Ustalenia do tekstu prac licencjackich i magisterskich obowiązujące
w Katedrze Geografii Rozwoju Regionalnego UG
Formatowanie strony:
A-4; marginesy: górny – 2,5 cm; dolny – 3,0 cm; lewy – 3,0 cm; prawy – 2,5 cm.

Numerowanie stron:
w stopce na środku strony, czcionka Times New Roman CE 10, opcja numerowania od
pierwszej strony, bez pokazywania numeru na pierwszej stronie.

Czcionka tekstu podstawowego i akapit:
tekst podstawowy Times New Roman CE 12; wyrównanie do prawej i lewej strony
(wyjustowanie); wcięcie akapitu na 0,5 cm (robione tabulatorem) jednakowe w całej pracy;
odstęp między wierszami – 1,5; brak dodatkowych odstępów między akapitami.
W tekście obowiązuje konsekwentny zapis słów – zawsze pełnymi wyrazami, np. rok, wiek
albo zawsze skrótami – r. lub w. itp.

Ryciny i tablice:
cała grafika (niezależnie czy jest to wykres, mapa, schemat, zdjęcie itp.) jest traktowana jako
rycina i podpisywana w skrócie ryc.; zestawienia tabelaryczne są podpisywane w skrócie tab.
W tekście musi się znajdować powołanie na tab. i ryc., umieszczone przed daną tab. lub ryc.

Rycina:
tytuł nad ryciną, pod ryciną źródło; w wierszu źródła zwiększony odstęp międzywierszowy
typu „przed” w wymiarze 3 pkt. oraz „po” w wymiarze 6 pkt.; dla obu czcionka Times New
Roman CE 10. Ryciny powinny posiadać ramki, ujednolicone w całej pracy.

Tablica:
tytuł nad tablicą, w wierszu tytułu zwiększony odstęp międzywierszowy typu „przed” w
wymiarze 6 pkt. oraz typu „po” w wymiarze 3 pkt.; źródło pod tablicą, w wierszu źródła
zwiększony odstęp międzywierszowy typu „przed” w wymiarze 3 pkt. oraz „po” w wymiarze
6 pkt.; dla obu czcionka Times New Roman CE 10. Zawartość tablicy piszemy czcionką Arial
CE od 8 do 10 (wybieramy rozmiar w zależności od potrzeb, w miarę możliwości zaleca się
stosować rozmiar 10); odstępy międzywierszowe w zależności od potrzeb: 1,0 lub 1,5
wiersza.

Przypisy:
przypisy numerujemy dla całości pracy kolejnymi cyframi arabskimi (czyli jak zazwyczaj
proponuje nam komputer); opcja: umieszczanie zawartości przypisów u dołu strony, na której
jest przypis; czcionka Times New Roman CE 10 wyrównywana do prawej i lewej
(wyjustowanie); treść przypisu zaczynamy dużą literą, odstęp międzywierszowy 1,0.
Numeracja:
Rozdziały numerujemy:
1. Rozdział (wyjątek Wstęp i Wnioski lub Konkluzje)
1.1. Podrozdział
1.1.1. Podrozdział podrozdziału
1.1.2. Podrozdział podrozdziału
1.2. Podrozdział
2. Główny rozdział itd.
Ze względu na niewielkie rozmiary opracowania należy unikać większego rozdrabniania
tekstu – tworzenia podrozdziałów, np. 1.1.1.1.
Tabele numerujemy 1.1, 1.2, ... (zależnie od numerów rozdziałów głównych, w których są
umieszczane).
Ryciny numerujemy 1.1, 1.2, ... (zależnie od numerów rozdziałów głównych, w których są
umieszczane).
Tabele i ryciny mają osobne numeracje.
Czcionka i akapit tekstu tytułów rozdziałów:
Ustalenia wspólne: wyrównywanie tekstu do lewej, odstęp międzywierszowy 1,5; czcionka
Times New Roman CE pogrubiona.
1. Rozdział zaczynamy od nowej strony, rozmiar czcionki 16, odstęp „po” na 12 pkt. (jeżeli
po nim następuje zwykły tekst, natomiast jeżeli zaraz pod nim następuje tytuł
podrozdziału to odstęp „po” wynosi 6 pkt.).
1.1. Podrozdział – kontynuacja strony, rozmiar czcionki 14; w opcji akapitu odstęp „przed”
wierszem na 18 pkt., odstęp „po” na 6 pkt. (jeżeli po nim następuje zwykły tekst,
natomiast jeżeli zaraz po nim następuje tytuł podrozdziału to odstęp wynosi 0 pkt.).
1.1.1. Podrozdział podrozdziału – kontynuacja strony, rozmiar czcionki 12, w opcji akapitu
odstęp „przed” wierszem na 12 pkt., odstęp „po” na 3 pkt.

Układ pracy:
Strona tytułowa
Spis treści
Rozdziały
Literatura
Spis adresów internetowych
Spis tablic
Spis rycin
Spis załączników (jeśli występują w pracy)
Załączniki (jeśli występują w pracy)

W spisach rycin i tablic należy podać strony, na których znajdują się te
ryciny lub tablice!

Uniwersytet Gdański
Wydział Oceanografii i Geografii
Kierunek Geografia
Zakres Geografia Społeczno-Ekonomiczna

Jan Apolinary Kowalski
Nr albumu: 125789

Wpływ struktury przestrzenno-funkcjonalnej Gdańska
na perspektywy rozwoju miasta

Praca magisterska napisana
w Katedrze Geografii Rozwoju Regionalnego
pod kierunkiem
prof. dr. hab. Tadeusza Palmowskiego

Gdańsk 2018

Spis treści
Wstęp..........................................................................................................................................3
1. Rys historyczny Gdańska......................................................................................................5
1.1. Okres I Rzeczypospolitej ..............................................................................................5
1.2. Okres od 1795 r. do 1975 r. ..........................................................................................7
1.3. Okres po 1945 r. ...........................................................................................................9
2. Położenie Gdańska i jego środowisko fizycznogeograficzne ……....................................13
2.1. Położenie miasta .........................................................................................................13
2.1.1. Położenie w przestrzeni fizycznogeograficznej ………...................................13
2.1.2. Położenie na tle sieci osadniczej i głównych szlaków
komunikacyjnych. …........................................................................................15
2.2. Środowisko fizycznogeograficzne miasta i jego najbliższych okolic ........................18
2.2.1. Budowa geologiczna i ukształtowanie powierzchni .........................................18
2.2.2. Stosunki wodne ............................................................................................... 23
2.2.3. Klimat ...............................................................................................................27
2.2.4. Gleby i przyroda ożywiona ..............................................................................29
3. Środowisko społeczne i gospodarka Gdańska....................................................................34
3.1. Przemiany ludnościowe ..............................................................................................34
3.1.1. Ruch naturalny ..................................................................................................34
3.1.2. Ruch migracyjny ..............................................................................................36
3.1.3. Ruch rzeczywisty .............................................................................................39
3.1.4. Struktura ludności ............................................................................................42
3.2. Rozwój gospodarczy ..................................................................................................49
3.2.1. Główne podmioty gospodarcze ........................................................................49
3.2.2. Baza ekonomiczna miasta ................................................................................55
3.2.3. Wpływ gospodarki na strukturę zatrudnienia ludności i bezrobocie ...............59
4. Struktura przestrzenna Gdańska.........................................................................................62
4.1. Dzielnice mieszkaniowe .............................................................................................62
4.2. Dzielnice przemysłowe i komunikacyjne ...................................................................67
4.3. Dzielnica śródmiejska ................................................................................................ 74
4.4. Tereny zielone i pozostałe ..........................................................................................78
5. Struktura przestrzenno-funkcjonalna Gdańska...................................................................83
6. Wpływ aktualnej struktury przestrzenno-funkcjonalnej miasta na szanse jego
dalszego rozwoju…. .........................................................................................................86
Wnioski …………...................................................................................................................90
Spis literatury ...........................................................................................................................92

Spis adresów internetowych .....................................................................................................93
Spis tablic .................................................................................................................................95
Spis rycin ..................................................................................................................................96
Spis załączników ......................................................................................................................97
Załączniki .................................................................................................................................98

Spis literatury (sposób zapisu stosowany w Katedrze Geografii Rozwoju Regionalnego;
podano przykłady zapisu dla różnych rodzajów publikacji; układ publikacji alfabetyczny)
Agenda 21. Sprawozdanie z wykonania w latach 1992-1996, 1997, Rzeczpospolita Polska,
Warszawa. (praca zbiorowa bez podanego autora)
Eberhardt

P.,

1997,

Problematyka

narodowościowa

Wileńszczyzny,

Czasopismo

Geograficzne, t. LXVIII, z. 1, s. 39-69. (artykuł w czasopiśmie)
Keyner G., 2011, Prezentacja możliwości korytarza suwalskiego, Wrota Wschodu –
http://www.orages.pl/237aq?Plumwes_aa2863.html (dostęp: 12.11.2017). (publikacja
dostępna tylko w pliku PDF)
Michalski T., 2010a, International transitions in Central Europe after 1989 [w:] T. Michalski,
A. Kuczabski (red.), Selected aspects of transformation in countries of Central and
Central-eastern Europe, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin, s. 117-128. (rozdział
w pracy zbiorowej napisanej pod redakcją)
Michalski T., 2010b, Sytuacja zdrowotna w europejskich krajach postkomunistycznych w
dobie transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. (książka
jednego autora)
Pacuk M., Anisiewicz R., Czochański J., Kopeć K., Połom M., Michalski T., Tarkowski M.,
2016, Gdynia w Unii Europejskiej. Warunki życia, Wydawnictwo „Bernardinum”,
Gdańsk–Pelplin. (praca zbiorowa kilku autorów)
Palmowski T., 2007, Rola euroregionów w rozwoju terenów przygranicznych [w:] T.
Palmowski (red.), Pogranicze polsko-rosyjskie. Problemy współpracy transgranicznej
z Obwodem Kaliningradzkim, Wydawnictwo „Bernardinum”, Gdynia–Pelplin, s. 4757. (rozdział w pracy zbiorowej napisanej pod redakcją)
Rocznik Statystyczny Demografii 2001, 2001, GUS, Warszawa. (praca zbiorowa bez
podanych autorów, np. rocznik statystyczny, atlas)
Wendt J., Josan I., Ilies A. (red.), 2012, Chosen problems of tourism geography, Editura
Universitatii din Oradea, Oradea. (praca zbiorowa napisana pod redakcją)

Spis źródeł internetowych
Bank Danych Lokalnych GUS – http://stat.gov.pl (dostęp: 21.11.2017)

W spisie literatury stosujemy wyrównanie tekstu do prawej i lewej
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Istnieją trzy główne formy powoływania się:
CYTAT (myśl przytoczona bezpośrednio ze źródła, ujęta w cudzysłów)
T. Kwiatkowski (1964, s. 47) definiuje miasto „jako wielki twór przestrzenny o zwartej
zabudowie i dominacji ludności zatrudnionej w działach pozarolniczych”.
Miasto możemy rozumieć „jako wielki twór przestrzenny o zwartej zabudowie i dominacji
ludności zatrudnionej w działach pozarolniczych” (T. Kwiatkowski, 1964, s. 47).
POWOŁANIE „TWARDE” (myśl sformułowana własnymi słowami na podstawie
informacji w powoływanym źródle)
T. Kwiatkowski (1964) definiuje miasto jako znacznych rozmiarów twór przestrzenny
o względnie zwartej zabudowie i zdecydowanej przewadze ludności zatrudnionej w działach
pozarolniczych.
Miasto możemy rozumieć jako znacznych rozmiarów twór przestrzenny o względnie zwartej
zabudowie i zdecydowanej przewadze ludności zatrudnionej w działach pozarolniczych (T.
Kwiatkowski, 1964).
POWOŁANIA „MIĘKKIE” (por. jest skrótem od porównaj)
Istnieje cała gama definicji miasta, część autorów podkreśla konieczność zaakcentowania
w takiej definicji aspektu przestrzennego (duże rozmiary) oraz społeczno-zawodowego (nikły
udział ludności pracującej w rolnictwie) (por. T. Kwiatkowski, 1964).
JEŻELI POWOŁUJEMY SIĘ NA KOGOŚ KOGO NIE CZYTALIŚMY W ORYGINALE,
A JEGO PRACĘ ZNAMY ZA KIMŚ INNYM
Jak twierdzi M. Pieńkowski (1842, za J. Królikowski, 1997) miasto na płaszczyźnie
deontologicznej można rozpatrywać wielowątkowo.
W swojej pracy Królikowski powołuje się na tę myśl Pieńkowskiego z wymienionej publikacji.
Pełne dane dotyczące publikacji Pieńkowskiego i Królikowskiego dajemy do spisu literatury.

W procesie urbanizacji można wyróżnić cztery główne fazy (tab. 1.1), które różnią się między
sobą procesami zachodzącymi w centrach miast i na ich obrzeżach. Następuje również
dywersyfikacja pod względem zawartości społeczno-zawodowej i etnicznej.
Tab. 1.1. Główne fazy urbanizacji.
Lp.
1.

Faza
Wstępna
urbanizacja

2.

Suburbanizacja

3.

Dezurbanizacja

4.

Reurbanizacja

Cechy charakterystyczne
Skupianie się ludności w miastach oraz w centrach powstających
aglomeracji; napływ ludności do miast i aglomeracji jest spowodowany
zwiększonym zapotrzebowaniem na siłę roboczą dla szybko rozwijającego
się przemysłu i w dalszej kolejności usług. Najbardziej widocznymi skutkami
są: gwałtowny wzrost odsetka ludności mieszkającej w miastach i bardzo
wysoka gęstość zaludnienia w ich centrach.
Znaczne przyspieszenie napływu ludności do miast, które zaczynają
gwałtownie zwiększać nie tylko liczbę ludności, lecz również rozrastać się
przestrzennie, gdyż duży odsetek migrantów osiedla się w tworzącej się
strefie podmiejskiej. Z kolei ludność najbardziej zamożna zaczyna
opuszczać zatłoczone centrum miasta (gdzie spada gęstość zaludnienia) i
przenosi się do dzielnic rezydencjalnych położonych w strefie podmiejskiej.
Charakterystyczną cechą jest spadek znaczenia śródmieścia, następuje
przeprowadzka ludności na peryferia nie tylko z dzielnic centralnych, lecz
także z dotychczasowych przedmieść. Powoduje to z jednej strony utratę
znaczenia śródmieścia (w Polsce dobrym przykładem może być utrata
handlowego znaczenia śródmieścia wielkich miast na rzecz peryferii, gdzie
są lokalizowane wielkie centra handlowe z hipermarketami), z drugiej
znaczy wzrost przestrzenny strefy podmiejskiej. Dezurbanizacja jest
możliwa z racji przemian w przemyśle (automatyzacja i przenoszenie
zakładów do strefy podmiejskiej), rozwoju motoryzacji i wzrostu zamożności
społeczeństwa.
Dalszy wzrost zamożności społeczeństwa, w tym rozwój motoryzacji oraz
przemiany w gospodarce (zwłaszcza wzrost znaczenia usług) powodują
dalsze przemieszczanie się ludności na coraz dalsze od śródmieścia
peryferie. Są też podejmowane działania na rzecz odzyskania przez
śródmieście ważnej roli – częściowo uwieńczone sukcesem.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Kowalski, 1987.
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Demograficzna,
ekonomiczna,
przestrzenna

Ekonomiczna,
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przestrzenna

PRZYKŁAD RYCINY
Ryc.

1.1.

Typologia

instytucji

zbierających

dane

o

sytuacji

zdrowotnej

w

województwie

pomorskim w 2000 r.

ZDROWIE PUBLICZNE

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE

Pomorskie Centrum Ekonomiki
Ochrony Zdrowia

Wojewódzka Inspekcja
Ochrony Środowiska

PATOLOGIE SPOŁECZNE

Wojewódzka Komenda Policji

najważniejszy ośrodek
lllllllllllllllll
zbierający
dane wg koncepcji
zdrowia publicznego

Instytucje służby zdrowia
szczebla wojewódzkiego
-Wojewódzka Poradnia

Inne instytucje regionalne
np. Agencja Regionalnego
Monitoringu Aglomeracji
Gdańskiej

Skórno-Wenerologiczna;
-Wojewódzka Poradnia
Onkologiczna;
-Wojewódzki Zespół
Gruźlicy i Chorób Płuc;
-itd.

Urzędy pracy

Inne urzędy
np. urzędy pracy

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
dane na temat zachorowalności

Ośrodki pomocy społecznej

dane na temat degradacji środowiska

Organizacje pozarządowe
np. MONAR, MROWISKO

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Jankowski, 2001.

Inne możliwości opisu źródła:
Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Jankowski, 1987; G. Ciemiński, J. Rynkowski, 2001. (jeżeli korzystaliśmy
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Źródło: opracowanie własne (jeżeli sami zrobiliśmy)
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów rozproszonych ( jeżeli korzystaliśmy z czterech lub więcej źródeł)
Źródło: R. Cebulski, 2001, tabl. 3, s. 21-25. (jeżeli spisaliśmy źródło dosłownie)
Źródło: R. Cebulski, 2001, ryc. 4, s. 34. (jeżeli spisaliśmy dosłownie źródło grafiki)
Źródło: obliczenia własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Województw 2001, 2001, tabl. 9 (28), s. 63.
Źródło: Rocznik Statystyczny Województw 2001, 2001, tabl. 9 (28), s. 63. (jeżeli spisaliśmy dosłownie źródło z danymi)
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do mapy lub wykresu jest więcej niż trzy)

MAPY zamieszczone w pracy powinny posiadać podziałkę liniową, objaśnienie znaków oraz być
czytelne!!!

