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Instytut Poznański to młody lokalny think tank. Interesują nas sprawy miejskie, samorządowe,
społeczne, a także międzynarodowe. Podstawową przestrzenią naszych działań jest Poznań, ale
w projektach często wykraczamy poza jego granice. Wszystkie tematy, które służą budowie
społeczeństwa obywatelskiego w mieście i poza jego granicami, są w naszym spektrum
zainteresowania. W zgodzie z poznańskim etosem pracy i działania.

CENTRUM ANALIZ INSTYTUTU POZNAŃSKIEGO

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI
- CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH
NA LATA 2018 - 2030 PROO

Kontakt:
Fundacja Instytut Poznański
Ul. Młyńska 14, 61-730 Poznań
instytut@poznanski.org
Tel. 782 685 090

NIP (7831789732)
KRS (0000752367)
REGON (381529633)

Przedsięwzięcie analityczno-badawcze, w ramach którego odbywają się dogłębne diagnozy oraz
rekomendacje rozwiązań z zakresu najistotniejszych oraz bieżących problemów dotyczących
kraju, Wielkopolski oraz Poznania. W analizach poruszany jest szeroki wachlarz zagadnień m.in.:

• gospodarki regionalnej oraz krajowej,

• społeczeństwa obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem Poznania i Wielkopolski,

• samorządu oraz oczekiwań mieszkańców w kontekście rozwoju miasta Poznania,

• bezpieczeństwa,

• przedsiębiorczości.

Badania i analizy są prowadzone przez zespół ekspertów, składający się m.in. z naukowców,
polityków, samorządowców, ale także osób specjalizujących się w danych dziedzinach. Działania
skierowane są m.in. do samorządowców, przedsiębiorców, instytucji publicznych, które nie
posiadają odpowiednich zasobów czy doświadczenia do tworzenia tego typu analiz i raportów,
ale także do każdej osoby, która interesuje danym zagadnieniem.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi publikacjami, które powstały w ramach Centrum Analiz
Instytutu Poznańskiego, które można znaleźć na stronie www.poznanski.org

https://www.facebook.com/InstytutPoznanski
https://twitter.com/InstytutPoznan
https://www.youtube.com/@instytutpoznanski
https://www.linkedin.com/company/85613489
https://www.poznanski.org
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O KONCENTRACJI I DEKONCENTRACJI POLSKI

CHARAKTER ARTYKUŁU

Wyobraźmy sobie, że np. Sąd Najwyższy, Naczelny sąd Administracyjny i Prokuratoria
Generalna Rzeczypospolitej Polskiej mieszczą się w Łodzi, Narodowy Bank Polski
i Komisja Nadzoru Finansowego w Poznaniu, Urząd Patentowy i Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju w Krakowie (Narodowe Centrum Nauki już tam jest), Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa i Główny Urząd Statystyczny w Lublinie, Urząd Celny w Białymstoku,
Urząd Lotnictwa Cywilnego i Urząd Zamówień Publicznych w Bydgoszczy, Trybunał
Konstytucyjny w Toruniu, Urząd Regulacji Energetyki w Katowicach, Stadion Narodowy
(na powrót) w Chorzowie etc. etc. etc. Jak taka zmiana wpłynęłaby na życie polskiego
państwa, społeczeństwa i gospodarki jako całości? Jak wpłynęłaby na życie jednostek
– ludzi, którzy obecnie w poszukiwaniu ciekawej pracy, wyzwań zawodowych, czy służby
dla Państwa muszą przenosić się do Warszawy?

Celem niniejszego tekstu nie jest ani sformułowanie kompleksowej diagnozy zjawiska jakim jest
koncentracja najważniejszych procesów publicznych, gospodarczych etc. w aglomeracji
warszawskiej, ani przedstawienie bilansu wad i zalet tej koncentracji, ani określenie optymalnych
metod doprowadzenia do dekoncentracji polskiego życia publicznego. W niniejszym opracowaniu
nie przesądzono, że koncentracja działania organów państwa oraz życia gospodarczego,
kulturalnego etc. w Warszawie jest niekorzystna dla rozwoju naszego kraju (choć taka jest intuicja
autora), nie określono bilansu kosztów i zysków tej koncentracji ani nie zaprezentowano żadnego
konkretnego systemowego sposobu rozwiązania tego problemu.

Celem tego opracowania jest natomiast zwrócenie uwagi na potrzebę badań nad zjawiskiem
koncentracji polskiego życia publicznego i gospodarczego w obrębie aglomeracji warszawskiej
i jego skutkami oraz – w razie zdiagnozowania negatywnego wpływu tego zjawiska na
funkcjonowanie polskiego społeczeństwa, państwa, czy gospodarki – nad optymalnymi sposobami
dokonania dekoncentracji.

doktor nauk prawnych,
radca prawny

Dr Kalikst Nagel

kalikst.nagel@amu.edu.pl

Poznaniak, choć nie z urodzenia, to z wyboru. Absolwent VIII Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prawnik
wykształcony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu - tu zdobył zarówno tytuł zawodowy magistra
prawa jak i stopień naukowy doktora nauk prawnych. Pracę doktorską
napisał z zakresu filozofii praw człowieka, korzystając z narzędzi teorii
prawa - tytuł rozprawy brzmiał "Przyrodzona podmiotowość człowieka.
Studium z teorii i filozofii prawa". Od bez mała dziesięciu lat praktykujący
prawnik, doradzający przy inwestycjach infrastrukturalnych
i zamówieniach publicznych. Obecnie pracownik Centralnego Portu
Komunikacyjnego sp. z o.o.

Przez wiele lat zaangażowany w organizację Spotkań Młodych LEDNICA
2000 i całoroczne funkcjonowanie Ośrodka im. Jana Pawła II na Polach
Lednickich. Dwukrotny koordynator Spotkań Młodych LEDNICA 2000.

Mąż i ojciec czwórki dzieci.
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OBSERWACJA WYJŚCIOWA

Wiele osób wykształconych, aktywnych, ambitnych zmaga się z dylematem: czy przeprowadzić
się do Warszawy w celu znalezienia lepszej pracy, większych wyzwań zawodowych, wyższego
wynagrodzenia, czy też zachować swoje centrum życiowe w rodzinnej miejscowości albo większym
mieście znajdującym się blisko rodzinnej miejscowości.

Osoba pochodząca z jednego z największych polskich miast, ze względów rodzinnych postanowiła nie
przeprowadzać się do Warszawy i nie szukać pracy wymagającej przeniesienia centrum życiowego do Warszawy.
Mimo to obecnie pracuje dla instytucji zlokalizowanej w Warszawie, doradzając przy realizacji jednej z
największych polskich inwestycji infrastrukturalnych – jest to możliwe dzięki pracy zdalnej, rozpowszechnionej
w okresie pandemii COVID-19.

Osoba pochodząca z jednego z największych polskich miast w celu zyskania możliwości rozwijania kariery
zawodowej, uzyskania ciekawej, pełnej wyzwań pracy przeniosła się do Warszawy i tam ulokowała swoje
centrum życiowe.

Osoba pochodząca z jednego z największych polskich miast uzyskała ofertę pracy w Warszawie, ofertę pracy
w Warszawie przyjęła, jednakże ze względu na rodzinę postanowiła pozostawić swoje centrum życiowe
w rodzinnej miejscowości, nie przeprowadzać się z rodziną do Warszawy, tylko dojeżdżać do pracy w ciągu
tygodnia (np. na poniedziałek – czwartek), albo okresowo latać / jeździć codziennie z domu do Warszawy
i z powrotem.

Osoba pochodząca z jednego z większych polskich miast otrzymała ofertę ciekawej pracy w Warszawie,
jednakże ze względu na uwarunkowania rodzinne (opieka nad rodzicami, nauka dzieci, przyjaźnie, relacje)
nie podjęła oferowanej lepszej pracy i pozostała w rodzinnej miejscowości.

Przypadek 1.

Przypadek 2.

Przypadek 3.

Przypadek 4.
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Takich przypadków jest wiele. Wielu z nas zna takie osoby. Bardzo często albo sami mierzyliśmy
się czy mierzymy się z takimi dylematami, albo znamy ludzi, których one dotyczą. Tego typu
dylematy dotyczą przede wszystkim osób wykształconych, zdolnych, ambitnych, aktywnych
społecznie. Prawie każde rozwiązanie takiego dylematu (może poza przypadkiem pierwszym) jest
związane z kosztami dla społeczeństwa, państwa, gospodarki.

(Bardzo podobne dylematy w jakimś stopniu dotyczą też przenosin z Piły do Poznania, z Jeleniej
Góry do Wrocławia, z Elbląga do Gdańska etc. Jest to zjawisko podobne, choć nie jemu jest
poświęcony niniejszy artykuł, który skupia się na koncentracji Polski w Warszawie. Problematyka
ta wymaga zapewne odrębnego namysłu.)

Przeprowadzka z rodzinnego miasta do Warszawy oznacza utratę wykształconej, aktywnej, zdolnej
jednostki przez instytucje i przedsiębiorstwa zlokalizowane w rodzinnej miejscowości, przez
społeczność lokalną. Oznacza także rzadsze kontakty rodzinne, możliwe osłabienie relacji
rodzinnych, mniejszy udział dziadków i innych krewnych w opiece nad dziećmi osoby
przeprowadzającej się i ich wychowywaniu. Skutkuje to ograniczeniem transmisji doświadczenia
i całego bogactwa intelektualnego i duchowego od dziadków i innych krewnych do dzieci osoby
przeprowadzającej się. Oznacza to też osłabienie lub zerwanie całej sieci relacji przyjacielskich,
koleżeńskich, półzawodowych, czy czysto zawodowych. Wszystko to wpływa to negatywnie na
kapitał społeczny.

Z drugiej strony rozstrzygnięcie przedstawionego powyżej dylematu skutkujące
niepodejmowaniem pracy w Warszawie często może oznaczać brak możliwości pełnego,
optymalnego wykorzystania potencjału danej osoby w polskiej gospodarce, czy w funkcjonowaniu
instytucji państwa. Większość procesów wymagających najwyższych kompetencji jest
prowadzonych właśnie w Warszawie i to w ramach tych procesów jest możliwe optymalne
wykorzystanie potencjału zdolnych, ambitnych jednostek. Z perspektywy osoby, która podejmuje
decyzję o pozostaniu w rodzinnej miejscowości właśnie ze względu na uwarunkowania rodzinne
trwanie takiej sytuacji może skutkować poczuciem niespełnienia zawodowego, rozczarowania.

Przedstawiona powyżej obserwacja odnosi się wprawdzie do jednostek, jednak można przypuszczać
że dotyczy na tyle dużej liczby jednostek, że ma charakter społecznie istotny. Ze względu na
potencjalnie istotne znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki jest to temat warty pogłębionego
namysłu i badań.
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ZAGADNIENIA WYMAGAJĄCE ZBADANIA

Wychodząc od przedstawionej powyżej obserwacji wstępnej wskazać można trzy problemy badawcze związane
z tym zjawiskiem:

1. Jak jest? – kompleksowa, wieloaspektowa diagnoza zjawiska koncentracji polskiego życia publicznego
(w tym działania organów państwa, ale również życia gospodarczego, kulturalnego, sportowego,
społecznego etc.) – w jakim zakresie jest ono skupione w aglomeracji warszawskiej, a w jakim zakresie
występują elementy jego dekoncentracji?

2. Jaki jest bilans kosztów i zysków koncentracji? Czy koncentracja funkcjonowania polskiego państwa
i społeczeństwa oraz polskiej gospodarki w Warszawie stanowi dla Polski barierę rozwojową? Czy może
wręcz przeciwnie – skupienie w jednej aglomeracji organów państwa, świata biznesu, kultury, sportu i
polityki umożliwia lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów?

3. Jakie modele koncentracji / dekoncentracji życia publicznego, społecznego, gospodarczego,
kulturalnego etc. funkcjonują w innych państwach? Jakie są przyczyny wytworzenia się różnych
modeli? Jakie są skutki funkcjonowania różnych modeli – korzyści i straty? Jakie wnioski dla Polski
wypływają z doświadczeń innych państw?

Wreszcie, w razie ustalenia, że koncentracja stanowi dla Polski jako całości barierę rozwojową (intuicja
podpowiada, że tak jest, ale wymaga to zbadania) dostrzec można czwarte zagadnienie:

4. Jak doprowadzić do dekoncentracji Polski? Czy są takie instytucje publiczne, które warto zlokalizować
poza Warszawą? Jakie to są instytucje? Czy instytucje państwowe powinny mieścić się w Warszawie
i np. 5-7 największych miastach Polski (których?), czy też również w innych miastach – średnich
i mniejszych? Jak określić, w których miastach mogą być lokalizowane instytucje centralne? Jakie
czynniki umożliwiają zlokalizowanie w danym mieście siedziby poszczególnych instytucji? Które organy
państwa powinny pozostać w Warszawie? W jaki sposób określić w której miejscowości powinna zostać
zlokalizowana instytucja przenoszona z Warszawy? Czy Sąd Najwyższy powinien znajdować się w Łodzi,
Poznaniu czy Krakowie? Trybunał Konstytucyjny powinien mieścić się w Toruniu czy Piotrkowie
Trybunalskim? Czy może Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Prokuratoria Generalna
Rzeczypospolitej Polskiej i Trybunał Konstytucyjny powinny być zlokalizowane w jednym mieście, poza
Warszawą (jak w Czechach) – np. Łodzi lub Poznaniu? Czy Komisja Nadzoru Finansowego powinna
znajdować się we Wrocławiu, Gdańsku, czy Poznaniu? Główny Urząd Statystyczny w Bydgoszczy czy
Lublinie, a może Zamościu? Stadion Narodowy w Warszawie, czy też może powinien ponownie (!) mieścić
się w Chorzowie? Czy wszystko co państwowe, centralne, narodowe (opera, balet, filharmonia, muzeum
etc.) musi być w Warszawie? Jakie inne rozwiązania systemowe wprowadzić w celu doprowadzenia do
wykształcenia się w Polsce wielu centrów rozwoju – np. jak zachęcić przedsiębiorstwa do lokalizowania
i rozwijania swoich głównych siedzib w miastach innych niż Warszawa?
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DEKONCENTRACJA A DEGLOMERACJA

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego, deglomeracja to „planowa działalność urbanistyczna, przeciwdziałająca
nadmiernemu rozrastaniu się wielkich miast; też: samorzutne rozpraszanie się wielkich skupisk ludzkich.”

W dyskursie publicznym, politycznym pojawiał się w ostatnich latach postulat deglomeracji Polski. Bodaj
najbardziej wyraźnie został on zgłoszony przez Porozumienie Jarosława Gowina w 2019 roku. Postulat ten miał
być realizowany m.in. poprzez przenoszenie centralnych instytucji państwowych oraz do małych i średnich
miast (przykładowo do Chełma, Kielc, czy Jeleniej Góry) oraz przenoszenia instytucji wojewódzkich z miast
wojewódzkich do miast, w których nie mieści się siedziba władz województwa. Podobny postulat stawiali
w 2019 roku również przedstawiciele Wiosny Roberta Biedronia.

Autorowi nie udało się dotrzeć do szczegółowego opisu pomysłu na przeprowadzenie deglomeracji,
w szczególności, jak ona ma wpływać na Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Kraków, Konurbację Katowicką, czy
Łódź. Dostępne w przekazach medialnych informacje nie wyjaśniają tego precyzyjnie, jednak biorąc pod uwagę
ogólne, językowe znaczenie słowa deglomeracja oraz skoncentrowanie przekazów medialnych na temat tego
postulatu można przypuszczać, że postulat ten ma zmierzać do zahamowania rozwoju obecnie największych
polskich miast (nie tylko Warszawy, ale również Poznania, Krakowa, Trójmiasta, Łodzi, Wrocławia, czy Konurbacji
Katowickiej) i zapewnienia bodźców rozwojowych dla około 100 mniejszych (średnich i małych) miast.

Tematyce deglomeracji poświęcony został również bardzo ciekawy, opublikowany przez Klub Jagielloński
w 2018 roku raport autorstwa Przemysława Śleszyńskiego „Polska średnich miast. Założenia i koncepcja
deglomeracji w Polsce”, wyczerpująco wyjaśniający wiele procesów związanych z rozwojem i problemami
rozwojowymi polskich miast, zwłaszcza miast średnich. W świetle raportu założeniem deglomeracji powinna
być „optymalna z perspektywy interesu zarówno państwa, jak i poszczególnych obywateli, lokalizacja działalności
różnego typu, zwłaszcza w zakresie funkcji instytucjonalnych (administracyjnych), produkcyjnych
i konsumpcyjnych.”¹ Wydaje się jednak, że wdrożenie zarysowanej w tym raporcie koncepcji deglomeracji nie
odpowiada jednak na problem, którego dotyczy niniejszy artykuł – nadal mieszkańcy największych polskich
miast i okolic będą mieli do wyboru albo rozwój kariery w Warszawie, albo pozostanie w rodzinnych stronach
kosztem kariery i zarobków, bo to w Warszawie pozostaną ulokowane najważniejsze procesy publiczne
i gospodarcze.

Intuicja autora wskazuje, że program policentrycznego, równomiernego rozwoju Polski powinien uwzględniać
zarówno wzmocnienie 5-7 największych polskich miast (poza Warszawą)² np. poprzez przeniesienie do nich
niektórych najważniejszych organów państwa – bo tylko te największe miasta są w stanie zapewnić siedzibę
dla najważniejszych instytucji publicznych i odpowiednie usługi np. kulturalne dla osób w nich pracujących
(np. Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Adninistracyjny, Urząd
Zamówień Publicznych), jak i zapewnienie bodźców rozwoju dla mniejszych miast wokół tych kilku największych
i stworzenie sieci powiązań pomiędzy lokalnymi centrami – miastami aglomeracyjnymi, a otaczającymi je
mniejszymi i średnimi miastami. Ze względu na wzrastające możliwości pracy zdalnej oraz rozwój infrastruktury
umożliwiający skracanie czasu dojazdu powinno być możliwe pracowanie dla instytucji centralnych z rodzinnej
miejscowości (np. osoba mieszkająca w Pile czy Koninie powinna móc być pracownikiem Narodowego Banku
Polskiego z siedzibą w Poznaniu). Wymaga to jednak dalszych, profesjonalnych badań.

Deglomeracja jest pojęciem, którym posługują się specjaliści z zakresu gospodarki przestrzennej czy geografii
społeczno-ekonomicznej i dotyczy z lotu ptaka widzianych wielu procesów związanych z funkcjonowaniem
i rozwojem oraz problemami rozwojowymi miast. Niniejszy artykuł dotyczy natomiast konkretnego
zagadnienia koncentracji działania organów państwa i biznesu w Warszawie. Tak pojmowania koncentracja
Polski w Warszawie jest jednym z zagadnień branych pod uwagę w dyskusji nad deglomeracją Polski.
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POJEDYNCZE PRZYPADKI DEKONCENTRACJI

KOSZTY KONCENTRACJI

Polska Agencja Kosmiczna ma swoją siedzibę w Gdańsku. Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. Narodowe
Forum Muzyki we Wrocławiu. Stadion narodowy (Stadion Śląski) mieścił się w Chorzowie, ale miano to zostało
nadane później również stadionowi budowanemu w miejscu Stadionu Dziesięciolecia.3 Obecnie mianem
narodowego w praktyce określa się wyłącznie stadion zlokalizowany w Warszawie.

Tytułem przykładu myślenia o dekoncentracji Polski i niepowodzenia projektu jednostkowej dekoncentracji
wywołanego warszawocentrycznym myśleniem osób pracujących dla państwa polskiego może być powołanie
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (obecnie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej) w 2005
roku. Ówczesny Minister Skarbu Państwa Andrzej Mikosz zaproponował zlokalizowanie Urzędu Głównego
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w Łodzi. Ówczesny Prezydent Miasta Łodzi zapalił się do tego pomysłu
i przedstawił kilka propozycji nieruchomości, które mogłyby służyć jako siedziba Prokuratorii Generalnej.
Co więcej ówczesny pełnomocnik ds. powołania Prokuratorii Generalnej zwracał uwagę na trudności
w znalezieniu odpowiedniej nieruchomości w Warszawie. Ze względu jednak na warszawocentryczne myślenie,
przyzwyczajenia i wygodę osób pracujących dla państwa polskiego w Warszawie, ostatecznie pomysł ten nie
został wdrożony. Za takim usytuowaniem Urzędu Głównego PGSP przemawiało wiele względów, z oszczędnością
kosztów funkcjonowania i odciążeniem sądów apelacji warszawskiej na czele, przy braku poważnych
argumentów przeciwnych.

Jak już sygnalizowano powyżej, przenoszenie się młodych, zdolnych wykształconych osób z miast rodzinnych
(w tym największych polskich miast) do Warszawy jest zjawiskiem, które generuje liczne koszty.

Cierpią na tym procesie ośrodki miejskie, z których te osoby wyjeżdżają. Młodzi, ambitni, zdolni, aktywni ludzie
byliby motorem wzrostu, rozwoju. Transfer tych osób do Warszawy przyspiesza rozwój Warszawy, a spowalnia
lub zahamowuje rozwój miast opuszczanych. Przedsiębiorstwa i organy publiczne funkcjonujące w mniejszych
miastach mają w związku z tym większe trudności z pozyskaniem kompetentnych i zmobilizowanych pracowników
potrzebnych dla ich działania i rozwoju. Słabnie w tych miastach zapotrzebowanie na kulturę i popyt na usługi.
Spada dynamika życia społecznego – wiele z tych osób to naturalni liderzy, osoby zdolne do tworzenia nowych
inicjatyw społecznych, gospodarczych, naukowych etc. Procesy te mają negatywny wpływ na kapitał
społeczny.

Cierpią na tym relacje rodzinne. Zazwyczaj relokacja z miasta wojewódzkiego do Warszawy jest związana
ze znacznym wzrostem odległości pomiędzy młodymi ludźmi a ich rodzicami. Jeżeli ci młodzi ludzie w Warszawie
założą rodzinę i wychowują dzieci, odległość między tymi dziećmi a ich dziadkami jest na tyle duża, że kontakt
jest rzadki lub sporadyczny.

Można tu zaobserwować procesy, które potencjalnie obniżają gotowość tych młodych, aktywnych ludzi
do posiadania potomstwa, zwłaszcza licznego. Mieszkając w bezpośredniej bliskości swoich rodziców mogli
liczyć na ich pomoc przy wychowywaniu dzieci. Tę pomoc zresztą mogli uzyskać nie tylko od swoich rodziców,
ale również od innych członków rodziny – rodzeństwa, dziadków, kuzynostwa, a nawet kręgu przyjaciół
budowanego przez lata edukacji.

Ta relokacja i znaczna odległość pomiędzy młodymi ludźmi przenoszącymi się do miast a ich rodzicami
w dalszym horyzoncie czasowym powoduje też trudności w opiece nad starzejącymi się z czasem rodzicami.
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DEKONCENTRACJA NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC

Istnieją państwa, w których organy państwa nie zostały skoncentrowane w jednej stołecznej
metropolii. Przykładem mogą być chociażby nasi zachodni sąsiedzi. Nie wszystko, co centralne
(federalne) jest zlokalizowane w Berlinie.

Przykładowo: najwyższe organy niemieckiej władzy sądowniczej zlokalizowane są poza stolicą.
Federalny Trybunał Sprawiedliwości (Bundesgerichtshof), stanowiący najwyższy niemiecki sąd
w sprawach cywilnych i karnych ma siedzibę w Karlsruhe.⁴ Również w Karlsruhe mieści się
Federalny Trybunał Konstytucyjny (Bundesverfassungsgericht).⁵ Federalny Sąd Administracyjny
(Bundesverwaltungsgericht) ma siedzibę w Lipsku, Federalny Trybunał Społeczny
(Bundessozialgericht) ma siedzibę w Kassel, Federalny Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht)
w Erfurcie, Federalny Sąd Finansowy (Bundesfinanzhof) mieści się natomiast w Monachium.⁶

Po ponad 30 latach od przeniesienia stolicy Niemiec do Berlina nadal część ministerstw ma swoje
siedziby w Bonn (choć jednocześnie mają swoje siedziby także w Berlinie).

W Frankfurcie (nad Menem) mieści się niemiecka giełda papierów wartościowych (Deutsche
Börse) oraz Niemiecki Bank Federalny (Deutsche Bundesbank). Niemiecki Urząd Patentowy
znajduje się w Monachium (siedziba główna)⁷, Jenie⁸ i Berlinie⁹. Federalny Urząd Policji
Kryminalnej ma siedzibę główną w Wiesbaden, a nadto biura w Berlinie oraz Meckenheim, niedaleko
Bonn.¹⁰ Federalny Urząd Kolejowy (Eisenbahn-Bundesamt) jest zlokalizowany siedzibę w Bonn.¹¹
Również w Bonn mieści się siedziba główna Federalnej Agencji Ochrony Środowiska (Bundesamt
für Naturschutz), urząd ten ma jednak również swoje biura w Lipsku i na wyspie Vilm.¹² Kryminalny
Urząd Celny (Zollkriminalamt) znajduje się w Kolonii.¹³ Również w Kolonii siedzibę główną ma
niemiecki Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (Bundesamt für Verfassungsschutz) – wewnętrzna
(krajowa) służba kontrwywiadu cywilnego.¹⁴ Federalny Urząd Lotnictwa (Luftfahrt-Bundesamt)
ma siedzibę głównąwBrunszwiku (Braunschweig).¹⁵ Federalny Urząd Ruchu Drogowego (Kraftfahrt-
Bundesamt) jest zlokalizowany we Flesburgu, niewielkim mieście pod granicą niemiecko-duńską.¹⁶

To tylko przykłady – powyższe zestawienie nie aspiruje do kompletności ani reprezentatywności
przykładów. Nadal wiele niemieckich urzędów i organów centralnych mieści się w Berlinie. Wyraźnie
widać jednak tendencję państwa niemieckiego do lokalizowania przynajmniej części organów
centralnych poza stolicą, zwłaszcza w kilku największych miastach (Frankfurt, Monachium, Lipsk,
Bonn, Kolonia) – choć przecież nie tylko, część z nich znajduje się bowiem w miastach średniej
wielkości (Brunszwik, Kassel, Karlsruhe).

Również ważne niemieckie instytucje świata kultury czy nauki mieszczą się poza Berlinem. Tylko
tytułem przykładu można wymienić Max-Planck Institute, czy Muzeum Niemieckie (Deutsches
Museum), czy też Teatr Narodowy (Nationaltheater)¹⁷ – wszystkie trzy mieszczące się w Monachium,
czy też Semperoper znajdująca się w Dreźnie.

Podobnie niemiecki przemysł i biznes nie są skoncentrowane wyłącznie w stolicy, ale w innych
dużych, ważnych miastach niemieckich, jak w szczególności w Monachium, Frankfurcie
(nad Menem), Hamburgu, Kolonii, Stuttgarcie etc.

Można zatem mówić o policentryczności Niemiec.¹⁸ Oczywiście, wykształcenie się w Niemczech
wielu centrów rozwoju ma swoje specyficzne uwarunkowania historyczne. Niemcy przez wiele
lat składały się z wielu odrębnych państw, zjednoczenie Niemiec miało miejsce dość późno, ta
policentryczność kształtowała się zatem naturalnie, niemniej policentryczność Niemiec może
być punktem odniesienia, czy motywacją do zadawania pytań o nasz polski warszawocentryczny
model rozwoju.
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CZĘŚCIOWA DEKONCENTRACJA NA PRZYKŁADZIE CZECH

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY

Również w Czechach nie wszystkie organy państwa mają swoje siedziby w stolicy – Pradze.
W Brnie mieszczą się najważniejsze organy związane z wymiarem sprawiedliwości: Sąd Najwyższy
(Nejvyšší soud)¹⁹, Trybunał Konstytucyjny (Ústavní soud)20, Najwyższy Sąd Administracyjny
(Nejvyšší správní soud)²¹, czy też Prokurator Generalny (Nejvyšší státní zastupitelství)²². Również
w Brnie ma swoją siedzibę Urząd Ochrony Konkurencji (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže)²³.
Należy jednak wspomnieć, że większość czeskich organów państwowych ma jednak siedzibę
w Pradze.

Na uwagę zasługuje jednak skupienie najwyższych organów związanych z wymiarem
sprawiedliwości w jednym mieście, poza stolicą.

W ostatnich dziesięcioleciach państwo polskie prowadzi programy rozwoju infrastruktury. Rozwijana
jest przede wszystkim infrastruktura drogowa, coraz śmielej jednak czynione i wdrażane w życie
są również plany rozwoju infrastruktury kolejowej. Wspomnieć należy o programach
inwestycyjnych realizowanych przez PKP PLK oraz Centralny Port Komunikacyjny. CPK ma plan
wybudować ok. 2 000 km nowych linii kolejowych, w tym częściowo linii kolei dużych prędkości.
Linie KDP będą stanowiły w Polsce zupełnie nową jakość w polskim transporcie kolejowym.

Tymczasem oprócz upowszechnienia komunikacji elektronicznej (np. wideokonferencje) to właśnie
infrastruktura umożliwiająca szybki i osiągalny cenowo transport pomiędzy ośrodkami miejskimi,
a w szczególności dostępność atrakcyjnej kolejowej oferty przewozowej pozwalającej na szybkie
przemieszczanie się pomiędzy najważniejszymi aglomeracjami w Polsce ma istotne znaczenie
dla możliwości przeprowadzenia dekoncentracji Polski. Im szybciej można dostać się z Poznania
do Warszawy, z Poznania do Krakowa, z Gdańska do Wrocławia, z Lublina do Bydgoszczy etc., tym
bardziej możliwa staje się dekoncentracja i tym sprawniej będzie działało zdekoncentrowane
państwo polskie.

W przekonaniu autora realna dekoncentracja Polski wymaga myślenia o zapewnieniu czasu
przejazdu na trasie pomiędzy ważnymi aglomeracjami (np. Warszawa – Poznań, Poznań – Wrocław,
Poznań – Bydgoszcz, Wrocław – Katowice, Warszawa – Gdańsk etc.) nieprzekraczającego
ok. 1 godziny – tak, by możliwe było w normalnym trybie dziennym pracy dojechanie z jednego
z tych miast do drugiego, świadczenie pracy albo wykonanie innych obowiązków służbowych
i powrót tego samego dnia. Czas przejazdu koleją wynoszący w jedną stronę istotnie powyżej
półtorej godziny powoduje, że taka podróż istotnie dezorganizuje rytm dnia i nie jest możliwa
w normalnym trybie pracy, a jedynie jako wyjątek. Oczywiście umożliwienie takich czasów przejazdu
wymaga myślenia w perspektywie kilkudziesięciu lat, jest jednak możliwe.
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NA ZAKOŃCZENIE

Mam świadomość, że niniejszy artykuł sam w sobie niczego nie rozwiązuje. Nie kreśli on żadnego
konkretnego programu ani planu. Nie takie było jego zadanie. Zostałem poproszony o nazwanie,
wskazanie zagadnień, o których starałem się w tym krótkim tekście opowiedzieć po to, by wskazać
punkt wyjścia do dalszej dyskusji.

Dyskusja ta jest zresztą tym, na co czekam. Nie wykluczam, że moje spojrzenie na opisane powyżej
zagadnienia wymaga uzupełnienia, czy doprecyzowania, a może korekty. I będę szczęśliwy, gdy
do tego dojdzie.

Nade wszystko chciałbym, byśmy za kilkadziesiąt lat żyli w realnie policentrycznej Polsce – Polsce,
w której najważniejsze procesy gospodarcze, czy publiczne prowadzone są nie tylko w Warszawie,
ale również co najmniej kilku w innych aglomeracjach, w tym moim kochanym Poznaniu.

Oczywiście przekonanie, że przeniesienie kilkudziesięciu instytucji z Warszawy do innych miast
spowoduje, iż nagle młodzi ambitni ludzie przestaną wyjeżdżać ze swoich rodzinnych stron do
Warszawy byłoby skrajnie naiwne. Powstanie Polski realnie policentrycznej wymagać będzie
namysłu i badań, trafnych decyzji i wielu lat pracy. Mam nadzieję jednak, że się uda.

Kalikst Nagel
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