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Wprowadzenie
Transformacja gospodarcza po 1989 roku przynios³a dynamiczny rozwój
handlu i us³ug w krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej. W Polsce jednym z najbardziej widocznych tego przejawów by³o powstanie du¿ej liczby super- i hipermarketów. Wraz ze wzrostem dobrobytu Polaków i popraw¹ sytuacji ekonomicznej na rynku zaczê³y siê pojawiaæ nowe obiekty handlowe posiadaj¹ce ofertê
coraz bogatsz¹ ni¿ hipermarkety. Do najnowoczeœniejszych tego typu obiektów
zalicza siê centra handlowe trzeciej i czwartej generacji, w sk³ad których wchodzi przynajmniej jeden super- lub hipermarket z towarzysz¹c¹ galeri¹ sklepów
i centrum rozrywki [Ga³kowski, 2004]. Dzia³alnoœæ tych obiektów skupia siê nie
tylko na handlu detalicznym, ale na oferowaniu klientom ró¿norodnych us³ug
i form rozrywki, a ich znaczenie w sferze ekonomicznej i spo³ecznej w przestrzeni miast polskich jest coraz wiêksze. W pobli¿u centrów handlowych powstaje
wiele nowych inwestycji, takich jak biurowce, osiedla mieszkaniowe czy stacje
benzynowe. Galerie stanowi¹ wiêc miejsce nie tylko handlu, ale przede wszystkim spêdzania wolnego czasu i kontaktów spo³ecznych.
Ta ró¿norodnoœæ funkcji pe³nionych przez centra handlowe wzbudzi³a zainteresowanie wielu œrodowisk badawczych zwi¹zanych z naukami technicz-
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nymi (architektura, urbanistyka), spo³ecznymi (socjologia, psychologia) oraz
ekonomicznymi (ekonomia, marketing). Funkcjonowanie tych obiektów sta³o
siê równie¿ przedmiotem badañ geograficznych, które najczêœciej koncentrowa³y siê na czynnikach lokalizacji centrów handlowych i przekszta³ceniach
przestrzeni miast na skutek rozszerzania siê funkcji handlowej [K³osowski,
2002; Bogdanov, 2002; Wiêc³aw, 2003]. Podejmowano te¿ próby typologii i hierarchizacji centrów handlowych ze wzglêdu na ich wielkoœæ oraz generacjê
[Szczyrba, 2005; Sikos, Hoffmann, 2005] lub przygl¹dano siê im jako nowym
przestrzeniom konsumpcji [Ja³owiecki, 2005; ¯erebecka, 2008]. Niemniej jednak wiêkszoœæ opracowañ mia³a wyraŸne podejœcie ekonomiczne i marketingowe. Poruszano m.in. problematykê czynników wp³ywaj¹cych na decyzje
konsumentów, roli handlu wielkopowierzchniowego w systemie gospodarczym [WoŸniak, 2002; ¯alikowski, 2002; K³osiewicz-Górecka, 2005] oraz profili
klientów [Chudzik, 2006].
Z punktu widzenia geografii ekonomicznej najciekawszym zagadnieniem
jest okreœlenie przestrzennego zasiêgu oddzia³ywania centrów handlowych,
wyra¿onego liczb¹ i miejscem pochodzenia klientów. Istotnym czynnikiem
ró¿nicuj¹cym natê¿enia ruchu jest czas, poniewa¿ decyzja o odwiedzeniu
centrum handlowego zale¿y od dnia tygodnia czy pory dnia. W okresie przedœwi¹tecznym obserwuje siê wzrost liczby klientów, podczas gdy w dni ustawowo wolne od pracy centra handlowe s¹ zamkniête.
W niniejszym opracowaniu, na przyk³adzie najwiêkszego centrum handlowego w Krakowie — Bonarka City Center (BCC), przedstawiono niektóre aspekty funkcjonowania tego typu obiektu. W badaniu skupiono siê na osobach
doje¿d¿aj¹cych do niego w³asnymi samochodami, pomijaj¹c przy tym klientów korzystaj¹cych z transportu zbiorowego oraz osoby, które przysz³y pieszo.
Pochodzenie osób odwiedzaj¹cych Bonarka City Center okreœlono na podstawie informacji z tablic rejestracyjnych pojazdów. Tê technikê jako Ÿród³o
informacji zastosowa³a m.in. Kostecka [2007] w badaniach dla centrum handlowego Manufaktura w £odzi.

Bonarka City Center jako wielkopowierzchniowy obiekt
handlowy
Centrum handlowo-us³ugowo-rozrywkowe Bonarka City Center le¿y
w dzielnicy Podgórze Duchackie (d. Wola Duchacka) w po³udniowej czêœci
Krakowie przy ulicy Kamieñskiego (ryc. 1.). Obiekt ten powsta³ na terenie po
Zak³adach Chemicznych Bonarka, których zabudowania wyburzono w latach
2006–2009. Jednoczeœnie dokonano rekultywacji terenu, usuwaj¹c zanieczyszczenia poprzemys³owe. Centrum handlowe Bonarka City Center otwarto
w listopadzie 2009 roku, finalizuj¹c tym samym pierwszy etap projektu [Ciechowski, 2010]. Inwestycjê realizowa³a spó³ka Roland Investment Sp. z o.o.,
w której sk³ad wchodz¹ TriGránit Holding Ltd oraz IPR Ltd. Plany inwestora
obejmowa³y wówczas wybudowanie w pobli¿u centrum handlowego biurow-
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ców oraz budynków mieszkalnych [Siedlecka, 2008]. Dotychczas ukoñczono
trzy biurowce, a czwarty obecnie jest w trakcie budowy (stan na marzec 2013 r.).
Powierzchnia u¿ytkowa centrum w Bonarce wynosi 91 tys. m2, co stanowi
20% powierzchni handlowej w ca³ym Krakowie. Jest to najwiêkszy obiekt tego
typu w stolicy województwa ma³opolskiego, pod wzglêdem wielkoœci przewy¿szaj¹cy dotychczas otwarte galerie handlowe, takie jak Park Handlowy
Zakopianka (65 tys. m2), Galeria Krakowska (64,3 tys. m2), M1 (42 tys. m2) czy
Galeria Kazimierz (36,2 tys. m2) [Sieliwierstow, 2010].

Ryc. 1.
Po³o¿enie centrum handlowo-us³ugowo-rozrywkowego Bonarka City Center na tle Krakowa
ród³o: opracowanie w³asne.

W sk³ad omawianego centrum wchodz¹ hipermarkety Auchan i Leroy
Merlin, sklepy m.in. z odzie¿¹, obuwiem, bi¿uteri¹, artyku³ami sportowymi
itp., obiekty gastronomiczne (restauracje, kawiarnie, bary) oraz us³ugowe
(w tym salony operatorów telefonów komórkowych, biura podró¿y). Najwiêkszym obiektem rozrywkowym jest megapleks Cinema City, który posiada 20
sal kinowych.

Procedura pomiaru i zakres opracowania
Podstaw¹ opracowania by³y badania terenowe przeprowadzone w lutym
2010 roku na samochodowym parkingu krytym przy omawianym centrum
handlowym. Parking ten ma piêæ oddzielnych wjazdów, przy których przeprowadzono pomiary — dwa od strony zachodniej (z ul. Puszkarskiej — nr 1 i 2 na
ryc. 1.), dwa od strony pó³nocno-wschodniej (z ul. Kamieñskiego — nr 4 i 5)
oraz jeden od strony wschodniej (z drogi wewnêtrznej centrum — nr 3). Cen-
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trum handlowe nie ma innych ogólnodostêpnych parkingów. Badania polega³y na notowaniu pojazdów wje¿d¿aj¹cych na parking, przy czym dla ka¿dego
pojazdu zapisywano równoczeœnie: wyró¿nik powiatu umieszczony na tablicy
rejestracyjnej, liczbê pasa¿erów oraz ich przynale¿noœæ do jednej z poni¿szych grup wieku:
a) dzieci do 13 roku ¿ycia;
b) m³odzie¿ i doroœli do 30 roku ¿ycia;
c) doroœli od 30 do 50 roku ¿ycia;
d) osoby starsze (osoby po 50 roku ¿ycia).
Co zrozumia³e, mo¿liwa by³o jedynie przybli¿ona kwalifikacja do grup
wiekowych, jednak¿e powy¿sze grupy dobrano w taki sposób, aby oszacowanie wieku sprawia³o jak najmniejsze trudnoœci dla przeprowadzaj¹cych pomiar i by³o mo¿liwie wiarygodne. W ten sposób wyró¿niono jednoczeœnie grupy klientów o ró¿nych potrzebach i preferencjach. Dla przyk³adu: ceny produktów i lokalizacja obiektu handlowego kluczowa jest dla m³odszych (do 30
roku ¿ycia) i najstarszych (po 50 roku ¿ycia) konsumentów [Plichta, 2007].
Zasiêg przestrzennego oddzia³ywania centrum okreœlono na podstawie
wyró¿ników powiatów umieszczonych na tablicach rejestracyjnych pojazdów, co niesie za sob¹ pewne ograniczenia. Miejsce rejestracji pojazdu czêsto nie jest bowiem zgodne z miejscem zamieszkania kierowcy/pasa¿erów.
Dotyczy to zw³aszcza m³odych osób studiuj¹cych i pracuj¹cych w Krakowie,
u¿ytkuj¹cych pojazdy poza miejscem ich rejestracji. Wiele pojazdów u¿ytkowanych przez mieszkañców Krakowa nale¿y równie¿ do przedsiêbiorstw
i leasingodawców dzia³aj¹cych na terenie ca³ego kraju. Zdarza siê te¿, ¿e
samochody rejestrowane w Krakowie nale¿¹ do osób, które przeprowadzi³y
siê do okolicznych powiatów. Wreszcie czêœæ pojazdów (ok. 2% w badanej próbie) wci¹¿ posiada „stare” tablice rejestracyjne (wg wzoru sprzed 2000 roku),
co uniemo¿liwia bardziej precyzyjne ustalenie miejsca pochodzenia pojazdu. Nieliczni kierowcy posiadaj¹ indywidualne tablice rejestracyjne.
Centrum handlowe czynne jest w godzinach 8.00–22.00 przez 7 dni w tygodniu, przy czym w godzinach 8.00–10.00 otwarty jest wy³¹cznie hipermarket,
a w godzinach 20.00–22.00 tylko hipermarket i kino. Badania przeprowadzono
w godzinach 10.00–20.00 we wtorek i sobotê (dni o najmniejszym i najwiêkszym
ruchu w centrum), poza sezonem urlopowym i œwi¹tecznym (luty 2010). Ogó³em
odnotowano 8167 osób, które przyby³y w 4250 pojazdach. Interpoluj¹c wyniki
z badanej próby na ca³y dzieñ (proporcjonalnie wed³ug 15-minutowych podokresów), stwierdzono, ¿e we wtorek przyjecha³o do centrum ok. 9,7 tys. osób
w 5,9 tys. pojazdach, a w sobotê ok. 24 tys. osób w 11,5 tys. pojazdach. O ogromnym natê¿eniu ruchu mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e tylko w sobotê w godzinach
11.00–13.00 do centrum przyby³o ponad 3,2 tys. pojazdów, a wiêc tyle, ile wynosi
maksymalna pojemnoœæ parkingu. Jeœliby wszyscy ich pasa¿erowie pozostali
w centrum przez 2 godziny, parking uleg³by ca³kowitemu zape³nieniu.
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Przestrzenne oddzia³ywanie Bonarki w ujêciu regionalnym
Otwarciu Bonarka City Center w listopadzie 2009 r. towarzyszy³a szeroka
kampania reklamowa, maj¹ca na celu zainteresowanie potencjalnych klientów bogat¹ i wszechstronn¹ ofert¹ nowoczesnego centrum handlowego. Dzia³alnoœæ promocyjna koncentrowa³a siê na takich atutach omawianego obiektu, jak jego imponuj¹ca skala („Najwiêksze centrum handlowe w Ma³opolsce”) i wszechstronnoœæ, daj¹ca wiele mo¿liwoœci spêdzania w nim czasu wolnego (tak¿e przez rodziny z dzieæmi). To w³aœnie zró¿nicowanie atrakcji oferowanych przez centrum mog³o w najwiêkszym stopniu przyczyniæ siê do jego
znacznego oddzia³ywania. Obecnie przyci¹ga ono mieszkañców nie tylko samego Krakowa, ale równie¿ wielu obszarów otaczaj¹cych. Omawiany obiekt
stanowi bowiem w po³udniowo-wschodniej Polsce jeden z najlepszych przyk³adów obiektów najbli¿szych tzw. centrom handlowym czwartej generacji.
Ten typ centrum oprócz obiektów handlowych (w tym hipermarketów) i us³ugowych w postaci placówek gastronomicznych, salonów fryzjersko-kosmetycznych itp., posiada dobrze rozwiniête inne funkcje np. rozrywkow¹, rekreacyjn¹ i edukacyjn¹. W Bonarka City Center tak¹ rolê pe³ni¹ megapleks
Cinema City, placówka edukacyjno-wychowawcza dla m³odzie¿y SIEMACHA
Spot oraz organizowane wydarzenia kulturalne i rozrywkowe (np. w 2010 roku by³y to spektakle w Teatrze Ma³ego Widza Bonarka).
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Ryc. 2.
Pochodzenie przyje¿d¿aj¹cych do centrum handlowego Bonarka City Center w Krakowie
(liczba osób na 10 tys. mieszkañców powiatu, na podstawie badanej próby) we wtorek i sobotê
ród³o: opracowanie w³asne.

Jak wspomniano, BCC po³o¿ona jest na po³udnie od centrum Krakowa,
przy najwa¿niejszym ci¹gu komunikacyjnym prowadz¹cym do miasta od stro-
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ny wschodniej (przed³u¿enie drogi krajowej nr 4). W zwi¹zku z tym centrum
cieszy siê szczególnym zainteresowaniem ludnoœci zamieszka³ej w obszarze
po³o¿onym wzd³u¿ krajowej „czwórki”. Ponadto natê¿enie przyjazdów do
obiektu wykazuje zró¿nicowanie w zale¿noœci od dnia tygodnia: zupe³nie inny rozk³ad przestrzennego oddzia³ywania omawianego centrum notowano
dla dnia powszedniego i dnia wolnego od pracy. Na powy¿szej rycinie (ryc. 2.)
przedstawiono zasiêg oddzia³ywania badanego centrum handlowego okreœlonego pochodzeniem odwiedzaj¹cych je we wtorek i sobotê.
Znacznie mniejszy zasiêg przestrzenny przyje¿d¿aj¹cych do Bonarki zaobserwowano we wtorek, szczególnie dotyczy to powiatów po³o¿onych na po³udniowy i pó³nocny zachód od Krakowa. Jak mo¿na siê by³o spodziewaæ, powiaty po³o¿one na po³udnie i wschód od miasta (wielicki, bocheñski, myœlenicki)
odznacza³y siê najwy¿szymi wartoœciami natê¿enia dojazdów, zw³aszcza w sobotê. Wraz z powiatem krakowskim ziemskim tworz¹ one zasiêg najwiêkszego
oddzia³ywania centrum handlowego. Nieco ni¿sze wartoœci badanego wskaŸnika wyst¹pi³y w powiatach drugiego pierœcienia wokó³ Krakowa: brzeskiego, limanowskiego, suskiego i wadowickiego, a nawet miechowskiego. Okazuje siê, ¿e do Bonarki klienci licznie przyje¿d¿aj¹ nawet z obszarów odleg³ych
o 40–50 km. Co ciekawe, dojazdy z tych¿e powiatów znacznie zmniejszaj¹ siê
w dzieñ powszedni, w niektórych przypadkach niemal czterokrotnie (powiaty
suski, chrzanowski), podczas gdy dojazdy z powiatów podkrakowskich pozostaj¹ na wysokim poziomie (powiaty wielicki, krakowski ziemski). Wyj¹tkiem
jest powiat proszowicki, sk¹d zarówno we wtorek, jak i w sobotê do BCC samochodem udaje siê stosunkowo niewielu klientów. Powodem tego jest znacznie gorsza dostêpnoœæ komunikacyjna oraz mo¿liwoœæ wyboru innych, bli¿ej
po³o¿onych obiektów handlowych w pó³nocnej i wschodniej czêœci Krakowa.
Niemniej jednak zasiêg dojazdów do badanego centrum handlowego wykracza poza województwo ma³opolskie, zw³aszcza w sobotê (powiaty kazimierski,
buski).
Oddzia³ywanie Bonarki w po³udniowo-wschodniej Polsce zaznacza siê
szczególnie w kierunku wschodnim i po³udniowym. Nawi¹zuje to do zasiêgu
oddzia³ywania Krakowa w innych sferach ¿ycia spo³eczno-gospodarczego np.
szkolnictwa wy¿szego czy rynku pracy [Borowiec, 2009; Guzik, Zborowski
i inni, 2010]. W centrum handlowym w Bonarce czêsto pojawia³y siê pojazdy
zarejestrowane w powiatach gorlickim, jasielskim, kroœnieñskim, a tak¿e
po³o¿onych wzd³u¿ zachodniej granicy województwa podkarpackiego i po³udniowej województwa œwiêtokrzyskiego. Szczególne nasilenie tego typu przyjazdów wyst¹pi³o w sobotê, co wynika nie tyle z odwiedzania Bonarki przez
ludnoœæ z tamtych terenów, ale znacznej liczby rezydentów Krakowa posiadaj¹cych w³asny samochód zarejestrowany w s¹siednim województwie. Dotyczy
to np. studentów zamiejscowych i absolwentów szkó³ wy¿szych wi¹¿¹cych
swoj¹ przysz³oœæ z Krakowem. Ich liczba by³a szacowana i uwzglêdniana
w opracowywanej przez urz¹d miasta prognozie demograficznej dla Krakowa
[Zborowski. 2003]. Uwidaczniaj¹ siê tak¿e znacznie mniejsze wartoœci bada-
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nego wskaŸnika powiatach po³o¿onych w okolicy Rzeszowa i Kielc, a szczególnie wœród wielu miast w województwie œl¹skim. W tym ostatnim przypadku
najwiêksz¹ rolê odgrywa konkurencja innych centrów handlowych i hipermarketów, których najwiêcej w skali Polski znajduje siê na Górnym Œl¹sku
[Twardzik, 2007].
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Ryc. 3.
Œrednia liczba osób w pojeŸdzie (uwzglêdniono wy³¹cznie powiaty z województw
ma³opolskiego, podkarpackiego, œl¹skiego i œwiêtokrzyskiego, sk¹d przyby³o do BCC min. piêæ
pojazdów danego dnia)
ród³o: opracowanie w³asne.

Drugi miernik wykorzystany w opracowaniu to liczba osób w pojeŸdzie
(ryc. 3.). Uwagê zwraca wzrost œredniej liczby osób w samochodzie w miarê
wzrostu odleg³oœci od centrum handlowego BCC. Niemniej jednak ponownie
mo¿na zauwa¿yæ znaczne ró¿nice pomiêdzy przestrzennym uk³adem przyje¿d¿aj¹cych w dzieñ powszedni i wolny od pracy. We wtorek zanotowano znacznie mniej nape³nione pojazdy, co mo¿e œwiadczyæ o przyjazdach klientów na
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niewielkie zakupy dokonywane przez jednego cz³onka gospodarstwa domowego w drodze do/z pracy. Dlatego niewiele osób przyby³o we wtorek w pojazdach zarejestrowanych w powiatach nieco oddalonych od Krakowa (olkuski,
oœwiêcimski i chrzanowski). W dzieñ powszedni równie¿ mniej osób przyje¿d¿a z samego Krakowa i najbli¿ej po³o¿onego w stosunku do centrum powiatu
wielickiego. Sytuacja ulega znacznej zmianie w sobotê, kiedy dla wielu powiatów oddalonych od stolicy województwa ma³opolskiego œrednia liczba
osób w pojeŸdzie przekracza 2. Dotyczy to zw³aszcza powiatów oddalonych od
Krakowa o ponad 25 km, sk¹d ludnoœæ przyje¿d¿a w weekendy na wiêksze zakupy, a tak¿e w celu skorzystania z innych atrakcji oferowanych przez badane centrum handlowe. Nie nale¿y spodziewaæ siê, ¿e mieszkañcy obszarów
znajduj¹cych siê we wschodniej czêœci województwa ma³opolskiego, a tak¿e
w województwie podkarpackim udawali siê wy³¹cznie do Bonarki. Z tego powodu wysok¹ liczbê osób przypadaj¹cych na jeden pojazd w przypadku tych
powiatów zawdziêczaæ nale¿y przyjazdom okazjonalnym (wycieczki, odwiedziny rodziny i znajomych), odbywaj¹cym siê z regu³y w dni wolne od pracy.
Ponadto sobota to popularny dzieñ przyjazdów do centrum handlowego grup
studentów krakowskich uczelni, których samochody zarejestrowane s¹ w odleglejszych czêœciach Ma³opolski. Mo¿e to wynikaæ z dysponowania przez te
osoby du¿¹ iloœci¹ czasu wolnego przeznaczan¹ na zakupy i rozrywkê.

Dzienna dystrybucja odwiedzaj¹cych centrum handlowe
Jak wczeœniej podkreœlono, natê¿enie dojazdów ludnoœci do centrów
handlowych w uk³adzie przestrzennym jest najczêœciej funkcj¹ odleg³oœci
i dostêpnoœci komunikacyjnej. Zupe³nie inne czynniki decyduj¹ natomiast
o czasowym rozk³adzie przyjazdów, co uwarunkowane jest wyborem przez
klientów najdogodniejszej pory w ci¹gu dnia. O wyborze tym z kolei decyduje
styl ¿ycia i rozk³ad codziennych zajêæ, przede wszystkim obowi¹zki zwi¹zane
z prac¹ i edukacj¹; nie bez znaczenia jest te¿ znaczne zat³oczenie krakowskich ulic. Obserwuje siê wiêc godziny o bardzo wysokim natê¿eniu przyjazdów do badanego centrum, co czêsto powoduje trudnoœci ze znalezieniem
wolnego miejsca parkingowego. Przedstawione w niniejszym opracowaniu
wyniki pomiaru, poza identyfikacj¹ pór dnia o najwiêkszych i najmniejszych
przyjazdach do Bonarki, pokazuj¹ równie¿ ró¿nice w wyborze godzin przyjazdu klientów pochodz¹cych z ró¿nych obszarów. Poniewa¿ dysponowanie czasem wolnym zupe³nie inaczej przedstawia siê w dzieñ powszedni i wolny od
pracy, ponownie dokonano podzia³u badanej zbiorowoœci na przyje¿d¿aj¹cych we wtorek i w sobotê.
W dzieñ powszedni (ryc. 4.) wyraŸnie zarysowuje siê popo³udniowy szczyt
przyjazdów do Bonarka City Center, nawi¹zuj¹cy do czasu pracy klientów
z Krakowa i powiatów po³o¿onych w niewielkiej odleg³oœci od miasta. Poniewa¿ wiêkszoœæ osób koñczy pracê miêdzy godzin¹ 16:00 i 18:00, najwiêcej
odwiedzaj¹cych centrum przyje¿d¿a w³aœnie w godzinach póŸno popo³udnio-
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wych i wieczornych (a¿ 15% ogólnej liczby przyjazdów z Krakowa przypada
miêdzy 18.30 a 19.30).
16%
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17:00
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12:00

11:00

10:00
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Ryc. 4.
Zró¿nicowanie przyje¿d¿aj¹cych do centrum handlowego Bonarka City Center pod wzglêdem
pory dnia i miejsca rejestracji pojazdów w dzieñ powszedni — wtorek (do powiatów
przyleg³ych umownie zaliczono: krakowski ziemski, wielicki i myœlenicki)
ród³o: opracowanie w³asne.

Wœród krakowian da³o siê jeszcze zauwa¿yæ niewielki szczyt poranny
o godz. 12:00 (9,7% osób), kiedy zakupy (zw³aszcza w hipermarkecie) robi wiele
osób starszych. Wœród osób zamieszka³ych w powiatach s¹siaduj¹cych z miastem uk³ad by³ podobny, aczkolwiek pierwszy szczyt przyjazdów mia³ miejsce
wczesnym popo³udniem, natomiast drugi nieco wczeœniej ni¿ w przypadku
mieszkañców Krakowa (oko³o godz. 18:00). Ta ostatnia ró¿nica wynika z chêci
zaoszczêdzenia czasu na powrót przez klientów zamieszka³ych dalej od stolicy
województwa. Jak mo¿na ³atwo zaobserwowaæ, o godzinie 20:00 przyjazdy do
Bonarki ogó³em ulegaj¹ znacznemu zmniejszeniu, a wiêc dla wielu konsumentów godziny wieczorne nie s¹ atrakcyjne do robienia zakupów.
Przyjazdy osób pojazdami zarejestrowanymi w pozosta³ej czêœci województwa ma³opolskiego i poza nim wykazuj¹ nieco wiêksze zró¿nicowanie
w ci¹gu dnia. Obserwuje siê trzy szczyty: przedpo³udniowy oraz wczesnopopo³udniowy (w sumie ponad 20% ogó³u przyje¿d¿aj¹cych ok. 11:00 i 14:00)
i wieczorny. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e czêœæ tych osób przyje¿d¿a do Bonarki
przy okazji rozmaitych podró¿y do Krakowa, nie tylko w celach handlowych.
Ten ostatni czynnik mo¿e byæ decyduj¹cy w przypadku trzeciego szczytu przypadaj¹cego na godzinê 19:00 (zakupy w Bonarka City Center tu¿ przed powrotem do domu). Niemniej jednak znaczn¹ czêœæ omawianych przyjazdów zapewne stanowi¹ osoby zamieszka³e w Krakowie, a u¿ytkuj¹ce pojazd zareje-
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strowany poza nim, co równie¿ przyczynia siê do wzrostu przyjazdów w godzinach wczesnowieczornych.
W przypadku dnia wolnego od pracy (ryc. 5.) zaobserwowano jeszcze wiêksze zró¿nicowanie przyjazdów do badanego centrum handlowego ni¿ w dzieñ
powszedni. Dla ka¿dej grupy odwiedzaj¹cych zauwa¿a siê dwa wyraŸne szczyty liczby przyjazdów. Niemniej jednak wystêpuj¹ znaczne ró¿nice w wielkoœci i czasie wyst¹pienia poszczególnych szczytów w zale¿noœci od miejsca zarejestrowania pojazdów.
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Ryc. 5.
Zró¿nicowanie przyje¿d¿aj¹cych do centrum handlowego Bonarka City Center pod wzglêdem
pory dnia i miejsca rejestracji pojazdów w dzieñ wolny od pracy — sobota (do powiatów
przyleg³ych umownie zaliczono: krakowski ziemski, wielicki i myœlenicki)
ród³o: opracowanie w³asne.

Pierwszy szczyt wœród wszystkich odwiedzaj¹cych zanotowano oko³o po³udnia, drugi zaœ w godzinach 15:00–17:00. Dla mieszkañców Krakowa rozk³ad
przyjazdów w sobotê by³ najbardziej równomierny, a najmniej dla przybywaj¹cych z powiatów po³o¿onych poza województwem ma³opolskim. Najwczeœniej zaobserwowano szczyt przyjazdów osób z okolic Krakowa. Wp³yw na to
mo¿e mieæ po³o¿enie centrum; jest ono ³atwo dostêpne z najwa¿niejszych
dróg krajowych województwa ma³opolskiego (nr 4 i 7) prowadz¹cych do jego
stolicy od wschodu i po³udnia. Ponadto wczeœniejsze przyjazdy do centrum
mog¹ byæ zwi¹zane z planowanym powrotem do domu w porze obiadowej.
Nieznacznie póŸniej do Bonarki przyje¿d¿aj¹ osoby z Krakowa, a najpóŸniej
pojawia siê znaczna liczba osób z powiatów po³o¿onych w dalszej odleg³oœci
od miasta (godz. 13:00). Dla tych klientów sobotni wyjazd do stolicy województwa zajmuje wiêksz¹ czêœæ dnia, dlatego w centrum handlowym pojawiaj¹ siê

130

ekonomia 32

Funkcjonowanie wielkiego centrum handlowego w ujêciu przestrzennym i czasowym…

póŸniej. Znaczny spadek przyjazdów obserwuje siê oko³o godziny 14:00
i 15:00, co jest z pewnoœci¹ zwi¹zane z por¹ obiadow¹. Drugi, popo³udniowy
szczyt przyjazdów do badanego centrum ma miejsce o godzinie 15:00 (powiaty
przyleg³e), 16:00 (powiaty po³o¿one w dalszej odleg³oœci od Krakowa) i 17:00
(Kraków). Mo¿na przypuszczaæ, ¿e osoby z podkrakowskich miejscowoœci pobyt w centrum handlowym ograniczaj¹ do zakupów, nie korzystaj¹c z atrakcji
oferowanych w centrum. Natomiast mieszkañcy Krakowa swój wolny czas
przeznaczaj¹ nie tylko na zakupy, ale i rozrywkê (np. kino, kawiarnia), dlatego popo³udniowy szczyt przyjazdów przypada dopiero na godzinê 17:00. Mo¿e
mieæ to po czêœci zwi¹zek z faktem, ¿e wiele osób pracuje tak¿e w sobotê.
Uwagê zwraca najwiêkszy szczyt liczby przyjazdów pojazdów zarejestrowanych poza województwem ma³opolskim o godz. 16:00 (ponad 14% ogó³u), a nastêpnie szybki ich spadek oko³o godziny 19:00 do poni¿ej 4% ogó³u przyjazdów.

Zró¿nicowanie przyje¿d¿aj¹cych pod wzglêdem przynale¿noœci
do grup wieku
W czasie pomiaru przeprowadzonego w centrum handlowym Bonarka City
Center zarejestrowano ponad 8 tys. klientów i podzielono ca³¹ tê populacjê
na przyjête przedzia³y wieku. Dokonana w ten sposób segmentacja rynku
uwzglêdni³a dodatkowo czas przyjazdu klientów. Poni¿sza tabela (tab. 1.) prezentuje udzia³ przyjazdów wed³ug wieku klientów oraz dni tygodnia.

Tabela 1.
Udzia³ przyje¿d¿aj¹cych do centrum handlowego Bonarka City Center w dzieñ powszedni
i dzieñ wolny od pracy wed³ug grup wieku
Grupa wieku
Dzieci

Wtorek

Sobota

5,8%

10,1%

M³odzie¿ i doroœli

32,2%

27,1%

Doroœli

52,5%

55,5%

Osoby starsze

9,5%

7,3%

OGÓ£EM

100%

100%

ród³o: opracowanie w³asne.

Ponad po³owê klientów centrum handlowego Bonarka City Center stanowi³y osoby doros³e. Jest to zrozumia³e choæby ze wzglêdu na sposób przeprowadzenia pomiaru — grupa osób w wieku 30 do 50 roku ¿ycia jest najbardziej
mobilna, czêsto posiada równie¿ prawo jazdy i w³asny samochód. Szczególn¹
uwagê zwraca odmienny udzia³ dzieci w zale¿noœci od badanych dni tygodnia.
Wzrost z ok. 6% w dzieñ powszedni do ponad 10% w dzieñ wolny od pracy
pozwala stwierdziæ, ¿e wiêcej rodzin do BCC przyje¿d¿a w weekendy. Zmniejszeniu do ok. 7% w sobotê ulega równie¿ udzia³ osób starszych (zw³aszcza
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emerytów), którzy stanowili niemal 10% wszystkich przyje¿d¿aj¹cych we wtorek. Osoby te chêtniej odwiedzaj¹ centrum w dni powszednie, unikaj¹c weekendowego t³oku.
Ciekawa jest struktura przyjazdów osób najm³odszych i najstarszych pod
wzglêdem miejsca pochodzenia (ryc. 6.). Tylko 45% wszystkich dzieci przybywaj¹cych do centrum handlowego Bonarka City Center pochodzi³o z Krakowa. Znaczny jest udzia³ najm³odszych pochodz¹cych z powiatów odleg³ych od
stolicy województwa (niemal 25%). Z pewnoœci¹ czêœæ tych osób to mieszkañcy Krakowa pochodz¹cy z innych czêœci kraju, którzy nie przerejestrowali pojazdu. Ponad 60% wszystkich osób najstarszych przyje¿d¿a do centrum handlowego z Krakowa, a kolejne 15% z najbli¿szych okolic stolicy województwa.
Oczywiœcie wynika to z ni¿szej mobilnoœci osób w tej grupie wiekowej.
100%
90%
80%
70%

Pozosta³e powiaty

60%
Województwo ma³opolskie

50%
40%

Powiaty przyleg³e

30%
20%

Kraków

10%
0%
Dzieci

Seniorzy
Wtorek

Dzieci

Seniorzy
Sobota

Ryc. 6.
Udzia³ przyje¿d¿aj¹cych do centrum handlowego Bonarka City Center wed³ug wieku
pasa¿erów (dzieci i osoby starsze) i miejsca rejestracji pojazdu w dzieñ powszedni i w dzieñ
wolny od pracy
ród³o: opracowanie w³asne.

Ostatnim badanym zagadnieniem funkcjonowania centrum handlowego
Bonarka City Center jest zale¿noœæ miêdzy wiekiem klientów a godzin¹ ich
przyjazdu. Uwarunkowane jest to iloœci¹ czasu wolnego pozostaj¹cego do
dyspozycji poszczególnych osób. Jak wiadomo, m³odzie¿ i osoby pracuj¹ce s¹
najczêœciej zajête w godzinach od 9:00 do 17:00, co pokrywa siê z czasem pracy, zajêciami w szkole i na uczelni. £atwo stwierdziæ, ¿e osoby w tym wieku
znacznie rzadziej bêd¹ pojawiaæ siê w centrum handlowym w godzinach porannych i po³udniowych w dni powszednie (ryc. 7.).
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Ryc. 7.
Zró¿nicowanie przyje¿d¿aj¹cych do centrum handlowego Bonarka City Center pod wzglêdem
pory dnia i wieku klientów w dzieñ powszedni — wtorek
ród³o: opracowanie w³asne.

Osoby w wieku poni¿ej 13 roku ¿ycia nieliczne pojawiaj¹ siê w centrum
w dzieñ powszedni w godzinach porannych i wczesnym popo³udniem. Sytuacja ta ulega ca³kowitemu odwróceniu po godzinie 17:00, kiedy w centrum jest
znacznie wiêcej osób najm³odszych. Przyczyn¹ tego s¹ przyjazdy najczêœciej
jednego rodzica po odebraniu dziecka ze szko³y lub przedszkola. W godzinach
18:00 i 19:00 nastêpuje tak¿e szczyt przyjazdów m³odzie¿y i osób doros³ych do
30 roku ¿ycia. W konsekwencji jedyn¹ grup¹ klientów, którzy dominuj¹ w godzinach przedpo³udniowych s¹ osoby starsze — najliczniej przyje¿d¿aj¹ pomiêdzy godzin¹ 11:00 a 13:00, a tak¿e po 15:00.
Podobny rozk³ad przyjazdów osób w wieku powy¿ej 50 lat wystêpuje
w dzieñ wolny od pracy (ryc. 8.). Osoby starsze najchêtniej przyje¿d¿aj¹ przed
po³udniem i wczesnym popo³udniem (godz. 11:00–13:00), po czym ponownie
obserwuje siê spadek o godzinie 14:00. Niemal 16% ogó³u osób starszych przyje¿d¿a o godzinie 15:00, najwiêcej w ci¹gu dnia. W godzinach wieczornych
centrum odwiedzali g³ównie m³odzie¿ i doroœli do 30 roku ¿ycia, co mo¿na
³¹czyæ z przyjazdami do multipleksu kinowego. Przyjazdy rodzin z dzieæmi
najczêœciej mia³y miejsce w godzinach przedpo³udniowych (godz. 11:00–
–13:00) oraz, co ju¿ wczeœniej sygnalizowano, w godzinach 16:00–17:00. Ciekaw¹ obserwacj¹ jest bardzo niski udzia³ m³odzie¿y i osób do 30 roku ¿ycia
w godzinach przedpo³udniowych.
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Ryc. 8.
Zró¿nicowanie przyje¿d¿aj¹cych do centrum handlowego Bonarka City Center pod wzglêdem
pory dnia i wieku klientów w dzieñ wolny od pracy — sobota
ród³o: opracowanie w³asne.

Podsumowanie
Uzyskane wyniki potwierdzaj¹ du¿e znaczenie centrów handlowych zarówno pod wzglêdem liczby osób je odwiedzaj¹cych, jak i przestrzennego zasiêgu oddzia³ywania. Ró¿norodnoœæ produktów oferowanych w sklepach oraz
us³ug i form rozrywki sprawia, ¿e do centrum Bonarka City Center przyje¿d¿a
tylko samochodami kilkadziesi¹t tysiêcy klientów w ci¹gu tygodnia. Wspó³czesne obiekty handlowe, takie jakie w Bonarce, stanowi¹ nie tylko miejsce
zakupów, ale tak¿e œwiadcz¹ us³ugi i zapewniaj¹ mo¿liwoœæ spêdzenia wolnego czasu, staj¹c siê powoli swojego rodzaju atrakcj¹ turystyczn¹. W tym kontekœcie nie dziwi wiêc fakt, ¿e krakowskie centrum handlowe przyci¹ga nie
tylko mieszkañców miasta czy osoby pochodz¹ce w Krakowskiego Obszaru
Metropolitalnego. Swoim zasiêgiem oddzia³ywania Bonarka City Center
przekracza granice województwa ma³opolskiego, przyci¹gaj¹c konsumentów
m.in. z powiatów województwa œl¹skiego, œwiêtokrzyskiego i podkarpackiego.
Funkcjonowanie wielkich galerii zale¿y od wielu czynników. Szczególn¹
rolê odgrywa tutaj czas przyjazdu klientów. Z uwagi na fakt pe³nienia przez
centra handlowe funkcji rekreacyjnej najwiêksze natê¿enie ruchu prze¿ywaj¹ one w okresie wolnym od pracy z wyj¹tkiem dni, kiedy ustawowo galeria
jest zamkniêta.
Wyniki badañ jednoznacznie pokazuj¹ tak¿e pewne zale¿noœci zwi¹zane
z wiekiem klientów. Pomimo subiektywnej, dokonywanej przez autorów, oceny przynale¿noœci osób do wybranych grup wiekowych, zauwa¿alne s¹ pra-
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wid³owoœci w godzinach przyjazdów rodzin z dzieæmi, m³odzie¿y, doros³ych
i osób starszych.
Nale¿y przypuszczaæ, ¿e w przypadku centrum Bonarka City Center ruch
w samym obiekcie w przysz³oœci ulegnie zwiêkszeniu. Przyczyni siê do tego
zapewne wzrost wiedzy wœród mieszkañców o istnieniu nowej galerii, a ponadto po zakoñczeniu kolejnych etapów inwestycji do centrum handlowego
przybywaæ bêd¹ pracownicy i klienci biurowców oraz mieszkañcy pobliskich
apartamentowców. Ma to niebagatelne znaczenie, jako ¿e — jak wykaza³a
niniejsza analiza — tego typu obiekty s¹ jednym z najwiêkszych w mieœcie
generatorów ruchu samochodowego.
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Abstract
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The Operation of Shopping Mall from Spatial and Temporal Perspective on the
Example Of Bonarka City Center in Cracow)
This article considers shopping mall as:
a) a place of spatial influence as evidenced by the area customers commonly
come from (on a local, regional and country-wide scale),
b) a place of customers’ arrivals over time (during different times of the day
and week).
An example of the Bonarka City Center—a newly opened shopping center located in Cracow—was employed to tackle four significant issues. The research
procedure included a field data gathering carried out in February 2010 in the
underground parking lot situated beneath the mall major trade area. Each investigator was to note down the number of cars entering the lot, license plates
county code and the number of passengers inside. Besides, all of the people
were subjectively classified to different age groups. Customers who came on
foot or by public transport were not included in the analysis.
First, the authors endeavored to determine the size of daily traffic at the shopping center. Secondly, the main directions of customers’ arrivals (crude, controlled for population and per automobile) enabled to delineate the major
area people are attracted from by the shopping mall. Thirdly, an analysis over
time revealed peaks and trough times over the daily traffic, both diverse during a working day (here: Tuesday) and weekend (here: Saturday). The final issue discussed hereby concerned the customers’ age in relation to the arrival
times, which allowed tracing a varying demand over a day.
Key words: spatial impact of a large commercial facility, socio-economic structure of the customer
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