inwestycyjne, zwłaszcza w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz 

infrastruktury społecznej. Powstawały drogi dojazdowe, obwodnice miast i osiedli, 

uruchamiano trasy komunikacji publicznej oraz bezpłatne linie autobusowe z centrum miasta. 

Z kolei centra miast zyskały silnego konkurenta w zakresie oferty handlowo-usługowej oraz 

dostępności komunikacyjnej i parkingowej.  

Zmiany struktury działalności gospodarczej diagnozowane w latach 2014-2016 w 

otoczeniu peryferyjnych centrów handlowych w Katowicach, Sosnowcu, Bielsku-Białej oraz 

w Rybniku były zróżnicowane, raczej niewielkie, postępujące systematycznie w kierunku 

kształtowania się stref handlowo-usługowych. Każdy z badanych obiektów oddziaływał 

bezpośrednio na bliskie otoczenie gospodarcze w zakresie strukturalnym, przy czym 

odnotowano systematyczny wzrost liczby placówek handlowych (detalicznych i hurtowych) 

oraz usługowych (zwłaszcza naprawczych, serwisowych, budowlanych i magazynowych), ale 

nastąpił też spadek liczby działających firm produkcyjno-usługowych. Rozpatrując 

oddziaływanie peryferyjnych centrów handlowych na otoczenie gospodarcze miast w 

województwie śląskim, należy uznać, że aktywizują one działalność handlowo-usługową oraz 

wypierają działalność produkcyjną, tym samym selekcjonują działalności gospodarcze, ale nie 

prowadzą do ich monofunkcyjności, co w części potwierdza przyjętą hipotezę. Na etapie 

postępującego w sposób żywiołowy procesu suburbanizacji obszarów peryferyjnych i 

podmiejskich trudno jednoznacznie ocenić następstwa funkcjonowania centrów handlowych 

w tych obszarach.  



Ponadto, analizując przykłady tego zjawiska w Stanach Zjednoczonych oraz w 

Europie Zachodniej a także biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych badań w pracy 

przedstawiono schematy oddziaływania centrum handlowego na obszary centralne oraz strefy 

peryferyjne i podmiejskie.   

Lokalizacja centrów handlowych w strukturze miast lub poza ich administracyjnymi 

granicami powinna zwracać szczególną uwagę władz miasta do których należą kompetencje 

kształtowania ładu przestrzennego, podstawowego celu polityki przestrzennej miasta. 

Planując powstawanie takich obiektów władze lokalne powinny uwzględnić, poza 

korzyściami dla miasta i jego mieszkańców, również potencjalne zagrożenia, jakie mogą 

spowodować inwestycje. Do najważniejszych zagadnień, jakie należy rozważyć, należą: 

zagrożenie dla rozwoju śródmieścia (centrum) z uwzględnieniem jego komplementarnych 

funkcji nie tylko handlowych, ale również usługowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, 

administracyjnych i reprezentacyjnych, utrzymanie właściwego ładu urbanistycznego i 

architektonicznego w mieście oraz walorów estetycznych i funkcjonalnych, zapewnienie 

możliwości komunikacyjnych w obszarze koncentracji handlu, zachowanie właściwych 

proporcji handlu detalicznego pomiędzy centrum, osiedlami a peryferiami miasta, dbałość o 

lokalny rynek pracy oraz unikanie negatywnego oddziaływania na środowisko. Jednak 

selekcja negatywna, polegająca na ograniczaniu czy zakazywaniu lokowania tych obiektów 

nie jest wystarczająca. Bardzo ważnym elementem powyższych działań będzie wytyczanie i 

wskazywanie pożądanego kierunku rozwoju obszarów miejskich w przyszłości. 

Prawo dotyczące lokowania współczesnych obiektów handlowych w Polsce nie jest 

wystarczające do racjonalnego sterowania ich rozwojem. Aby proces ten był prawidłowy, 

należy wprowadzić obowiązek opracowania studiów lokalizacji funkcji handlowej w miastach 

i na obszarach podmiejskich. Studia i plany tego typu powinny być wykonywane na różnych 

szczeblach administracyjnych – od regionalnych po lokalne. Systematyczna obserwacja tych 

przemian pozwoli na wyciągnięcie wniosków dotyczących przyszłych realizacji oraz 

ewentualnych korekt i ograniczeń. Wyniki badań przeprowadzonych w miastach 

województwa śląskiego mogą zatem posłużyć do weryfikacji polityki władz lokalnych w 

zakresie gospodarowania przestrzenią oraz kształtowania ich struktury funkcjonalnej. 

 Reasumując uważam, że podjęłam się realizacji nowego i interesującego pod względem 

poznawczym tematu, ważnego z perspektywy rozwoju miasta oraz funkcjonowania sieci 

handlu detalicznego. Oryginalność mojej pracy wynika z podejścia do problematyki 

funkcjonowania centrów handlowych w przestrzeni miejskiej i ich znaczenia w procesie 



kształtowania się struktury funkcjonalnej i przestrzennej obszarów centralnych, peryferyjnych 

i stref podmiejskich.    

Za najważniejsze osiągnięcia zaprezentowanej monografii świadczące o jej wkładzie w 

rozwój nauk ekonomicznych uważam: 

- Starania o wypełnienie zidentyfikowanej luki poznawczo – teoretycznej poprzez 

przedstawienie teoretycznych podstaw dotyczących funkcjonowania centrów handlowych w 

kontekście ich wpływu na proces kształtowania się struktury funkcjonalno – przestrzennej 

miasta, a w szczególności: 

 zweryfikowanie dotychczasowej wiedzy na temat centrów handlowych jako formy 

koncentracji handlu i usług; 

 wskazanie znaczenia centrów handlowych w procesach przekształceń funkcjonalnych 

i przestrzennych miast;  

 identyfikację czynników aktywizujących i hamujących procesy strukturalne w 

miastach; 

 zweryfikowanie oddziaływania centrów handlowych na obszary centralne i 

peryferyjne oraz strefy podmiejskie.  

- Podjęcie działań służących wypełnieniu rozpoznanej luki w warstwie empirycznej,  

a w szczególności: 

 realizację pierwszych tak kompleksowych badań dotyczących wpływu centrów 

handlowych na proces kształtowania się struktury funkcjonalno – przestrzennej miast, 

 sporządzenie schematów (koncepcji) oddziaływania centrów handlowych na obszary 

centralne i peryferyjne oraz strefy podmiejskie.  

Monografia zawiera również moją autorską propozycję metodyki badania wpływu 

centrów handlowych na proces kształtowania się struktury funkcjonalno – przestrzennej 

miast. Zaproponowana przeze mnie metodyka prowadzenia badań otwiera możliwość ich 

kontynuacji dla monitorowania zmian zachodzących w strukturze miast pod wpływem 

nowoczesnych formatów handlu, pozwala również na modyfikację przedmiotu i zakresu 

prowadzonych badań w zależności od zmian zachodzących w zakresie lokalizacji centrów 

handlowych oraz ich oferty podażowej.  

Przedstawiona monografia ma również walory aplikacyjne. Zebrane w pracy 

informacje mogą być wykorzystane przez różne podmioty sfery gospodarczej i  

samorządowej oraz polityki handlowej do projektowania działań w zakresie programowania 

struktury funkcjonalnej miast z wykorzystaniem centrów handlowych a także do tworzenia 

strategii rozwojowych handlu i usług. Skorzystać z nich mogą również przedsiębiorstwa 



handlowe w celu dostosowania swoich, działań do potrzeb i oczekiwań klientów a tym samym 

do podniesienia swojej konkurencyjności na rynku.  

6. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych  

We wrześniu 1997 roku ukończyłam jednolite studia magisterskie na Wydziale 

Organizacji i Zarządzania, Politechniki Śląskiej w Gliwicach (kierunek: Zarządzanie i 

Marketing, specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem i Marketing Przemysłowy). Po 

studiach podjęłam pracę w Korporacji Nieruchomości Polanowscy w Warszawie, a następnie 

od 1999 roku zostałam zatrudniona w firmie Rotsa Sales Direct w Katowicach obsługującej 

sektor bankowy (operator kredytów i kart kredytowych Citibank Polska). W 1999 roku 

podjęłam zaoczne studia doktoranckie w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego 

w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), w trakcie których 

rozpoczęłam pracę nad rozprawą doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Kędzior 

(promotor mojej pracy doktorskiej).  

W październiku 2001 roku rozpoczęłam pracę jako asystent w Katedrze Zarządzania 

na Wydziale Nauk Stosowanych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej (obecnie 

Akademia WSB), a następnie od października 2006 roku do lipca 2007 roku kontynuowałam 

pracę jako adiunkt w tamtejszej uczelni. W latach 2003- 2007 pełniłam dodatkowo funkcję 

Koordynatora ds. funduszy strukturalnych UE w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie 

Górniczej, aktywnie uczestnicząc w procesie pozyskiwania środków finansowych z Unii 

Europejskiej, a po uzyskaniu finansowania w procedurze realizacji projektu. W grudniu 2006 

roku zostałam zatrudniona w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w 

Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) w Katedrze Gospodarki 

Przestrzennej (na Wydziale Ekonomii), której kierownikiem był prof. dr hab. Krystian 

Heffner. W 2016 roku Katedra zmieniła nazwę na Katedrę Gospodarki Przestrzennej i 

Środowiskowej a prof. dr hab. Krystian Heffner pozostaje obecnie jej kierownikiem. W 

Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej pracuję nadal.  

W latach 2009-2016 byłam zatrudniona jako adiunkt w Wyższej Szkole Technicznej w 

Katowicach (Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych). 

 Od początku mojej pracy w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, oprócz 

różnorodnej aktywności dydaktycznej prowadziłam działalność naukowo - badawczą 

realizując jako główny wykonawca lub wykonawca 4 granty naukowe finansowane przez 

MNiSW/NCN oraz uczestnicząc w 11 projektach badań statutowych i 3 projektach 



zespołowych realizowanych głównie pod kierunkiem prof. dr hab. Krystiana Heffnera. 

Samodzielnie zrealizowałam w tym czasie dwa projekty badań własnych. 

 Praca w Uniwersytecie oraz profil Katedry umożliwiły mi prowadzenie działalności 

naukowo - badawczej w szerokim obszarze – lokalizacji działalności gospodarczej w 

przestrzeni miast w tym szczególnie lokalizacji handlu i usług. Moje indywidualne 

zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół zagadnień związanych z handlem 

detalicznym - w szczególności z działalnością nowoczesnych formatów handlu 

wielkopowierzchniowego, w tym centrów handlowych.  

Ważnym zagadnieniem badawczym był dla mnie proces koncentracji przestrzennej 

handlu detalicznego i jego konsekwencje w zakresie struktury podmiotowej sieci detalicznej 

jak i warunków konkurencyjnych w handlu na globalizującym się polskim rynku. 

Wybierałam tematy niezwykle ważne i aktualne w danym czasie dla handlu detalicznego w 

Polsce - w szczególności dotyczące warunków jego funkcjonowania w miastach (w tym 

małych) i w obszarach wiejskich oraz w strefach zewnętrznych aglomeracji.  

Istotnym przedmiotem moich zainteresowań badawczych był proces rozwoju 

nowoczesnego handlu w tym sieci dyskontowych w Polsce oraz jego znaczenie dla 

funkcjonowania małych miast. Głównym zagadnieniem badawczym były dla mnie centra 

handlowe i ich wpływ na otoczenie rynkowe. Prowadziłam badania nad oddziaływaniem 

centrów handlowych ulokowanych na peryferiach miast i w strefach podmiejskich na małe 

miasta i obszary wiejskie (w strefach zewnętrznych aglomeracji). Nurtowały mnie pytania o 

wpływ galerii handlowych na funkcjonowanie ulic śródmiejskich i obszarów centralnych, stąd 

też prowadziłam systematycznie badania w tym zakresie od początku 2013 roku w miastach 

Aglomeracji Górnośląskiej. Próbowałam też znaleźć odpowiedź na pytanie czy obiekty te 

mogą być skutecznie wykorzystane w projektach rewitalizacji miast.  

W ostatnich pracach podjęłam badania nad wykorzystaniem koncepcji 

zrównoważonego rozwoju w sieci detalicznej, zwłaszcza jako komponentu modelu 

biznesowego przedsiębiorstwa handlowego. Temat ten wydaje mi się niezwykle ważny 

współcześnie, kiedy stale rosną warunki konkurencyjne na rynku a poszukiwanie silnej 

przewagi lub luki staje się trudnym wyzwaniem dla firm tego sektora. Przedmiotem moich 

zainteresowań było również funkcjonowanie handlu detalicznego w różnych układach 

przestrzennych – miasta, województwa, Polski.  



Przed doktoratem w latach 2001-2006 byłam autorką 8 publikacji
15

, które dotyczyły 

głównie funkcjonowania sieci detalicznej, a szczególnie inwestycji zagranicznych w polskim 

handlu oraz nowych formatów handlu wielkopowierzchniowego. W tym czasie 

uczestniczyłam w 10 konferencjach
16

 (w tym jednej międzynarodowej, E-biznes, Zakopane 

2005, organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) oraz cyklicznych 

warsztatach naukowych (doktorskich) organizowanych przez prof. dr hab. Zofię Kędzior oraz 

prof. dr hab. Andrzeja Szromnika (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Celem 

warsztatów było min. przygotowanie merytoryczne do badań bezpośrednich, realizowanych 

na potrzeby pracy doktorskiej
17

.  

W latach 2001-2006 byłam współorganizatorką otwartych wykładów naukowych dla 

studentów WSB oraz młodzieży licealnej z województwa śląskiego, a prelegentami 

wykładów były uznane autorytety z dziedziny nauki, kultury i sztuki, gospodarki oraz polityki 

(min. prof. dr hab. J. Bralczyk, prof. dr hab. G. Kołodko, dziennikarka J. Paradowska), 

prowadziłam też w uczelni autorski projekt pt. Szkoła Liderów
18

, dla wybitnie zdolnej 

młodzieży szkół średnich. Oferta naukowa Szkoły Liderów obejmowała szkolenia i warsztaty 

w zakresie ekonomii, gospodarki, negocjacji, integracji europejskiej, marketingu, 

autoprezentacji, wystąpień publicznych i pracy zespołowej. Pełniłam też aktywnie funkcję 

                                                           
15 min.:Twardzik M., Inwestycje zagraniczne w handlu - korzyści i zagrożenia dla rynków lokalnych, Zeszyty 

Naukowe WSB nr 2 (10) , Dąbrowa Górnicza 2001; Twardzik M., Programy lojalnościowe jako sposób 

budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo i jego otoczenie, pod red. A. 

Nehring,  Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,  Dąbrowa Górnicza 2002, s.37-42, ISBN 83-

88936-07-7 ; Twardzik M., Ośrodki handlowe trzeciej generacji , [w:] Marketing: metody i techniki badawcze, 

pod red. Z. Kędzior, Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,  Dąbrowa Górnicza 2002, s.13-23, 

ISBN 83-88936-01-8; Twardzik M., Tenant mix – strategie marketingowe centrów handlowych w Polsce [w]: 

Rola marketingu w rozwoju sektora usług, pod red. A. Grzesiuk, Wyd. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, 

Szczecin 2003, s. 93-101; Twardzik M., Wykorzystanie Internetu w działalności handlowej, [w:]  Techniczne i 

społeczne problemy zastosowania Internetu: Internet w społeczeństwie informacyjnym, pod red. A. Kwietnia, K. 

Wódz, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005,  s.321-326, ISBN 83-206-1590-9. 
16

 min. Marketing w rozwoju regionu, Katedra Marketingu Uniwersytet Szczeciński, Polska Akademia Nauk, 

Komisja Organizacji i Zarządzania Oddział w Gdańsku, Mrzeżyno 2002; XIX Ogólnopolski Zjazd Katedr 

Marketingu, Handlu i Konsumpcji, Ustroń 2002; Przyszłość polskiego handlu, IRWiK, Warszawa 2003; Rola 

marketingu w rozwoju sektora usług, Szczecin 2003; Innowacyjność, Badania, Rozwój: Nauka 2004 w Polsce, 

Warszawa 2004; E-biznes, Zakopane 2005.  
17

 Poszukując skutecznych metod prognozowania zjawisk w przyszłości, eksplorowałam możliwości 

wykorzystania w tym celu badań ekspertów i metody delfickiej (w pracy doktorskiej podjęłam się prognozy 

procesu koncentracji przestrzennej handlu detalicznego); Twardzik M., Metoda delficka w badaniach rynku i 

konsumpcji,[w:] Współczesne obszary marketingu, Materiały z II warsztatów doktorskich, red. A. Szromnik, 

Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002, s. 167-177. 
18

 Szkoła Liderów była to inicjatywa przygotowana dla elitarnej grupy młodzieży ponadgimnazjalnej,  „najlepsi 

z najlepszych”, skierowana do tych uczniów, którzy wyróżniają się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz 

działalnością na polu organizacyjnym. Idea służyła integracji najzdolniejszej młodzieży poprzez motywowanie 

jej do samodoskonalenia, kształtowania kreatywności i przedsiębiorczości. Intencją organizatorów było również, 

by Szkołą Liderów pomagała młodzieży w budowaniu karier i wyborze dalszej drogi rozwoju i edukacji.  

  



koordynatora ds. funduszy strukturalnych UE, a po otrzymaniu finansowania projektu – 

brałam udział w jego realizacji.  

W marcu 2006 roku obroniłam rozprawę doktorską pod tytułem: „Proces koncentracji 

przestrzennej handlu detalicznego w województwie śląskim (lata 1991-2010)”, przygotowaną 

pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Kędzior, której recenzentami byli: prof. dr hab. Urszula 

Drewińska oraz prof. dr hab. K.Heffner. Głównym rezultatem pracy była diagnoza procesu 

koncentracji przestrzennej handlu detalicznego w województwie śląskim. Rozpoznałam 

przyczyny, skalę i formy koncentracji przedsiębiorstw handlowych w województwie śląskim. 

Za główne moje osiągnięcia w tej pracy uważam uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy 

dotyczącej koncentracji przestrzennej handlu detalicznego w Polsce, ze szczególnym 

uwzględnieniem województwa śląskiego. Dokonałam również kompleksowej diagnozy 

czynników oddziałujących na koncentrację przestrzenną handlu a także prognozy rozwoju 

tego procesu do 2010 roku. Temat ten był wówczas słabo rozpoznany i istniały znaczące luki, 

zarówno w sferze teoretycznej, jak i empirycznej badań nad procesem koncentracji 

przestrzennej handlu w Polsce. Praca doktorska została wyróżniona Nagrodą Rektora 

Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach w 2006 roku. Od 20 grudnia 

2006 roku rozpoczęłam pracę w Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w 

Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). 

Mój kluczowy dorobek koncentruje się w trzech głównych nurtach: funkcjonowanie 

handlu detalicznego w przestrzeni miast, centra handlowe w obszarach centralnych, w 

strefach peryferyjnych i podmiejskich oraz nowoczesne formaty handlu (tabl.1). Zakres 

przestrzenny moich badań dotyczy głównie województwa śląskiego, szczególnie małych 

miastach oraz miast Aglomeracji Górnośląskiej. Podejmowane przeze mnie tematy badań nie 

są rozłączne, ale wzajemnie się dopełniają. 

tab.1 

Działalność naukowo – badawcza i jej główne nurty 

 

Nurty badań 

Problematyka działalności naukowo- badawczej 

Przed doktoratem Po uzyskaniu stopnia doktora 

2001-2006 2006 -2008 2009 - 2013 2014 - 2018 

Funkcjonowanie 

handlu detalicznego w 

przestrzeni miast 

Koncentracja przestrzenna handlu 

detalicznego 

 

Nowoczesne formaty 

handlu detalicznego 

 

 

Nowoczesne formaty handlu w miastach  

i obszarach wiejskich 

 

Centra handlowe w   Centra handlowe w strefach 



strukturze miast peryferyjnych i podmiejskich   

   Centra handlowe 

w obszarach 

centralnych miast 

 

 Pierwszy z obszarów był naturalną kontynuacją dociekań podjętych na potrzeby 

przygotowania pracy doktorskiej. W przypadku drugiego z nurtów badawczych moje 

zainteresowania dotyczyły oddziaływania centrów handlowych na obszary centralne oraz 

strefy podmiejskie, a zwłaszcza małe miasta i obszary wiejskie. Rozpoznanie dotyczyło 

głównie zmian gospodarczych, społecznych i przestrzennych, jakie następują za sprawą 

lokalizacji centrów handlowych. Dodatkowo, do badań skłoniła mnie szybko rosnąca skala 

inwestycji w Polsce oraz siła rynkowa i przewaga marketingowa tych obiektów a także zakres 

i skala ich działania. Trzeci temat to nowoczesne formaty handlu w strukturze sieci 

detalicznej, w tym szczególnie rozwój sieci dyskontowych. Współczesne warunki 

konkurencyjne na polskim rynku skłaniają sieci handlowe do poszukiwania wciąż nowych 

sposobów funkcjonowania a jednym z nich staje się komponent zrównoważonego rozwoju 

przedsiębiorstw handlowych, czego dotyczą moje ostatnie publikacje. Niezmiennie jednak od 

początku mojej drogi naukowej w centrum zainteresowań pozostaje handel, który jako obszar 

dociekań naukowo-badawczych został przeze mnie wybrany i jest konsekwentnie 

kontynuowany we wszystkich samodzielnie podejmowanych i realizowanych projektach 

indywidualnych. 

Najwcześniej podejmowane przeze mnie prace naukowo - badawcze oraz ich rezultaty 

wpisują się w nurt dotyczący funkcjonowania handlu detalicznego. W tym nurcie zarówno 

kontynuowałam rozpoczęte przed doktoratem badania jak i podejmowałam się realizacji 

nowych wyzwań badawczych. W początkowym okresie po doktoracie kontynuowałam moje 

dociekania naukowo – badawcze w zakresie procesu koncentracji przestrzennej handlu 

detalicznego w miastach Aglomeracji Górnośląskiej oraz w małych miastach województwa 

śląskiego i upowszechniałam wyniki dotychczas prowadzonych badań. Najważniejszym 

efektem moich prac w tym zakresie jest monografia M. Twardzik, B. Kucharska, 

Koncentracja i integracja w handlu detalicznym. Aspekt teoretyczny, Wyższa Szkoła Biznesu 

w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2007,s.127 oraz m.in. takie publikacje jak: 

- Twardzik M., Determinanty i uwarunkowania konkurencyjności polskiego handlu, [w:] 

Konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym, pod red. K. 



Kowalskiej, Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,  Dąbrowa Górnicza 2007, 

s.86-98, ISBN 978-83-88936-43-2. 

- Twardzik M., Zmiana funkcji handlowej małych miast w woj. śląskim, [w:] Funkcja 

usługowa małych miast, pod red. T. Marszała, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź   

2009, s.109-123, ISBN 978-83-7246-774-4. 

- Twardzik M., Koszty obsługi klienta w przedsiębiorstwie handlowym, [w:] Sprawność i 

efektywność zarządzania łańcuchem dostaw, pod red. K. Kowalskiej, S. Markusika, Wyd. 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,  Dąbrowa Górnicza 2011, s.219-236, ISBN 

978-83-62897-03-2. 

Podejmowałam się wówczas realizacji nowych wyzwań badawczych, przede wszystkim 

uczestnicząc w projektach badań statutowych oraz zespołowych pod kierunkiem prof. dr hab. 

Krystiana Heffnera oraz realizując badania własne. Tematyka projektów dotyczyła przede 

wszystkim zmian przestrzennych i funkcji małych miast w obszarach metropolitalnych w 

okresie transformacji oraz funkcjonowania małych miast jako lokalnych centrów rozwoju. 

Zagadnienia, które starałam się wówczas rozpoznać dotyczyły głównie zmian strukturalnych 

w sieci detalicznej małych miast oraz pojawianiu się nowoczesnych formatów handlu. W 

tamtym okresie podjęłam też badania własne (2008), dotyczące procesu koncentracji 

przestrzennej handlu detalicznego w małych miastach, będące kontynuacją szerokiej analizy 

prowadzonej na potrzeby pracy doktorskiej. Badałam wówczas przeobrażenia ilościowe oraz 

jakościowe sieci detalicznej miast w województwie śląskim, obserwując przy tym nasilony 

proces inwestowania w Aglomeracji Górnośląskiej największych operatorów handlowych w 

Europie. W tamtym okresie (2007-2012) zrealizowałam 6 tematów w ramach działalności 

statutowej, 3 tematy badań zespołowych oraz jedne badania własne
19

. Byłam również jednym 

                                                           
19 Badania zespołowe: Zespół: K. Heffner, P. Gibas, A. Polko, M. Twardzik: „Wykorzystanie Geograficznych 

Systemów Informatycznych (GIS) na kierunku Gospodarka Przestrzenna – etap 1”, Katedra Gospodarki 

Przestrzennej, 2008; „Wykorzystanie Geograficznych Systemów Informatycznych (GIS) na kierunku Gospodarka 

Przestrzenna – etap 2”, Katedra Gospodarki Przestrzennej, 2009; „Wykorzystanie Geograficznych Systemów 

Informatycznych (GIS) na kierunku Gospodarka Przestrzenna – etap 3”, Katedra Gospodarki Przestrzennej, 

2010. 
 Badania statutowe: Zespół: K. Heffner, P. Gibas, A. Polko, M. Twardzik: „Zmiany przestrzenne i funkcje 

małych miast w obszarach metropolitalnych w okresie transformacji”- cz.1, Katedra Gospodarki Przestrzennej, 

2007, „Zmiany przestrzenne i funkcje małych miast w obszarach metropolitalnych w okresie transformacji”- 

cz.2, Katedra Gospodarki Przestrzennej, 2008, „Zmiany przestrzenne i funkcje małych miast w obszarach 

metropolitalnych w okresie transformacji”- cz.3, Katedra Gospodarki Przestrzennej, 2009, 

Zespół: K. Heffner, P. Gibas, A. Halama, M. Twardzik: „Małe miasta jako lokalne centra rozwoju” cz.1, 

Katedra Gospodarki Przestrzennej, 2010, „Małe miasta jako lokalne centra rozwoju” cz.2, Katedra Gospodarki 

Przestrzennej, 2011, „Małe miasta w rozwoju regionalnym”, Katedra Gospodarki Przestrzennej, 2012. 

Badania własne: M. Twardzik „Proces przestrzennej koncentracji handlu detalicznego w małych miastach 

województwa śląskiego”, Katedra Gospodarki Przestrzennej, 2008 

 



z wykonawców dwóch grantów zespołowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego: projekt badawczy nr N N114 122935 pt. Znaczenie drugich domów 

dla rozwoju obszarów wiejskich, Projekt realizowany przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 

PAN, kierownik projektu prof. dr hab. Krystian Heffner (realizacja 2009-2011) oraz projekt 

badawczy nr N N114 115739 – Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie 

ponowoczesnym (na przykładzie miast siedzib władz powiatowych województwa śląskiego), 

kierownik projektu dr Małgorzata Czornik, (realizacja 2010-2012). W ramach grantu: 

Znaczenie drugich domów dla rozwoju obszarów wiejskich badałam głównie relacje handlowe 

między właścicielami drugich domów a mieszkańcami wsi oraz kontekst inwestycyjny w 

zakresie kupna/sprzedaży czy też darowizny ziemi i nieruchomości mieszkaniowych w 

badanych miejscowościach (publikacja: M. Twardzik, Rodzaje relacji między właścicielami 

drugich domów a mieszkańcami wsi, [w:] Drugie domy w rozwoju obszarów wiejskich, pod 

red. K.Heffnera, A.Czarneckiego, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa 2011, s. 113-131, ISBN 83-

89900-46-7). Aplikacyjne aspekty wiedzy o relacjach handlowych mieszkańców miast 

(właścicieli drugich domów) i wsi stanowiły ważny temat moich dociekań naukowo – 

badawczych.  

Z kolei w projekcie Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie 

ponowoczesnym (na przykładzie miast siedzib władz powiatowych województwa śląskiego) 

zajmowałam się analizą i oceną wykorzystania zasobów przestrzennych miast oraz 

weryfikacją postulatów ponowoczesności. Ocena wykorzystania zasobów przestrzennych 

miasta, zwłaszcza dla lokalizacji działalności handlowo-usługowych, pozwoliła mi dostrzec 

wiele luk w badaniach tego obszaru i spowodowała, że temat ten rozwijałam w różnych 

okresach mojej pracy naukowej. Rezultatem prowadzonych w tym zakresie badań były 

prezentacje wyników badań na licznych konferencjach oraz recenzowane publikacje
20

.  

                                                           
20 M. Twardzik, Ponowoczesność jako impuls dla gospodarowania przestrzenią, [w:] Gospodarowanie 

przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym, pod red. M. Czornik, Wyd. UE Katowice, 

Katowice 2012, s.24-32; M. Twardzik, Kryteria alokacji zasobów przestrzennych, [w:] Gospodarowanie 

przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym, pod red. M. Czornik, Wyd. UE Katowice, 

Katowice 2012, s.50-57; M. Twardzik, Obrona przed promowanymi a nieakceptowanymi postulatami 

ponowoczesności, [w:] Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym, pod red. 

M.Czornik, Wyd. UE Katowice, Katowice 2012, s.138-150, M. Twardzik, M. Czornik, P.Gibas, A. Polko, 

Ocena gospodarowania zasobami przestrzennymi miast,  [w:] Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta 

w świecie ponowoczesnym, pod red. M. Czornik, Wyd. UE Katowice, Katowice 2012, s.179-213. 

 

 

 

 



Mój dorobek naukowy w tamtym czasie koncentrował się głównie wokół handlu w 

małych miastach i centrów handlowych, których intensywny proces rozwoju obserwowałam i 

badałam w miastach województwa śląskiego. Rozpoznanie współczesnych warunków 

funkcjonowania handlu w małych miastach wynikało z tematyki badań prowadzonych w 

Katedrze oraz moich osobistych zainteresowań. Nurtowały mnie jednak najbardziej pytania o 

powstające centra handlowe, ich lokalizację, strukturę i pełnione funkcje oraz ich 

oddziaływanie na szeroko pojęte otoczenie rynkowe. 

Wśród najważniejszych konferencji naukowych, w których wówczas uczestniczyłam 

należy wymienić:  

- „Forum Nauka – Praktyka – Handel” - „Współczesne kierunki i problemy rozwoju handlu”, 

Katedra Handlu i Marketingu, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, M. Twardzik: 

Współczesne kierunki rozwoju handlu w miastach województwa śląskiego, Wrocław 2008; 

- Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego, 

Przestrzeń małych miast - 20 lat transformacji, M. Twardzik: Wpływ dużych centrów 

handlowych na rozwój małych miast w strefie metropolitalnej –  na przykładzie woj. 

śląskiego, Łódź 2008; 

- Miasta XXI wieku – Nowe wyzwania i perspektywy rozwoju -  Katedra Geografii 

Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu 

Opolskiego, M. Twardzik: Centra handlowe V generacji – nowa przestrzeń usługowa 

polskich miast, Opole 2008; 

- Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Polskie 

Towarzystwo Geograficzne - WARSAW REGIONAL FORUM 2009 - "Networking in the 

European, regional and local space". M. Twardzik:  Market and Marketability for shopping 

centers in Poland, Warszawa 2009; 

- Gospodarka  przestrzenna  XXI wieku - Nowe kierunki rozwoju dużych miast w gospodarce 

opartej na wiedzy - Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, M. Twardzik: Wielofunkcyjne parki handlowe – czynnik 

atrakcyjności i kreatywności dużych miast w Polsce, Wrocław 2009; 

- 49
th

 European Congress of the Regional Science Association International, “Territorial 

Cohesion of Europe and Integrative Planning”, Łódź 2009; 

- „Handel we współczesnej gospodarce. Nowe trendy w sektorze”, Katedra Handlu i 

Marketingu, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011; 

- VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Małe miasta” „Małe miasta – rewitalizacja, 

gentryfikacja, problemy rozwoju”, Katedra Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet 



Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki 

Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki, Twardzik M., Centra handlowe w projektach rewitalizacji 

małych miast w woj. śląskim, Katowice 2010. 

Rezultaty swoich prac naukowo – badawczych zaprezentowałam na 24 konferencjach 

naukowych, krajowych i międzynarodowych 

Do najważniejszych publikacji tamtego okresu należą następujące pozycje: 

 w nurcie funkcjonowania handlu w małych miastach: 

- Twardzik M., Zmiana funkcji handlowej małych miast w woj. śląskim, [w:] Funkcja 

usługowa małych miast, pod red. T. Marszała, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź   

2009, s.109-123; 

- Twardzik M, Heffner K., Ewolucja funkcji handlowej małych miast pod wpływem zmian 

zachodzących w zewnętrznej strefie metropolii, [w:]Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, 

pod red. K. Heffnera, Arkadiusza Halamy, Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe 

Wydziałowe, Nr 92, Katowice 2012, s. 131-143; (współautor K. Heffner, 30%); 

  w nurcie lokalizacji i oddziaływania centrów handlowych: 

- Twardzik M., Determinanty wyboru lokalizacji centrów handlowych w woj. śląskim, [w:] 

Handel wewnętrzny, marketing, przedsiębiorstwo, rynek,  nr 4-5/2007, Wyd. IBR,KiK, 

Warszawa 2007, s.39-48; 

- Twardzik M., Centra handlowe jako czynnik kreatywności miast w województwie śląskim, 

[w:] Kreatywne miasta i aglomeracje . Studia przypadków, pod red A. Klasika, Wyd. 

Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s.395-405, 

- Twardzik M, Heffner K., Wpływ centrów handlowych na funkcjonowanie obszarów w 

peryferyjnej strefie metropolii, [w:] Gospodarka małych miast z perspektywy 20 lat 

transformacji, pod red. B. Bartosiewicza, T. Marszała, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego, Łódź 2011, s.119-135; (współautor K. Heffner, 30%); 

- Twardzik M, Heffner K., Centra handlowe w projektach rewitalizacji małych miast w woj. 

śląskim[w:] Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast, pod red. K. 

Heffnera i T. Marszała, Studia KPZK PAN, Tom CXXXVI, Warszawa 2011, s. 55-69; 

(współautor K. Heffner, 30%). 

W kolejnych latach (2011-2015) mojej pracy naukowej podejmowałam przede 

wszystkim zagadnienia związane z lokalizacją centrów handlowych oraz ich oddziaływaniem 

na sferę gospodarczą, społeczną i strukturę przestrzenną miast. W 2011 roku zostałam 

koordynatorem i głównym wykonawcą grantu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego pt. Oddziaływanie centrów handlowych na strefy zewnętrzne 



metropolii, projekt badawczy nr N N1143346040, kierownik projektu prof. dr hab. Krystian 

Heffner (realizacja 2011-2013). Celem badań było rozpoznanie następstw funkcjonowania 

centrów handlowych w województwie śląskim ze szczególnym uwzględnieniem ich 

oddziaływania na małe miasta i obszary wiejskie położone w zewnętrznych strefach 

Aglomeracji Górnośląskiej oraz w strefach wpływu Bielska-Białej, Rybnika oraz 

Częstochowy. Dokonano próby odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania: Jak centra handlowe 

oddziałują na funkcjonowanie obszarów wiejskich i małych miast położonych w 

zewnętrznych strefach metropolii? Czy występuje zależność pomiędzy miejscem lokalizacji 

centrum handlowego a typem oddziaływania na rozwój lokalny? Efektem końcowym 

realizacji badań było rozpoznanie i ocena następstw funkcjonowania centów handlowych w 

strefach zewnętrznych metropolii. Na potrzeby projektu przeprowadzono badania 

bezpośrednie wśród przedsiębiorców, mieszkańców oraz władz lokalnych w wybranych 

obszarach zewnętrznych. Mój udział w grancie polegał na koordynacji merytorycznej 

projektu, przygotowaniu koncepcji badań (w tym kwestionariuszy wywiadów bezpośrednich 

dla przedsiębiorców i mieszkańców oraz kwestionariusza wywiadu pogłębionego dla władz 

lokalnych), studiach literaturowych, koordynacji nad realizacją badań oraz przygotowaniu 

trzech rozdziałów monografii w języku angielskim (3/7). W rezultacie szerokie badania wśród 

przedsiębiorców, mieszkańców i władz lokalnych pozwoliły na zgromadzenie zbioru danych, 

wykorzystanych w licznych publikacjach i wystąpieniach konferencyjnych, zwłaszcza na 

forum międzynarodowym. Do najważniejszych publikacji powstałych na gruncie tego 

projektu badawczego należy zaliczyć: 

- Twardzik M, Shopping mall within the structure of retail and service chain [in:] The impact 

of shopping malls on the outer metropolitan zones (the example of the Silesian Voivodship), 

Eds. K. Heffner, M. Twardzik, Studia Regionalia KPZK PAN, Vol. 37, Warsaw 2013, s.20-

42. 

- Twardzik M, Impact of shopping malls on the outer metropolitan area and their social 

influence[in:] The impact of shopping malls on the outer metropolitan zones (the example of 

the Silesian Voivodship), Eds. K. Heffner, M. Twardzik, Studia Regionalia KPZK PAN, Vol. 

37, Warsaw 2013, s.85-102. 

- Twardzik M, Development of shopping malls in Poland [in:] The impact of shopping malls 

on the outer metropolitan zones (the example of the Silesian Voivodship), Eds. K. Heffner, M. 

Twardzik, Studia Regionalia KPZK PAN, Vol. 37, Warsaw 2013, s.42-64. 

- Twardzik M, Heffner K., Oddziaływanie centrów handlowych na zewnętrzną strefę 

metropolii, [w:] Tendencje w ekonomii i finansach. Konteksty teoretyczne i rozwiązania 



praktyczne, pod red. H. Buk, C. Olszak, M. Rowińskiej, E. Ziemby, Wyd. UE Katowice, 

CBiE, Katowice 2013, s.158-170 (współautor K. Heffner, 50%). 

- M. Twardzik, Znaczenie centrów handlowych dla funkcjonowania jednostek osadniczych w 

strefie zewnętrznej metropolii w województwie śląskim,[w:] Kryzys finansowy a 

programowanie rozwoju jednostek przestrzennych, pod red. S.Korenik, A. Mempel-Śnieżyk,   

nr 296, Wyd. UE Wrocław, Wrocław 2013, s. 317-327. 

-  M. Twardzik,  Typologia i znaczenie centrów handlowych dla miast w woj. śląskim, Studia 

Miejskie nr 16, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 2014, s.129-145. 

- M. Twardzik, Społeczne znaczenie centrów handlowych dla małych miast i obszarów 

wiejskich w woj. śląskim,[w:] Problemy rozwoju miast, Członkostwo Polski w Unii 

Europejskiej a rozwój małych miast, Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, Nr 

3/2014,Kraków 2014, s. 67-75. 

- M. Twardzik, K. Heffner Leaching functions from the outer metropolitan zones (trade, 

services) - increasing peripherality of small towns and rural areas, Journal of Economics, 

Wyd. UE Katowice 2014, s.32 - 48 (współautor K. Heffner, 50%). 

- M. Twardzik, K. Heffner, Shopping Malls and its Social Impact on the Outer Metropolitan 

Zones (The Example of the Silesian Voivodeship), (w:) 5
th

 Central European Conference in 

Regional Science. International Conference Proceedings, Peter Nijkamp, Karima Kourtit, 

Milan Buček, Oto Hudec (Eds), Technical University of Košice, Košice 2015,s. 238–247 

(współautor K. Heffner, 30%). 

- M. Twardzik, K.Heffner ,The impact of shopping centers in rural areas and small towns in 

the outer metropolitan zone (the example of the Silesian Voivodeship), European Countryside. 

Volume 7, Issue 2, Pages 87–100, ISSN (Online) 1803-8417, DOI: 10.1515/euco-2015-0006, 

September 2015, The number 2 of the 7
th

 volume of European Countryside (współautor K. 

Heffner, 50%). 

- M. Twardzik, Lokalizacja centrów handlowych a polityka przestrzenna polskich miast 

[w:]Rozwój obszarów miejskich w polityce regionów, pod red. A.Klasika, F.Kuźnika, Studia 

KPZK PAN, Warszawa 2015, s.345-362. 

- M. Twardzik, Centrum handlowe jako lokalny projekt rewitalizacji miasta ( na przykładzie 

Galerii Katowickiej), [w:] Projekty lokalne i regionalne. Rola kompetencji w zarządzaniu 

projektami, red. H. Brandenburg, P. Sekuła, Wyd. UE Katowice 2015, s.87-102. 

Wśród licznych konferencji krajowych i zagranicznych na których prezentowałam 

wyniki przeprowadzonych badań i analiz należy wymienić następujące:  

http://dx.doi.org/10.1515/euco-2015-0006


- Gospodarka przestrzenna XXI wieku, Milicz , 12-14 maja 2013, M. Twardzik: Znaczenie 

centrów handlowych dla funkcjonowania małych miast i obszarów wiejskich w strefie 

zewnętrznej metropolii w województwie śląskim. 

- Problemy rozwoju miast, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a rozwój małych miast, 

Uniejów 6-8 listopad 2013, M. Twardzik: Społeczne znaczenie centrów handlowych dla 

małych miast i obszarów wiejskich w woj. śląskim. 

-  9th European Urban & Regional Studies Conference, Europe and the World: Competing 

Visions, Changing Spaces, Flows and Politics, University of Sussex, Brighton, United 

Kingdom 10th - 12th July, 2013, M. Twardzik: Leaching functions from the outer 

metropolitan zones (trade, services) - increasing peripherality of small towns and rural areas. 

- XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Małe miasta, Szczyrk 23-24 październik 2014, M. 

Twardzik: Rozwój nowoczesnego handlu w małych miastach i obszarach wiejskich w strefie 

zewnętrznej metropolii (przykład woj. śląskiego). 

- 5
th

 Central European Conference in Regional Science. International Conference 

Proceedings, Technical University of Košice, Košice 2014, , M. Twardzik: The impact of 

shopping centers in rural areas and small towns in the outer metropolitan zone. 

- Wzorce rozwoju lokalnego – lokalna polityka przestrzenna, 16-17 kwietnia 2015, M. 

Twardzik: Oddziaływanie galerii handlowych na śródmiejskie ulice handlowe Katowic. 

- 55th European Regional Science Association Congress, 25-28 August 2015, Lisbon, 

Portugal, M. Twardzik: Downtown or periphery? - Determinants of shopping centers site 

selection in Poland (The example of Śląskie Voivodeship). 

- IX konferencja naukowa z serii „Miasta XXI wieku” pt.: Spójność i efektywność 

programowania oraz planowania rozwoju obszarów miejskich w wymiarze terytorialnym, 

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, Kędzierzyn Koźle 17-19 maja 2015,  M. 

Twardzik: Centra handlowe w projektach rewitalizacji miast w woj. śląskim. 

W latach 2011-2014 byłam też wykonawcą grantu zespołowego – międzynarodowego 

(Polska – Czechy – Niemcy - Wielka Brytania) finansowanego przez Narodowe Centrum 

Nauki, projekt badawczy pt. Urban resilience concept and post-industrial cities in Europe 

(Koncepcja urban resilience a miasta poprzemysłowe Europy), nr 2011/01/B/HS5/03257. 

Moim zadaniem badawczym w tym projekcie było rozpoznanie dynamiki zmian odporności i 

wrażliwości miast w wymiarze społeczno – kulturowym. Do badań wybrałam miasta z 

Aglomeracji Górnośląskiej: Katowice oraz Bytom. W trakcie prac nad realizacją projektu 

odbyłam dwa wyjazdy zagraniczne – studialne, mające na celu uzgodnienie standardowego 

dla wszystkich uczestników (państw) warsztatu metodologicznego (Lipsk, 2012) oraz 



weryfikację czynników oddziałujących na odporność i prężność badanych miast (Ostrawa, 

2013).  

- Regional economic resilience and its role in Central European post-industrial 

agglomerations, Leipzig University of Applied Sciences (HTWK Leipzig), Leipzig 

(Germany), 26-28.11.2012 M. Twardzik: Proposals of the methodology for empirical 

research in the socio-cultural aspects of a city’s resilience. 

- Transition and Resilience for Post-industrial Agglomerations in Central Europe: Diagnosis 

and evaluation, Regional Studies Association Research Network, 2-4.06.2013, Ostrava 

(Czech Republic), M. Twardzik: Resilience in the socio – cultural structures of Katowice and 

Bytom.  

Rezultatem prac nad projektem była publikacja: Twardzik M., Czornik M., Resilience 

in the socio-cultural structures of Katowice and Bytom. in: A. Drobniak (ed.), Urban 

resilience concept and post-industrial cities in Europe, Helion SA Publishing Group, 

Katowice 2014, pp. 103-126, ISBN 978-83-283-0737-7. 

Wraz z realizacją grantów kontynuowałam pracę naukowo – badawczą w ramach 

badań statutowych pod kierunkiem prof. dr hab. Krystiana Heffnera oraz podjęłam badania  

własne (Oddziaływanie centrów handlowych na strefę śródmiejską miast w województwie 

śląskim – kierownik projektu, 2016). Projekty badań dotyczyły głównie obszarów 

funkcjonalnych w województwie śląskim oraz gospodarowania przestrzenią miast we 

współczesnych realiach. Podstawowym celem podejmowanych projektów była identyfikacja i 

wskazanie najistotniejszych relacji zachodzących pomiędzy czynnikami demograficznymi, 

społecznymi i gospodarczymi a zmianą sposobu użytkowania terenów, w szczególności 

intensywnością zabudowy oraz rozmieszczeniem zróżnicowanych funkcji w przestrzeni miast 

tworzących aglomerację policentryczną i w jej strefie zewnętrznej, obejmującej funkcjonalnie 

powiązane obszary wiejskie i małe miasta. Moim zadaniem było rozpoznanie poziomu 

dostępności do usług handlowych w miastach Aglomeracji Górnośląskiej oraz w ich strefie 

zewnętrznej. W badaniach obszarów funkcjonalnych zajmowałam się analizą obszarów 

handlowo-usługowych w strefach podmiejskich. 

 W latach 2013-2017 wzięłam udział w 6 projektach badawczych, zarówno jako 

członek zespołu jak i kierownik projektu: 

-  Analiza obszarów funkcjonalnych na przykładzie województwa śląskiego, 2013 (Etap 1)   

- Analiza miejskich obszarów funkcjonalnych w województwie śląskim – ocena procesów 

integracji – 2014 (Etap II) 

- Analiza miejskich obszarów funkcjonalnych w województwie śląskim -2015 (Etap III) 



- Oddziaływanie centrów handlowych na strefę śródmiejską miast w województwie śląskim – 

kierownik projektu, 2016-2017 

- Gospodarowanie przestrzenią wobec przemian demograficznych miast Aglomeracji 

Górnośląskiej – 2016, (Etap I) 

- Gospodarowanie przestrzenią wobec przemian demograficznych miast Aglomeracji 

Górnośląskiej – 2017, (Etap II).  

Rezultatem prowadzonych wówczas badań i analiz były wystąpienia na konferencjach 

krajowych i zagranicznych
21

 oraz publikacje naukowe, wśród których należy wskazać: 

- Twardzik M., Halama A, Dostępność usług handlowych w obszarach suburbanizacji na 

przykładzie południowych dzielnic Katowic, Studia Ekonomiczne Uniwersytet Ekonomiczny 

w Katowicach, Katowice 2017,  Nr 316 s. 183-196. 

- Twardzik M., Wrana K., Podstawy i kierunki kształtowania witalności miast, [w:] A.Klasik, 

F. Kuźnik (red.),Nowe praktyki rozwoju lokalnego i regionalnego, Wyd. Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, s.9-24. 

- Twardzik M., Halama A, Ekonomiczne oddziaływanie centrów handlowych na małe miasta i 

obszary wiejskie w subregionie centralnym województwa śląskiego, Studia Ekonomiczne Nr 

336, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, s.183-200. 

- Twardzik M., Informacja wizualna w przestrzeni miasta - przykład Katowic, Studia 

Ekonomiczne Nr 328, Seria: Zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach, Katowice 2017, s.163-174. 

- Twardzik M., Wyzwania rozwojowe dla małych miast w Polsce. Przegląd wybranych 

koncepcji, Studia Ekonomiczne Nr 327, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach, Katowice 2017, s. 65-77. 

Badania własne zrealizowałam w latach 2016-2017, a ich głównym celem było 

rozpoznanie następstw funkcjonowania centrów handlowych w wybranych miastach 

Aglomeracji Górnośląskiej na strefę śródmiejską, ze szczególnym uwzględnieniem 
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 Wśród licznych (ponad 20) konferencji w jakich uczestniczyłam w latach 2012-2017 i prezentowałam wyniki 

badań realizowanych w projektach statutowych należy wymienić: IV Wydziałowa Konferencja Naukowa – 

Ekonomia 2013 pt. „Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań nauk ekonomicznych”, 

Katowice, 20.06.2013, organizator: WE UE w Katowicach; VI Wydziałowa Konferencja Naukowa – Ekonomia 

2015 pt. „Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań nauk ekonomicznych”, Katowice, 

11.06.2015, organizator: WE UE w Katowicach; Konferencja naukowa z cyklu „Konsument – Gospodarstwo 

domowe – Rynek” pt. Konsument w przestrzeni handlu i usług, Ustroń, wrzesień 2015, organizator: UE w 

Katowicach; VIII Konferencja Naukowa Wydziału Ekonomii 2017 pt. „Nowe koncepcje i kierunki badań w 

ekonomii i zarządzaniu”, Katowice, czerwiec 2017, organizator: WE UE w  Katowicach. 

 

 

 



funkcjonowania rynków oraz ulic handlowych. W roku 2016 badania bezpośrednie 

przeprowadzono w Katowicach, w 2017 roku dodatkowo w Sosnowcu i Bielsku-Białej. 

Przestrzeń współczesnych miast w Polsce podlega dynamicznym zmianom 

strukturalnym, funkcjonalnym, modernizacyjnym oraz  rewitalizacyjnym. Do wielu tych 

zmian przyczyniają się nowoczesne centra handlowe. Miasta Aglomeracji Górnośląskiej 

funkcjonujące w bliskiej odległości względem siebie, wyposażone są w liczne obiekty 

centrów handlowych o czym może świadczyć wysoka wartość wskaźnika urbanistycznego 

(miara nasycenia powierzchnią handlową danej jednostki osadniczej). Centra handlowe 

lokowane coraz częściej w strefie centralnej miasta stają się konkurencją dla oferty handlowo-

usługowej rynków i ulic śródmiejskich. Kompleksowa oferta galerii oraz warunki zakupowe i 

dostępność parkingu stają się istotną determinantą wyboru dla klienta. Zarówno śródmiejskie, 

jak i peryferyjne centra handlowe stanowią ogromną konkurencję dla pozostałych form 

handlu detalicznego a ich intensywny rozwój powoduje nie tylko zmiany ilościowe w sieci 

handlu detalicznego, ale również zmiany o charakterze przestrzennym, społecznym i 

gospodarczym. Tradycyjne śródmieścia tracą swoje funkcje na rzecz komercyjnych, 

wielofunkcyjnych i kompleksowych galerii handlowych.  

Na potrzeby projektu dokonano inwentaryzacji lokali usługowych w strefie 

śródmiejskiej badanych miast. W ten sposób  przygotowano bazę adresową działalności 

usługowych oraz lokali pustych. Dane posłużyły do analizy szczegółowej wyposażenia strefy 

śródmiejskiej miast w poszczególne funkcje. Największą uwagę skupiono na działalności 

handlowej, rozpatrując typ placówek, wielkość, lokalizację oraz branżę. Istotnym punktem 

odniesienia dla badań była ilość i lokalizacja lokali pustych w strefach śródmiejskich. 

Zweryfikowano też liczbę i ofertę centrów handlowych w badanych miastach oraz ich 

lokalizację szczegółową, w tym warunki dostępności komunikacyjnej i udogodnienia dla 

klientów.  

Wyniki badań stały się dla mnie inspiracją do eksplorowania tego pola badawczego 

(oddziaływanie centrów handlowych na obszary centralne) i przyczyniły się do powstania 

kilku publikacji oraz wystąpień konferencyjnych, do których mogę zaliczyć:  

- Twardzik M., Centrum handlowe w procesie kształtowania struktury miasta (przykład 

Katowic), Studia Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 

Katowice 2017, s. 98-107. 

 VIII Konferencja Naukowa Wydziału Ekonomii 2017 pt. „Nowe koncepcje i kierunki badań 

w ekonomii i zarządzaniu”, Katowice, czerwiec 2017, organizator: WE UE w Katowicach 



-Twardzik M., Śródmiejskie galerie i ulice handlowe śląskich miast - konkurencja czy 

kooperacja? (przykład Katowic),Gospodarka przestrzenna XXI wieku, Prace Naukowe UE 

we Wrocławiu, Wrocław 2016, Nr 443, s.245-268. 

 Gospodarka przestrzenna XXI wieku Nowe kierunki rozwoju regionów, Milicz 18-20 maja 2015 

- Twardzik M.,, Funkcjonowanie galerii handlowych w dzielnicy śródmiejskiej Katowic”, 

Studia miejskie nr 22, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s.77-89.  

 IX konferencja naukowa z serii „Miasta XXI wieku” pt.: Spójność i efektywność programowania oraz 

planowania rozwoju obszarów miejskich w wymiarze terytorialnym, Wydział Ekonomiczny 

Uniwersytetu Opolskiego, Kędzierzyn Koźle 17-19 maja 2015 

 

W 2014 roku rozpoczęłam badania inwentaryzacyjne oraz bezpośrednie w 

Katowicach, Bielsku – Białej, Rybniku oraz Sosnowcu, mając na względzie, że są to miasta, 

w których centra handlowe ulokowane są zarówno w obszarach centralnych jak i w strefach 

peryferyjnych i podmiejskich. Badania kontynuowałam do 2017 roku, a ich wyniki znalazły 

się w publikacji: Twardzik M., „Centrum handlowe w procesie kształtowania struktury 

miasta”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, ss. 

252, ISBN 978-83-7875-498-5.  

 W ostatnich latach inspiracją naukową są dla mnie nowoczesne formaty handlu w tym 

szczególnie centra handlowe oraz sieci dyskontowe. Intensywne procesy inwestycyjne w tym 

względzie zmieniły warunki konkurencyjne w Polsce, zwłaszcza dla tradycyjnych, krajowych 

podmiotów detalicznych. Prowadzone przeze mnie badania i analizy przyczyniły się do 

powstania wielu prac naukowych oraz projektów dla praktyki gospodarczej i samorządów 

lokalnych (min. Diagnoza stanu handlu detalicznego w Katowicach oraz Kierunki rozwoju 

handlu w Bytomiu). Za szczególnie ważne osiągnięcia w tym zakresie uważam następujące 

publikacje w języku polskim i angielskim  oraz wystąpienia na konferencjach naukowych: 

- Twardzik M., Współczesne formaty handlu jako czynnik rozwoju miasta. Przykład Katowic, 

[w:] Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta. Hybrydyzacja rozwoju, red. Adam 

Drobniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017, s. 

131 -149. 

 M. Twardzik: Współczesne formaty handlu jako czynnik rozwoju miasta – przykład Katowic 

 NOWE SEKTORY GOSPODARKI W ROZWOJU MIASTA, 2 września 2016, Katowice. 
 

- Twardzik M., Sklepy dyskontowe w strukturze sieci handlowej w małych miastach w Polsce, 

[w:] Space-Society-Economy. Małe miasta – wybrane zagadnienia społeczno-przestrzenne, 

pod red. Bartosza Bartosiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 7-23. 

  M. Twardzik: Sklepy dyskontowe w strukturze sieci handlowej w małych miastach w Polsce 



  MAŁE MIASTA - Przestrzeń, Społeczeństwo, Gospodarka, 21-22 listopad 2016, Uniejów, 

Uniwersytet Łódzki  

- Twardzik M., K.Bilińska-Reformat, Discount chains in the small towns and rural areas in 

Poland,  Studia Regionalia, Journal of the Polish Academy of Sciences: Committee for 

Spatial Economy and Regional Planning & European Regional Science Association  (ERSA) 

Polish Section, No 46: 59–72, 2016, doi: 10.12657/studreg-46-04 

 M. Twardzik:Discount store chains in the small towns and rural areas in Poland  

 Cities & Regions: Smart, Sustainable, Inclusive?  European Regional Science Association 

Congress 2016, Wien 22-26.08.2016.  

- Twardzik M., Obiekty wielkopowierzchniowe w strukturze sieci handlu detalicznego – na 

przykładzie miast Aglomeracji Górnośląskiej, [w:] Marketing i Rynek, Nr 8/201, Wyd. PWE, 

Warszawa 2015, s.770-780. 

 M. Twardzik: Obiekty wielkopowierzchniowe w strukturze sieci handlu detalicznego – na przykładzie 

miast Aglomeracji Górnośląskiej 

 Konsument-Gospodarstwo domowe-Rynek, Konsument w przestrzeni handlu i usług 16-19 września 

2015 , Ustroń 
- Twardzik M., Nowoczesny handel w przestrzeni miast Aglomeracji Górnośląskiej, [w:] 

Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych, pod red. S. Korenik, P. Hajduga, M. Rogowska, 

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 408, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s.229-239 . 

 M. Twardzik: Nowoczesny handel w przestrzeni miast Aglomeracji Górnośląskiej 

 GOSPODARKA LOKALNA I REGIONALNA W TEORII I PRAKTYCE, 17-19 września 2014 

Karpacz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  

  

Do ważnych osiągnięć naukowo-badawczych jakie mogę wskazać w swoim dorobku 

należy cykl konferencji międzynarodowych organizowanych przez The European Regional 

Science Association (ERSA), gdzie od czterech lat prowadzę sesje specjalne poświecone 

funkcjonowaniu handlu w przestrzeni miast, w tym centrom handlowym. Sesje cieszą się 

bardzo dużym zainteresowaniem i integrują środowisko naukowców z wielu państw 

europejskich ( min. z Holandii, Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Szwecji, Belgii, Francji 

oraz Hiszpanii i Portugalii) oraz polskich uczonych ( min. z Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Łódzkiego i innych). Aktywność w tym 

względzie jest dla mnie bardzo ważnym aspektem funkcjonowania w nauce, w związku z 

możliwością nawiązywania kontaktów i realizacji badań międzynarodowych oraz tworzenia 

zespołów interdyscyplinarnych. Do tej pory odbyły się następujące sesje specjalne, które 

prowadziłam i współprowadziłam z prof. dr hab. K.Heffnerem.:   

55
th

 ERSA Congres, “World Renaissance: Changing roles for people and places”, 25-28 

August 2015, Lisbon, Portugal,  

M. Twardzik: Downtown or periphery? - Determinants of shopping centers site selection in 

Poland (The example of Śląskie Voivodeship). 



56
th

 ERSA Congres, Cities & Regions: Smart, Sustainable, Inclusive?, 22-26.08.2016,  Wien, 

Austria 
Sesja specjalna pt: Christaller - Central places - New trends in commerce camp;  services in Rural 

Areas 
M. Twardzik: Discount store chains on the small towns and rural areas in Poland  

57
th

 ERSA Congres "Social Progress for Resilient Regions"29 August - 1 September 2017, 

Groningen, The Netherlands  

Sesja specjalna pt: Where is the Place of Retail in Contemporary Cities?, 

M. Twardzik: The shopping centers and main streets in cities − competition or cooperation? 

(example of cities in Poland) 

M. Twardzik: The process of standardization retail offer in polish cities - discount chains  

development.  

58
th

 ERSA Congress - “Places for People: Innovative, Inclusive and Liveable Regions”, w 28 – 31.08. 

2018r. w  Cork,  Ireland. 

Sesja specjalna pt. The impact of shopping centers on areas in the outer metropolitan zone 

M. Twardzik: Shopping malls and its social impact on the outer metropolitan zones in 

Poland.  

Warunki konkurencyjne na rynku skłaniają współcześnie przedsiębiorstwa handlowe 

do poszukiwania coraz to nowszych, trwalszych przewag, wpływających istotnie na wartość 

dla klienta, przedsiębiorstwa oraz rynku. Jednym z takich rozwiązań jest komponent 

zrównoważonego rozwoju, traktowany jako element modelu biznesowego
22

 przedsiębiorstwa 

handlowego (albo sieci handlowej) lub sposób operowania na rynku. W ciągu ostatnich kilku 

lat toczy się wzmożona dyskusja nad formułą zróżnicowanej działalności człowieka ze 

szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z ochroną środowiska oraz ekologią. 

Analizy gospodarcze wskazują na zaawansowany proces degradacji środowiska w wyniku 

działalności wytwórczej człowieka oraz znaczne zubożenie zasobów naturalnych. Wraz z 

rozwojem cywilizacyjnym, ekonomicznym oraz technologicznym wielu gospodarek na 

świecie pogłębia się problem ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza, wód oraz gleb. 

W kontekście rozważań na temat zrównoważonego rozwoju należy zauważyć zwiększoną 

świadomość ekologiczną oraz środowiskową w  różnych obszarach działalności człowieka. W 

                                                           
22 Do najważniejszych czynników determinujących innowacje w modelu biznesu w handlu detalicznym zaliczyć 

należy te, które związane są z globalizacją gospodarki oraz internacjonalizacją handlu, przemianami 

społecznymi, zachowaniami konkurentów oraz rozwojem nowoczesnych technologii  informacyjnych. Wśród 

czynników otoczenia determinujących obecnie modele biznesu w handlu detalicznym wymienia się również 

koncepcję zrównoważonego rozwoju. 

 



dużej mierze dotyczy to handlu detalicznego, który należy do sektorów gospodarki o 

znaczącym wpływie na środowisko naturalne. 

Zagadnienie to jest dla mnie bardzo interesujące ze względów zarówno naukowych, 

poznawczych jak i aplikacyjnych. Do tej pory powstały z moim udziałem dwie publikacje w 

języku angielskim, które ukazały się w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych: 

- Twardzik M. Bilińska – Reformat K., Kucharska B., Dolega L.,.: Sustainable development 

concept and creation of innovative business models by retail chains, International Journal of 

Retail and Distribution Management, Emerald Publishing 2018, p-ISSN: 0959-0552, DOI: 

10.1108/IJRDM-04-2017-0071(M.Twardzik: udział 25%). 

- Twardzik M., Jaciow M., Warzecha K., SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RETAIL 

TRADE IN EUROPE - THE REQUIREMENT OF GLOBALIZATION [w:] 18th International 

Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences University of 

Zilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department 

of Economics, p. 2091-2099, Zilina2018, ISBN 978-80-8154-249-7 (M.Twardzik: udział 

33%). 

Zgromadzony w ramach wszystkich realizowanych projektów materiał pozwolił mi na 

przygotowanie monografii naukowych, rozdziałów w monografiach, artykułów 

opublikowanych w czasopismach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, 

zeszytach naukowych wiodących ośrodków naukowo – badawczych w Polsce oraz wystąpień 

na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Moje prace ukazały się 

w takich znaczących polskich czasopismach jak „Handel Wewnętrzny”, „Marketing 

i Rynek”,, „Problemy Rozwoju Miast”, „Studia KPZK PAN”, International Journal of Retail 

and Distribution Management, Emerald Publishing, „European Countryside” oraz w pracach 

naukowych wiodących polskich uczelni takich jak m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w 

Krakowie, Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki a także 

uczelni zagranicznych. Baza Google Scholar odnotowuje 80 cytowań moich prac, Publish or 

Perish – 70 cytowań, BazEkon: 41 cytowań. Indeks Hirscha dla moich publikacji według 

Google Scholar i Publish or Perish wynosi 6, a według BazEkon 3.  

Dokonując podsumowania mojego dorobku i osiągnięć naukowo-badawczych od 

czasu uzyskania stopnia doktora w 2006 roku do chwili obecnej, pragnę podkreślić, że: 

1. Jestem autorką lub współautorką 61 publikacji, a w szczególności: 

- autorką 1 monografii, którą wskazuję jako osiągnięcie naukowe, zgodnie z art. 16 ust. 2 

ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 

tytule w zakresie sztuki, Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm. 



      - współautorką 1 monografii naukowej, 

      - autorką 26 i współautorką 8 rozdziałów w monografiach bądź w publikacjach w 

recenzowanych opracowaniach zbiorowych (w tym 6 w języku angielskim),  

      - autorką 11 i współautorką 11 publikacji naukowych w czasopismach, pracach i 

zeszytach naukowych (w tym 5 w języku angielskim). 

2. Jestem współredaktorką 3 monografii naukowych (w tym 1 w języku angielskim) 

3. Brałam udział w  20 projektach naukowo-badawczych, w tym: 

- byłam wykonawcą w 11 projektach badań statutowych Katedry,  

- byłam wykonawcą w 3 projektach badań zespołowych Katedry, 

- byłam kierownikiem zespołu w 2 projektach badań własnych,   

- byłam wykonawcą w 3 projektach MNiSWi NCN, (w tym 1 międzynarodowy): 

* projekt badawczy nr N N114 122935 pt. Znaczenie drugich domów dla rozwoju 

obszarów wiejskich, Projekt realizowany przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 

PAN, kierownik projektu prof. dr hab. Krystian Heffner (realizacja 2009-2011), 

* projekt badawczy nr N N114 115739 – Gospodarowanie przestrzennymi zasobami 

miasta w świecie ponowoczesnym (na przykładzie miast siedzib władz powiatowych 

województwa śląskiego), kierownik projektu dr hab. Małgorzata Czornik, (realizacja 

2010-2012). 

* projekt badawczy NCN  nr 2011/01/B/HS5/03257 - Urban resilience concept and 

post-industrial cities in Europe (Koncepcja urban resilience a miasta poprzemysłowe 

Europy, kierownik projektu dr hab. Adam Drobniak  (realizacja 2011-2014). 

- byłam koordynatorem i głównym wykonawcą w projekcie zespołowym MNiSW: 

Oddziaływanie centrów handlowych na strefy zewnętrzne metropolii, projekt 

badawczy nr N N1143346040, kierownik projektu prof. dr hab. Krystian Heffner 

(realizacja 2011-2013). 

4. Uczestniczyłam i/lub byłam autorką (współautorką) referatów zaprezentowanych na 56 

konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym zarówno w Polsce, 

jak i za granicą.  

Wskaźniki pozwalające ocenić mój dorobek publikacyjny kształtują się następująco (stan na 

27.12.2018): 

- według Google Scholar: liczba cytowań 80, indeks Hirscha 6 

- według Publish or Perish: liczba cytowań 70, indeks Hirscha 6 

- według BazEkon: liczba cytowań 41, indeks Hirscha 3 

W przedstawionym autoreferacie omówiłam jedynie ogólnie moje osiągnięcia naukowo-

badawcze po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii w 2006 

roku. Szczegółowe informacje dotyczące mojego dorobku publikacyjnego, osiągnięć 

dydaktycznych i popularyzatorskich oraz informacje o współpracy z instytucjami, 



organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą zostały przedstawione w 

odrębnych dokumentach stanowiących załączniki do wniosku. 

 

 

 

………………………………….. 

      podpis   

 

Katowice, 27.12.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


