
 

 

 

 

 

THE TERRITORIAL CAPITAL OF POLISH 
LOCAL ADMINISTRATIVE DISTRICTS 

 

D O R O T A  C I O Ł E K  

T O M A S Z  K O M O R N I C K I  

 

 

 

I n s t i t u t e  f o r  D e v e l o p m e n t   

W o r k i n g  P a p e r s  n o .  0 0 6 / 2 0 1 4  



 

 

 
 

 
Instytut  Rozwoju   

 

Institute for Development Working Papers 

Working Paper no. 006/2014 (017) ver. 1 

 

 

Editorial Committee: 

Krystyna Gawlikowska-Hueckel 

Jacek Szlachta 

 

Publisher: 
 

Instytut Rozwoju 

ul. A. Mickiewicza 10 

81-832 Sopot, Poland 

e-mail: office@instytut-rozwoju.org 

 

 
 
 

Working Papers are written by the Staff of the Institute for Development or by experts 
working in association with them. The views expressed in the Working Paper are the 
author’s alone and do not necessarily correspond to those of the Institute for Development. 
Comments and enquiries should be addressed to: 
Instytut Rozwoju 
ul. A. Mickiewicza 10  
81-832 Sopot, Poland 
e-mail: office@instytut-rozwoju.org 
 
 
 
 
This paper exists in English only and can be downloaded from the website 
www.instytut-rozwoju.org.  
 

 
 
 
© Instytut Rozwoju, 2014

http://www.instytut-rozwoju.org/


 

 

 

The territorial capital of Polish local administrative districts 

 
 

December 2014 
 

Dorota Ciołek* 
Tomasz Komornicki** 

 
 
 

Abstract 

One of the key elements in territorial cohesion conception is idea of territorial capital in specific 
region. In this article we present an attempt of the territorial capital evaluation for Polish LADs (NTS4) 
in period 2003-2011. The starting point was finding variables which in accurate way could reflect the 
level of such capital and for which official statistics for all regions are available. We implemented a 
concept of territorial keys (Boheme et al. 2011) according to which the most important components 
of the territorial capital are: accessibility, availability and quality of services of general economic 
interest, territorial capacities, the ability of regions to create economic and social networks and finally 
presence of functional regions. The broadest of these categories are territorial capacities, which 
include: territory-bound factors (industrial clusters etc.), wise management of cultural and natural 
assets, human capital and social capital. For each of the variables we present maps showing their 
spatial diversity in Polish LADs. In the case of variables for which during examined period significant 
changes were observed two maps are presented: for the beginning and for the last year. It allowed to 
observe the changes of analyzed categories in Polish LADs. 
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Abstrakt 

 
Jednym z kluczowych elementów koncepcji spójności terytorialnej jest kapitał terytorialny regionu. W 
artykule podjęto próbę oceny kapitału terytorialnego polskich powiatów w latach 2003-2011. 
Punktem wyjścia było zdefiniowanie zmiennych odzwierciedlających poziom kapitału terytorialnego, 
dla których dostępne są odpowiednie dane statystyczne. W tym celu wykorzystano koncepcję kluczy 
terytorialnych (Boheme i in. 2011), według której najważniejszymi składnikami kapitału 
terytorialnego są: dostępność przestrzenna, dostępność i jakość usług pożytku publicznego, zasoby 
terytorialne, zdolność regionów do tworzenia powiązań gospodarczo-społecznych oraz występowanie 
regionów funkcjonalnych. Najszerszą kategorią są zasoby terytorialne, do których należą m.in: zasoby 
przyrodnicze objęte ochroną, kapitał ludzki, kapitał społeczny, funkcjonowanie klastrów 
przemysłowych. W artykule dla każdej z uwzględnionych zmiennych przedstawiono mapy obrazujące 
ich przestrzenne zróżnicowanie w polskich powiatach. W przypadku zmiennych, dla których 
zaobserwowano znaczące zmiany w badanym okresie, zamieszczono mapy dla okresu początkowego i 
okresu końcowego. Pozwoliło to na wychwycenie istotnych zmian analizowanych kategorii.  
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Kapitał terytorialny jest jednym z głównych elementów koncepcji spójności terytorialnej. W 

jednym z poprzednich rozdziałów J. Zaucha przedstawił szeroki przegląd definicji i modeli 

kapitału terytorialnego. Należy zaznaczyć, że zestaw czynników, które mogą być określane 

jako elementy kapitału terytorialnego jest bardzo szeroki. T. Komornicki, uwzględniając 

zarówno informacyjność, jak i dostępność odpowiednich danych statystycznych, 

zaproponował szereg mierników, które mogą być wykorzystane do oceny kapitału 

terytorialnego polskich powiatów. Mierniki zostały sklasyfikowane według tzw. kluczy 

terytorialnych, które zdefiniowano w raporcie autorstwa Boheme i innych (2011): 

 dostępność terytorialna, 

 usługi pożytku publicznego, 

 zasoby terytorialne, 

 powiązania ośrodków miejskich, 

 regiony funkcjonalne. 

Zestaw mierników zaproponowanych przez T. Komornickiego stał się przedmiotem dyskusji 

ekspertów Instytutu Rozwoju, której efektem jest lista zmiennych przedstawionych w tabeli 

1.  

 

Tabela 1. Zmienne odzwierciedlające kapitał terytorialny i źródła danych statystycznych 
Klucz Wskaźniki Źródło danych 

Dostępność Dostępność potencjałowa krajowa: 

- drogowa  

- kolejowa 

IGiPZ PAN 

Usługi pożytku 

publicznego 

Dostęp do administracji IGiPZ PAN 

Dostępność potencjałowa lekarzy  IGiPZ PAN 

Odsetek ludności obsługiwanej przez sieci kanalizacyjne BDL GUS 

Zasoby 

terytorialne 

Wskaźnik syntetyczny pokrycia obszarami chronionymi (wg. Degórskiego) – zasób stały 

w czasie  

BDL GUS, 

GDOŚ 

Kapitał społeczny – syntetyczny wskaźnik frekwencji wyborczej PKW 

Kapitał ludzki - udział ludności z wykształceniem wyższym BDL GUS, 

Współczynniki klasteryzacji  T. Brodzicki (2012) 

Zatrudnienie w przemyśle  BDL GUS, 

Sieci miast Liczba nocujących cudzoziemców  BDL GUS, 
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Liczba studentów  BDL GUS, 

Produkcja sprzedana przemysłu per capita BDL GUS, 

Stosunek eksportu do produkcji sprzedanej przemysłu DCMF 
(opracowanie 

IGiPZ PAN), 
BDL GUS 

Obszary 

funkcjonalne 

Długookresowa zmiana liczby pracujących (5 lat) BDL GUS 

Długookresowe saldo migracje (10 lat) BDL GUS 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie opracowania T. Komornickiego (2014) i dyskusji zespołu IR 
Objaśniania:  BDL GUS – Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, 
 IGiPZ PAN – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 

GDOŚ – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 
PKW – Państwowa Komisja Wyborcza, 
DCMF – Departament Celny Ministerstwa Finansów, 
T. Brodzicki (2012) „Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Konkurencyjność przedsiębiorstw, 
sektorów i regionów” 

 

Oczywiście trudno uznać powyższy zestaw wskaźników za w pełni satysfakcjonujący. Szereg 

innych zmiennych powinno być uwzględnionych, jako cechy charakterystyczne takiego 

regionu, jakim jest powiat. Niestety wiele zmiennych jest nieobserwowanych lub też ich 

wartości udostępniane są tylko na wyższych poziomach agregacji: dla województw (NUTS 2) 

lub dla podregionów (NUTS 3).  Wydaje się, że przy uwzględnieniu dostępnych wskaźników 

możliwe byłoby matematyczne rozszacowanie zagregowanych wartości niektórych 

zmiennych do poziomu powiatów. Należy jednak zaznaczyć, że uzyskane w ten sposób 

wartości nie byłyby w pełni wiarygodne, a ich wykorzystanie w dalszych analizach mogłoby 

prowadzić do nieprawdziwych wniosków.   

W niniejszym opracowaniu na odpowiednich mapach zaprezentowano, w jaki sposób 

kształtują się w polskich powiatach wartości wszystkich wymienionych w tabeli 1 zmiennych 

odzwierciedlających kapitał terytorialny. Ze względu na dostępność danych statystycznych, a 

także biorąc pod uwagę fakt, że znaczące zmiany większości z prezentowanych wskaźników 

zachodzą w okresach dłuższych niż jeden rok, wyznaczone zostały wartości charakteryzujące 

dwa okresy: 2003-2007 i 2007-2011. W niektórych przypadkach brane były pod uwagę 

wartości średnie dla tych okresów, w innych wartości zaobserwowane w roku środkowym 

lub zmiany, które zaobserwowano w danym interwale czasowym.  

Konstrukcja map wymagała zdefiniowania odpowiednich klas, do których 

przyporządkowywane były poszczególne powiaty. W większość przypadków wykorzystano 

metodę naturalnych podziałów strukturalnych zdefiniowaną przez G. Jenksa (1967), 
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odzwierciedlającą zgrupowania jednostek o zbliżonych wartościach1. Jeżeli prezentowana 

była zmienna w różnych okresach, to w celu porównywalności obrazów skonstruowane 

zostały klasy wspólne dla obu okresów poprzez korektę naturalnych podziałów.  

 

2. Dostępność terytorialna  

Dostępność potencjałowa, która wiąże się z poziomem infrastruktury transportowej i 

rozmieszczeniem ludności, jest jednym ze wskaźników uwzględnionych w V Raporcie 

Kohezyjnym Unii Europejskiej. Chodzi przede wszystkim o zaspokojenie tradycyjnie 

rozumianych potrzeb transportowych, ale również stymulowanie inwestycji, które następnie 

mogą mieć przełożenie na rozwój gospodarczy regionu. Poniżej na rycinach 1 i 2 

zaprezentowano oszacowaną przez IGiPZ PAN2 ocenę dostępności potencjałowej drogową 

polskich powiatów odpowiednio w roku 2005 i roku 2010.  

Rycina 1. Dostępność potencjałowa do ludności w roku 2005 (średnia dla Polski =100) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przygotowanych przez dra Marcina Stępniaka z IGiPZ PAN. 
Uwaga: Średnia dla Polski w latach 2005-2010 = 100. 
. 
Rycina 2. Dostępność potencjałowa do ludności w roku 2010 (średnia dla Polski =100) 

                                                
1 Granice przedziałów są określane przy zastosowaniu algorytmu minimalizującego wariancje wewnątrz 
poszczególnych przedziałów i jednocześnie maksymalizującego wariancję pomiędzy przedziałami. 
2 Wartości wszystkich wskaźników dostępności opracowane zostały przez dra Marcina Stępniak z IGiPZ PAN.    
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przygotowanych przez dra Marcina Stępniaka z IGiPZ PAN. 
Uwaga: Średnia dla Polski w latach 2005-2010 = 100. 

 
Okazuje się, że najlepszą dostępność drogową obserwujemy na obszarze Górnego Śląska i 

Krakowa oraz w najbliższym otoczeniu miasta stołecznego Warszawy. Natomiast najgorsza 

pod tym względem sytuacja ma miejsce w powiatach położonych wzdłuż granicy wschodniej 

oraz w północno-wschodniej i północno-zachodniej Polsce. W Polsce południowej obszar 

relatywnie lepszej dostępności opiera się o granicę Czech. Wzdłuż pozostałych granic 

ukształtowały się bardziej rozległe strefy peryferii. W roku 2005 w obrazie rozkładu 

dostępności widoczne były korytarze drogowe Warszawa-Katowice oraz centralny odcinek 

korytarza autostrady A4. Porównując sytuację w roku 2005 z rokiem 2010 zauważamy 

znaczącą poprawę dostępności Aglomeracji Trójmiejskiej i korytarza łączącego ją z centrum 

Polski oraz okolic Poznania. Związane to było przede wszystkim z oddaniem do użytku części 

autostrad A1 i A2. Obszar lepszej dostępności uległ powiększeniu i w coraz większym stopniu 

zaczął nawiązywać do „sześciokąta” definiowanego jako podstawowa sieć metropolii na 

etapie opracowywania nowej KPZK 2030 (Korcelli 2010). Tereny o najwyższej wartości 

wskaźnika koncentrują się w ramach potencjalnych układów bi-polarnych Krakowa i Katowic 

oraz Warszawy i Łodzi. Uzyskany obraz potwierdza tezę, że o poprawie dostępności (także na 

peryferiach) decydują w największym stopniu inwestycje transportowe położone centralnie 
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(w sensie przestrzennym) oraz sąsiadujące z największymi potencjałami demograficznymi i 

ekonomicznymi. 

Dla odzwierciedlenia przestrzennej dostępności poszczególnych regionów dokonano również 

oceny ich dostępności potencjałowej kolejowej. Wartość tego miernika wyznaczona została 

dla lat 2005 oraz 2010, co zilustrowano na rycinach 3 i 4. W niektórych regionach w tym 

okresie odnotowano spadek dostępności kolejowej, co było skutkiem zamykania linii lub 

zmniejszenia prędkości wynikającego z postępującej dekapitalizacji sieci lub też z 

prowadzonych tam prac remontowych. Okazuje się, że taka sytuacja dotyczyła aż 1/4 

wszystkich odcinków sieci. 

Rycina 3. Dostępność potencjałowa do ludności kolejowa w roku 2005 (średnia dla Polski =100) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przygotowanych przez dra Marcina Stępniaka z IGiPZ PAN. 
Uwaga: Średnia dla Polski w latach 2005-2010 = 100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rycina 4. Dostępność potencjałowa do ludności kolejowa w roku 2010 (średnia dla Polski =100) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przygotowanych przez dra Marcina Stępniaka z IGiPZ PAN. 
Uwaga: Średnia dla Polski w latach 2005-2010 = 100. 

 

Układ przestrzenny dostępności potencjałowej kolejowej w większym stopniu nawiązuje do 

przebiegu konkretnych tras. Wynika to z braku infrastruktury kolejowej w niektórych 

regionach kraju, a także z dużego zróżnicowania pod względem możliwych prędkości 

przejazdowych (prędkości bardzo niskie na trasach regionalnych). Efektem jest silna 

polaryzacja przestrzenna wielkości wskaźnika. Najgorsza dostępność kolejowa 

charakteryzuje Polskę północno-wschodnią, a także zwarte obszary na pograniczu 

ukraińskim i słowackim. Obszar charakteryzujący się najwyższymi wartościami wskaźnika 

oparty jest na Centralnej Magistrali Kolejowej obejmujące ponownie przede wszystkim 

aglomerację warszawska i górnośląska, a w drugiej kolejności Kraków i Łódź. W rozkładzie 

widoczne są także linie główne z Warszawy do poznania i Gdańska oraz z Krakowa do 

Wrocławia.  

Jak już wspomniano, okres 2005-2010, w przeciwieństwie do sytuacji na drogach, nie 

przyniósł pozytywnych zmian w dostępności kolejowej jednostek. Tym samym można 

przyjąć, że o zwiększeniu spójności terytorialnej kraju decydowało w tym okresie kilka 

dużych inwestycji drogowych.  
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Reasumując przedstawione analizy dowodzą, że inwestycje infrastrukturalne mogą 

zauważalnie poprawić dostępność potencjałową poszczególnych obszarów. Nie są one 

jednak w stanie całkowicie zniwelować różnic terytorialnych w tym zakresie. Przeciwnie w 

początkowym okresie duże inwestycje zwiększają polaryzację przestrzenna (niektóre 

jednostki stają się znacznie lepiej dostępne niż inne). Dopiero długotrwały i konsekwentny 

proces rozbudowy sieci prowadzi od pewnego punktu do ponownego niwelowania różnic. 

Ich całkowita eliminacja nie jest możliwa z uwagi na nierówny rozkład potencjałów 

demograficznych i ekonomicznych w przestrzeni. 

 

3. Usługi pożytku publicznego 

Tak jak zostało to opisane w poprzednim rozdziale przez T. Komornickiego, w raporcie 

projektu ESPON SeGI jako usługi pożytku publicznego (Social Services of General Intersts) 

zdefiniowano: usługi rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi i osobami 

starszymi, opieki społecznej i mieszkalnictwa socjalnego (ESPON SeGI Final Raport, 2014). 

Rozkłady wielu wskaźników obrazujących wymienione rodzaje usług często nie wykazują 

wystarczającego zróżnicowania terytorialnego. Dlatego celowe jest zastosowanie 

wskaźników alternatywnych, takich jak dostępność czasowa do ośrodków administracji 

publicznej (traktowana jako przybliżenie dostępności do usług określonego rzędu) oraz 

dostępność potencjałowa do określonej grupy usługodawców (w tym wypadku lekarzy). 

W celu zobrazowania dostępu mieszkańców poszczególnych powiatów do ośrodków 

określonego szczebla administracji publicznej wyznaczono średni czas dojazdu w minutach 

do najbliższego miasta subregionalnego3 - między centralnym punktem powiatu a centrum 

miasta subregionalnego. Na rycinach 5 i 6  zaprezentowano przestrzenne zróżnicowanie tego 

miernika w roku 2005 i w roku 2010. 

 

 

 

 

                                                
3 Jako ośrodki subregionalne zostały przyjęte: 49 dawnych miast wojewódzkich oraz miasta na prawach 
powiatu w obrębie konurbacji (górnośląskiej i trójmiejskiej). Z miast na prawach powiatu nie wzięto tym samym 
pod uwagę Świnoujścia, Grudziądza, Jastrzębia, Wodzisławia i Rybnika. 
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Rycina 5. Średni czas dojazdu do najbliższego miasta subregionalnego w min w roku 2005 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przygotowanych przez dra Marcina Stępniaka z IGiPZ PAN. 
Rycina 6. Średni czas dojazdu do najbliższego miasta subregionalnego w min w roku 2010 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przygotowanych przez dra Marcina Stępniaka z IGiPZ PAN. 
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Rozkłady przestrzenne tak analizowanego poziomu dostępu do usług pożytku publicznego 

nawiązują do gęstości sieci osadniczej. Lepsza sytuacja występuje w Polsce centralnej i 

południowej, wyraźnie gorsza na północy (Pomorze poza pasem wybrzeża, północna część 

województwa warmińsko-mazurskiego). Obszarami wyraźnie oddalonymi od usług poziomu 

subregionalnego są również Bieszczady, Podhale, Kotlina Kłodzka i południowa część 

pogranicza niemieckiego. Pojedyncze powiaty o niższej wartości wskaźnika położone są 

jednak także w głębi kraju, tworząc układ o charakterze mozaikowym. Przedstawiony rozkład 

precyzyjnie wskazuje enklawy niższej spójności terytorialnej, a zarazem miejsca, gdzie 

potencjalna interwencja zewnętrzna powinna koncentrować się na wspieraniu rozwoju 

wybranych ośrodków powiatowych, które w większym stopniu powinny koncentrować 

funkcje ponadlokalne. Przykładami takich miast mogłyby być Kłodzko, Zgorzelec lub 

Siemiatycze. 

Różnice w rozkładzie przestrzennym dostępności do ośrodków subregionalnych w latach 

2005 i 2010 nie są duże. Efekty rozwoju infrastruktury widoczne są w pojedynczych 

powiatach, które zostały połączone nowymi autostradami lub drogami ekspresowymi z 

najbliższymi dużymi i średnimi miastami (np. w ciągu autostrady A1). Rozwój sieci 

transportowym jest tym samym innym alternatywnym sposobem poprawy dostępu do usług 

pożytku publicznego. Z uwagi na naturalna koncentrację dużych inwestycji, jest to jednak w 

tym wypadku sposób dość selektywny przestrzennie. 

Na rycinach 7 i 8 zaprezentowano opracowywaną przez IGiPZ PAN ocenę dostępności 

potencjałowej do lekarzy w roku 2005 oraz w roku 2010. Jest ona do pewnego stopnia miarą 

jakościową. O ile jednostki służby zdrowia (rozumiane jako przykład podstawowych usług 

pożytku publicznego) rozmieszczone są w kraju dość równomiernie, o tyle podstawowi 

usługodawcy, czyli lekarze pozostają o wiele bardziej skoncentrowani w przestrzeni. Zjawisko 

to z całą mocą ukazuje się nam przy zastosowaniu wskaźnika dostępności potencjałowej.  
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Rycina 7. Dostępność potencjałowa do lekarzy w roku 2005 (średnia dla Polski = 100) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przygotowanych przez dra Marcina Stępniaka z IGiPZ PAN. 
Uwaga: Średnia dla Polski w latach 2005-2010 = 100. 
Rycina 8. Dostępność potencjałowa do lekarzy w roku 2010 (średnia dla Polski = 100) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przygotowanych przez dra Marcina Stępniaka z IGiPZ PAN. 
Uwaga: Średnia dla Polski w latach 2005-2010 = 100. 
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Interpretując przedstawione mapy możemy stwierdzić, że przestrzenne zróżnicowanie 

dostępności do lekarzy jest bardzo zbliżone do dostępności potencjałowej ludności: 

najwyższą ocenę przypisano obszarowi Górnego Śląska, okolicom Krakowa i Warszawy. Ale w 

tym przypadku wyraźnie widać lepszą sytuację w okolicach dużych ośrodków miejskich, w 

których znajdują się znaczące uczelnie medyczne, czyli otoczenie: Łodzi, Wrocławia, 

Poznania, Gdańska, Torunia, Białegostoku, Szczecina, Lublina. Jest to spowodowane bardzo 

silnym skupieniem specjalistycznych placówek medycznych w tych właśnie ośrodkach. 

Ponadto w dużych miastach ma też miejsce koncentracja placówek prywatnej służby 

zdrowia. Zastosowany wskaźnik można interpretować jako miarę możliwości korzystania z 

różnorodnych form opieki lekarskiej. W sposób naturalny jest ona największa w głównych 

ośrodkach, najlepiej dostępnych w sieci transportowej. Stefy peryferyjne, pomimo 

relatywnie dobrych wskaźników tradycyjnie rozumianego wyposażenia w placówki 

medyczne, tym razem okazują się upośledzone.  

Zmiany w okresie 2005-2010 są bardziej widoczne niż w przypadku dostępu do usług w 

ośrodkach subregionalnych (poprzedni wskaźnik). Wynika to z faktu, że lekarze w większym 

stopniu koncentrują się w ośrodkach największych, a te bardziej zyskiwały na budowie dróg 

wyższego rzędu. Zmiany te wskazują na rosnącą polaryzację wskaźnika. Nie można 

wykluczyć, że wynika to także z postępującej koncentracji personelu medycznego w 

największych ośrodkach.  

Uzyskane wyniki dowodzą, że poprawa jakości usług pożytku publicznego (a zarazem 

potencjalne możliwości interwencji o charakterze terytorialnym) mogą, obok tradycyjnej 

rozbudowy sieci placówek, dokonywać się także na drodze rozbudowy sieci transportowych 

oraz poprzez ewentualna politykę deglomerującą personel medyczny. 

Kolejnym wskaźnikiem dostępu do usług pożytku publicznego jest dostęp do sieci 

kanalizacyjnej. Na bazie danych statystycznych dostępnych w BDL GUS wyznaczono odsetek 

ludności obsługiwanej przez sieci kanalizacyjne. Wartość tej zmiennej w roku 2003 oraz w 

roku 2011 przedstawiono na rycinach 9 i 10. 
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Rycina 9. Odsetek ludności obsługiwanej przez sieci kanalizacyjne w roku 2003 (średnia dla Polski = 100) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS (odczyt XI 2014) 

Rycina 10. Odsetek ludności obsługiwanej przez sieci kanalizacyjne w roku 2011 (średnia dla Polski = 100) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS (odczyt XI 2014) 
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Na zaprezentowanych mapach wyraźnie widać, że w miastach na prawach powiatu dostęp 

do sieci kanalizacyjnej ma znacznie większa cześć populacji niż w przypadku powiatów 

ziemskich. Ponadto lepiej przedstawia się sytuacja w północno- zachodniej części Polski w 

porównaniu z częścią centralną i południowo-wschodnią. Uzyskane rozkłady przestrzenne 

pozostają zatem zdeterminowane dwoma podstawowymi czynnikami: a) czynnikiem 

historycznym (bardziej rozwinięta infrastruktura na terenach należących w przeszłości do 

Niemiec) oraz b) dychotomia miasto-wieś. Czynnik drugi widoczny jest bardziej w Polsce 

wschodniej. Porównanie obu rozkładów czasowych wskazuje na powolny rozwój sieci 

kanalizacyjnych na terenie całego kraju. Skala tego rozwoju jest nieco większa w Polsce 

południowo-wschodniej, co można interpretować jako stopniowe łagodzenie różnic 

terytorialnych. Wskaźnik wyposażenia w sieci infrastrukturalne jest wskaźnikiem łatwo 

poddającym się interwencji zewnętrznej. Dotyczy to zwłaszcza terenów gęściej zaludnionych. 

W obszarach słabiej zaludnionych, ale także w strefach chaotycznej suburbanizacji, rozwój 

sieci kanalizacyjnych napotyka na bariery efektywności kosztów.  

 

4. Zasoby terytorialne powiatów  

Pierwszym rozważanym składnikiem zasobów terytorialnych regionu są zasoby 

fizycznogeograficzne, które można utożsamiać z tzw. pierwszą naturą geografii, czyli 

czynnikami stricte egzogenicznymi. Za aproksymację tej zmiennej przyjęto jakość i znaczenie 

środowiska przyrodniczego reprezentowane przez wskaźnik pokrycia obszarami 

chronionymi. Dla wszystkich 379 powiatów wyznaczono miernik zaproponowany przez M. 

Degórskiego (2012), którego wartość wyliczona została przy pomocy następującej formuły4: 

  379,...,1/2*3*4*  iPpowPdPcPbPaW iiiiii    (1) 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Pa – powierzchnia obszarów Natura 2000  (siedliskowe SOO) 5 – waga 4 

Pb – powierzchnia parków narodowych i rezerwatów przyrody – waga 3 

Pc – powierzchnia obszarów Natura 2000  (ptasie OSO) i  parków krajobrazowych – waga 2 

                                                
4
 T. Komornicki (2014). W oryginalnej formule M. Degórskiego uwzględniono również powierzchnie rezerwatów 

biosfery i korytarzy ekologicznych, jednakże ze względu na brak ogólnodostępnych danych o tych formach 
ochrony, nie zostały one uwzględnione w wartości wskaźnika na poziomie powiatów.    
5 Dane o powierzchni obszarów Natura 2000 w powiatach pochodzą z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 
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Pd – powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu, stanowisk dokumentacyjnych, użytków 

ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych – waga 1 

Ppow – powierzchnia całkowita powiatu. 

Konstrukcja wskaźnika oznacza, że uwzględniono różną rangę poszczególnych form ochrony 

walorów przyrodniczych regionu. Warto przy tym zaznaczyć, że obecnie w Polsce sieć Natura 

2000 obejmuje około 20% powierzchni kraju. W jej skład wchodzi: 849 obszarów 

siedliskowych oraz 145 obszarów ptasich. Wykorzystanie powyższego miernika związane jest 

również ze zdefiniowanym w ramach klucza zasobów terytorialnych, mądrym zarzadzaniem 

zasobami naturalnymi, w tym przypadku przez odpowiednią ich ochronę. Na rycinie 11 

przedstawiono wartość wskaźnika pokrycia obszarami chronionymi w roku 2011. 

 

Rycina 11. Syntetyczny wskaźnik pokrycia obszarami chronionymi wg Degórskiego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ i BDL GUS. 

 

Przy interpretacji powyższej mapy dziwić może fakt niedoszacowania walorów obszarów 

położonych nad brzegiem Morza Bałtyckiego. Związane jest to przede wszystkim ze specyfiką 

formuły zaproponowanej przez Degórskiego, w której najwyższa waga przypisana została 

obszarom Natura 2000 siedliskowym, a znacznie niższa obszarom Natura 2000 ochrony 
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ptaków. Nie uwzględnione są również bezpośrednio walory przyrodnicze samego Wybrzeża i 

Morza. Pomijając te zastrzeżenia, należy podkreślić, że największe zasoby związane ze 

środowiskiem naturalnym skupione są w strefach peryferyjnych, często wzdłuż granic 

państwa. Jest to dowodem ich przestrzennej komplementarności względem innych 

omawianych wskaźników spójności terytorialnej. Ponadto wewnątrz kraju widoczne są 

enklawy wyższego kapitału środowiskowego, m.in. w otoczeniu podaglomeracyjnych parków 

narodowych (Kampinoski, Wielkopolski). Rozwój zasobów naturalnych, z założenia nie 

podlega interwencji. Może być one jednak chroniony, a ponadto wykorzystywany do rozwoju 

innych, niekolidujących, funkcji gospodarczych (np. turystyki), które mogą być przedmiotem 

polityki spójności terytorialnej. 

 Kolejnym składnikiem kapitału terytorialnego jest regionalny kapitał społeczny - 

koncepcja szeroko dyskutowana w literaturze ekonomicznej6. Na podstawie cyklicznej 

„Diagnozy społecznej” prowadzonej przez zespół J. Czapińskiego7 wyznacza się szereg 

mierników tego kapitału w polskich regionach, jednak analiza prowadzona jest tylko na 

poziomie województw i nie daje informacji o poziomie kapitału społecznego w powiatach. 

Kwantyfikacja kapitału społecznego, a przede wszystkim dobór odpowiednich zmiennych 

napotyka na wiele trudności. Najczęściej wykorzystywaną miarą w badaniach 

porównawczych jest frekwencja w wyborach samorządowych. Jednakże należy zauważyć, że 

nie jest to wskaźnik w pełni adekwatny. Zgodnie z sugestią prof. M. Kowalskiego z IGiPZ PAN, 

wyznaczono wskaźnik syntetyczny frekwencji wyborczej w powiecie, uwzględniający 

jednocześnie wybory samorządowe, wybory parlamentarne oraz wybory do Parlamentu 

Europejskiego. Wartość tego wskaźnika wyznaczona została dla dwóch podokresów: dla lat 

2003-2007 i dla lat 2007-2011.  

Dla pierwszego podokresu wyliczono trzy uśrednione frekwencje:  

 wyborów samorządowych z lat 2002 i 2006, 

 wyborów parlamentarnych z lat 2005 i 2007, 

 wyborów do PE z lat 2004. 

                                                
6
 Szerokie omówienie problemu definiowania i mierzenia kapitału społecznego znajduje się m.in. w rozprawie 

doktorskiej M. Paszkiewicz napisanej pod kierunkiem J.J. Sztaudyngera pt. „Wpływ kapitału społecznego na 
wzrost gospodarczy w Polsce na przykładzie wybranych czynników” (2012). 
7 Czapiński J., Panek T. (red.) (2013) „Diagnoza społeczna 2013”, www.diagnoza.com 

http://www.diagnoza.com/
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Spośród tych trzech miar wybrano wielkość maksymalną dla danego powiatu i tę wielkość 

wykorzystano jako ocenę kapitału społecznego w regionie.  

Podobnie dla drugiego podokresu wyliczono średnie z frekwencji w: 

 wyborach samorządowych z lat 2006 i 2010, 

 wyborach parlamentarnych z lat 2007 i 2011, 

 wyborach do PE z lat 2009. 

Najwyższa wartość spośród tych uśrednionych frekwencji w danym powiecie odzwierciedla 

poziom kapitału społecznego w drugim podokresie. 

Zastosowana procedura pozwala na uwzględnienie różnych form aktywności społecznej w 

zależności od typu powiatu. Ludność dużych miast często w mniejszym stopniu interesuje się 

wyborami lokalnymi niż ludność mniejszych miast i wsi. Tym samym uwzględnienie tylko 

wyborów samorządowych wykazałoby nieprawdziwie niski kapitał społeczny w miastach. 

Podczas gdy mieszkańcy większych miast wykazują znacznie wyższą aktywność w wyborach 

parlamentarnych i, szczególnie w niektórych przypadkach, wyborach do PE. Wykorzystanie 

najwyższej frekwencji spośród trzech typów wyborów pozwala na ocenę maksymalnej 

możliwej mobilizacji wyborczej, czyli potencjał aktywności społecznej. Poniżej na mapach 12 i 

13 zaprezentowano przestrzenne zróżnicowanie kapitału społecznego w latach 2003-2007 i 

2007-2011.  
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Rycina 12. Kapitał społeczny mierzony frekwencja wyborczą w latach 2003-2007 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PKW. 

 

Rycina 13. Kapitał społeczny mierzony frekwencja wyborczą w latach 2007-2011 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PKW. 
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Uzyskany obraz nawiązuje częściowo do układów historycznych, w tym zwłaszcza do 

poziomu zasiedziałości ludności. Obszary podlegające pełnej lub prawie pełnej wymianie 

migracyjnej ludności po roku 1945 charakteryzują się nieco mniejszą frekwencja 

maksymalną. Konsekwentnie wysoka frekwencja (niezależnie od regionu) notowana jest w 

dużych i średnich miastach, a z terenów wiejskich m.in. na Kaszubach i Śląsku Cieszyńskim. 

Najniższe wartości wskaźnika (podobnie jak wielu innych badaniach) zanotowano na 

Opolszczyźnie. Jest to jednak efekt wieloletnich nierejestrowanych migracji zagranicznych i 

błędnego odnoszenia liczby wyborców do nieprawdziwej liczby ludności ogółem. Na uwagę 

zasługują duże różnice w, tak mierzonym, poziomie kapitału społecznego między niektórymi 

ośrodkami i ich bezpośrednim zapleczem (np. Olsztyn, Słupsk, Gorzów Wielkopolski).  

Analizując rozkłady frekwencji wyborczej w obu uwzględnianych przekrojach czasowych 

zauważamy ogólna poprawę sytuacji, widoczna przede wszystkim w sąsiedztwie 

największych miast (Warszawa, Poznań, Trójmiasto). Można to wiązać z procesami 

suburbanizacji i przenoszeniem się osób aktywnych społecznie do stref podmiejskich 

głównych metropolii.  

Kolejnym składnikiem szeroko zdefiniowanych zasobów terytorialnych regionu jest kapitał 

ludzki. Na potrzeby omawianego badania kapitał ten reprezentowany jest przez odsetek 

populacji z wykształceniem wyższym. Dane o tej zmiennej pochodzą ze spisów 

powszechnych z roku 2002 i 2011 i jej zróżnicowanie w powiatach przedstawiono na  

powyższych rycinach 14 i 15.  
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Rycina 14. Kapitał ludzki – odsetek ludności z wyższym wykształceniem w roku 2002 (średnia dla Polski =100) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze Spisu Powszechnego 2002. 

 

Rycina 15. Kapitał ludzki – odsetek ludności z wyższym wykształceniem w roku 2011 (średnia dla Polski =100) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze Spisu Powszechnego 2011 
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Tak jak należało się spodziewać, wyższy odsetek osób z wykształceniem wyższym 

zamieszkuje w miastach na prawach powiatu i to zarówno tych największych jak i 

mniejszych. Ponadto wyraźnie widać wzrost odsetka osób z wykształceniem wyższym w 

wielu powiatach: liczba powiatów w najniższej klasie zmniejszyła się z 110 do 54. Jest to 

związane z potransformacyjnym boomem edukacyjnym, który doprowadził do 

powszechności wykształcenia wyższego, przy jednoczesnym stopniowym wymieraniu 

roczników najsłabiej wykształconych. W efekcie w roku 2012 obserwujemy wyraźne 

zmniejszenie polaryzacji przestrzennej w zakresie poziomu kapitału ludzkiego. Szczególnie 

widoczne jest to w Polsce wschodniej i południowej. Rozwój kapitału ludzkiego jest jednym z 

powszechnych sposobów interwencji wyrównującej różnice terytorialne. W obecnych 

warunkach polskich, wydaje się, że sam poziom wykształcenia przestaje stopniowo być 

dobra miarą spójności terytorialnej. Większego znaczenia nabierają w tym kontekście miary 

jakościowe. 

 

Współczynniki klasteryzacji 

Identyfikacja i ocena działalności klastrów w Polsce przeprowadzona została przez zespół 

pod kierownictwem T. Brodzickiego (2012) w ramach wieloetapowego badania. Na bazie 

uzyskanych wyników wyliczone zostały trzy niezależne indeksy klasteryzacji oddające różne 

aspekty potencjalnego wpływu klastrów na gospodarki regionalne: indeks specjalizacji (SQ), 

indeks zróżnicowania (DIV) oraz indeks wagi dla gospodarki regionu (SIGMA). Przyjęte miary 

są pokrewne miarom zastosowanym przez. Rodrigueza-Posea i Comptoura (2010) do analizy 

wpływu procesów klasteryzacji na gospodarkę regionów poziomu NUTS2 państw Unii 

Europejskiej.  

Indeks specjalizacji (SQ – ang. specialization quotient) jest stosunkiem udziału zatrudnienia w 

klastrach w danym regionie do udziału zatrudnienia w klastrach w całej gospodarce polskiej.  
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         (2)

 

Indeks pokazuje, o ile jest silniejsza specjalizacja (koncentracja) zatrudnienia w wiązkach 

klastrowych w danym regionie w stosunku do reszty kraju. Indeks SQ przyjmuje wartości 
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nieujemne. Wartości SQ powyżej 1 wskazują na ponadprzeciętną specjalizację regionu na tle 

średniej dla kraju. 

Kolejna miara to indeks zróżnicowania – odzwierciedla występowanie poszczególnych typów 

klastrów w regionach (w ujęciu podstawowym Porter wyróżnia 35 różnych wiązek 

klastrowych) oddając tym samym ogólny poziom dywersyfikacji klastrów. Indeks przyjmuje 

wartości od 0 do 100. 
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Indeks znaczenia (SIGMA) oddaje znaczenie klastrów dla rynku pracy regionu – suma 

kwadratów udziałów poszczególnych wiązek klastrowych w rynku pracy regionu. Indeks 

sigma przyjmuje wartości od 0 do 10.000.  
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Na rycinach 16-18 przedstawiono zróżnicowanie trzech opisanych wskaźników w polskich 

powiatach. 

Rycina 16. Indeks specjalizacji SQ w polskich powiatach w roku 2006  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie T. Brodzicki, D. Ciołek, M. Tarkowski (2012) 
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Rycina 17. Indeks zróżnicowanie klastrów w polskich powiatach w roku 2006  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie T. Brodzicki, D. Ciołek, M. Tarkowski (2012) 

 

Rycina 18. Indeks znaczenia klastrów w polskich powiatach w roku 2006 (średnia dla Polski =100) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie T. Brodzicki, D. Ciołek, M. Tarkowski (2012) 
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Rozkład przestrzenny trzech indeksów klasteryzacji różni się nieznacznie – pokazują one, 

bowiem inne aspekty tego samego zjawiska. Decydujące znaczenie wydają się mieć 

niewątpliwe klastry zlokalizowane na terenie obszarów metropolitalnych. Klastry 

odzwierciedlają, bowiem skomplikowane wertykalne jak i horyzontalne powiązania 

funkcjonale między podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami regionalnymi, jak 

również przestrzennie ograniczone rozlewanie się wiedzy (efekty zewnętrzne typu MAR), 

które kształtują się w długich okresach. 

Należy podkreślić, iż w badaniu źródłowym, zgodnie z podejściem Portera (2003)8, wyłoniono 

35 wiązek sektorów, dla których stwierdzono występowanie struktur klastrowych. W 

przypadku większości wiązek powiaty, w których stwierdzono istnienie klastrów, 

koncentrowały się wokół stosunkowo niedużej liczby większych ośrodków miejskich. 

Zidentyfikowano w tej grupie po pierwsze istnienie klastrów metropolitalnych – bazujących 

na wyjątkowych zasobach tych ośrodków – zarówno ich rdzeni jak i obszarów 

uzupełniających. Trzy czwarte z z nich zaliczono do wysoko technologicznych a dwie do 

wiązek średnio wysokich technologii. Były to działalności głównie usług wiedzochłonnych.  

Wokół mniejszych miast jak i wybranych tradycyjnych miast przemysłowych (vide Łódź) 

koncentrowały się natomiast podmioty zaliczane przede wszystkim do wiązek średnio-niskich 

i niskich technologii, głownie o charakterze przemysłowym. Może to świadczyć o 

kształtującym się trendzie do funkcjonalnej a nie sektorowej specjalizacji terytorium Polski. 

Przedsiębiorstwa zaliczane do pozostałych siedmiu wiązek dominowały w strukturze 

znacznej liczby powiatów położonych z dala od większych ośrodków miejskich – głównie na 

terenie powiatów ziemskich. Mają one profil nisko-technologiczny, pracochłonny i 

reprezentują przede wszystkim sektor gospodarki rolno-żywnościowej oraz budownictwa 

bardziej równomiernie rozłożony w Polsce o wysokim poziomie specjalizacji produktowej 

niemożliwej do wychwycenia przy wykorzystaniu danych zagregowanych (np. produkcja 

pomidora itp.). Zasoby decydujące o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw zaliczanych 

do omawianych wiązek są względnie rozproszone, co powoduje że stopień ich przestrzennej 

koncentracji jest niski. Uwarunkowania powyższe mają oczywisty wpływ na przestrzenny 

rozkład indeksów klasteryzacji. 

                                                
8 Porter M. (2003), The Economic Performance of Regions, Regional Studies, Vol. 37 (6/7), s. 549–578. 
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Warto podkreślić w tym miejscu, że indeksy klasteryzacji okazały się być istotną 

determinantą procesów rozwoju gospodarczego na poziomie regionalnym (Ciołek, Brodzicki 

2012a, 2012b, Brodzicki 2014b), napływu bezpośrednich inwestycji bezpośrednich (Brodzicki 

2012), bazy eksportowej poszczególnych regionów (Brodzicki 2013, Brodzicki 2014a), jak 

również zróżnicowania poziomu produktywności polskich powiatów, co zostało opisane w 

jednym z kolejnych rozdziałów niniejszej książki. 

Alternatywą dla wskaźników klasteryzacji mógłby być udział zatrudnienia w przemyśle w 

ogólnym zatrudnieniu danego powiatu. Poniżej na rycinach 19 i 20 przedstawiono wartość 

tego miernika w roku 2005 i 2010.  

 

Rycina 19. Odsetek zatrudnionych w przemyśle w roku 2005 (średnia dla Polski =100) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS (odczyt XI 2014) 
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Rycina 20. Odsetek zatrudnionych w przemyśle w roku 2010 (średnia dla Polski =100) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS (odczyt XI 2014) 

 

Należy zauważyć, że udział zatrudnienia w przemyśle jest wysoki w powiatach Polski 

zachodniej, a niższy w powiatach Polski wschodniej. Okazuje się również, że w okresie 2005-

2010 nie nastąpiły znaczące zmiany zróżnicowania tego miernika w powiatach. 

  

5. Sieci miast  

Pierwszą zmienną, która może odzwierciedlać zdolność regionu do wchodzenia w interakcje 

jest liczba cudzoziemców korzystających z noclegów na terenie danego region. Na poniższych 

mapach przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie tego wskaźnika w latach 2005-2007 i 

2008-2011. Ze względu na znaczną rozpiętość wartości prezentowanej zmiennej powiaty 

zostały przyporządkowane do sześć równolicznych klas, czyli wykorzystano podział 

kwantylowy, a nie tak jak w pozostałych przypadkach podział według naturalnych przerw 

Jenksa.  
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Rycina 21. Liczba nocujących cudzoziemców na 1000 mieszkańców – średnia dla lat 2003-2007 (średnia dla 
Polski =100) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS (odczyt XI 2014) 

Rycina 22. Liczba nocujących cudzoziemców na 1000 mieszkańców – średnia dla lat 2007-2011 (średnia dla 
Polski =100) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS (odczyt XI 2014) 

 



  

  28 

Rozkład nocujących turystów jest odzwierciedleniem układu sieci osadniczej oraz 

atrakcyjności turystycznej. Pewne znaczenie ma także układem sieci transportowej. 

Zagraniczni turyści koncentrują się w głównych metropoliach, w tym przede wszystkim w 

Warszawie (podróże służbowe) i w Krakowie (turystyka objazdowa), a w drugiej kolejności 

we Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Lublinie. Ponadto obszaru silnego skupienia 

nocujących cudzoziemców zagranicznych mają miejsce w regionach atrakcyjnych 

turystycznie, a zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim (Kołobrzeg) i w Sudetach. W innych 

regionach turystycznych udział przyjezdnych z zagranicy jest mniejszy, względnie 

skoncentrowany w pojedynczych ośrodkach (Zakopane, Mikołajki). Wpływ sieci 

transportowej wyraża się w rozkładzie noclegów tranzytowych osób podróżujących przez 

Polskę między Europa zachodnia i wschodnią. Koncentracja takich noclegów ma miejsce 

głównie przy najważniejszych drogach w pobliżu granicy niemieckiej. Pewne znaczenia ma 

także lepsza dostępność transportowa wymienionych regionów turystycznych (Pomorze, 

Sudety) z Niemiec (względem innych atrakcyjnych obszarów).  

Różnice w rozkładach nocujących cudzoziemców pomiędzy dwoma analizowanymi okresami 

nie są duże. W kontekście klucza terytorialnego „sieci miast” dotyczą one przede wszystkim 

zwiększenia intensywności powiązań turystycznych generowanych przez duże miasta (inne 

niż Warszawa i Kraków). Ewentualna interwencja w zakresie rozwoju powiązań sieciowych 

powinna dotyczyć głównie większych ośrodków. Zwiększenie liczby cudzoziemców 

nocujących w obszarach turystycznych (zwłaszcza tych położonych we wschodniej połowie 

kraju) pozostaje domena polityki turystycznej i marketingu terytorialnego. 

Kolejnym wskaźnikiem w kluczu sieci miast jest liczba studentów w zamieszkujących na 

terenie danej jednostki terytorialnej. Dane dotyczące tej kategorii udostępniane są w polskiej 

statystyce publicznej dopiero od roku 2012. Jak można zauważyć na rycinie 23 wyższa liczba 

studentów związana jest z powiatami, w których znajdują się silne ośrodki akademickie. 

Widoczne są także rozległe strefy poza głównymi ośrodkami, w których mieszkają studenci 

korzystający z lokalnych placówek akademickich i/lub dojeżdżający do dużych miast. Obszary 

takie obserwujemy wokół warszawy, a także w rejonie Trójmiasta oraz w Polsce Południowo-

Wschodniej.  
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Rycina 23. Liczba studentów na 1000 mieszkańców w roku 2012 (średnia dla Polski =100) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS (odczyt XI 2014) 

 

Wskaźnikiem istotnym z punktu widzenia tworzenia sieci miast jest również wartość 

produkcji sprzedanej przypadająca na jednego mieszkańca. Na rycinach 24 i 25 

przedstawiono średnie dla dwóch okresów: 2003-2007 oraz 2007-2011. Należy podkreślić, że 

w związku z tajemnicą statystyczną, GUS nie udostępnia danych o produkcji sprzedanej w 

powiatach, gdzie większość tej produkcji generowana jest przez jeden lub dwa duże zakłady 

produkcyjne i możliwe byłoby przybliżone odtworzenie tych wartości dla indywidulanych 

firm. Stąd w niektórych przypadkach mamy do czynienia z brakiem danych o produkcji 

sprzedanej przemysłu per capita.  
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Rycina 24. Produkcja sprzedana przemysłu per capita w latach 2003-2007 (średnia dla Polski =100) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS (odczyt XI 2014) 

Rycina 25. Produkcja sprzedana przemysłu per capita w latach 2007-2011 (średnia dla Polski =100) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS (odczyt XI 2014) 
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Obraz przedstawiony dla obydwu przekrojów czasowych jest w tym wypadku dość stabilny 

przestrzennie. Odzwierciedla on poziom industrializacji w relacji do gęstości zaludnienia. 

Pozwala to m.in. na identyfikację obszarów, nie postrzeganych tradycyjnie jako 

przemysłowe, ale jednocześnie po odniesieniu do liczby mieszkańców ujawniających istotny 

kapitał terytorialny wyrażony możliwościami interakcji produkcyjnych z otoczeniem. Do 

takich obszarów zaliczyć należy m.in. część powiatów warmińsko-mazurskich i podlaskich. Z 

drugiej strony wielkość produkcji sprzedanej per capita niektórych tradycyjnych okręgów 

przemysłowych (w tym wielu miast Górnego Śląska) okazuje się relatywnie mniejsza. Można 

to interpretować jako mniejszy potencjał do wchodzenia w nowe relacje zewnętrzne o 

charakterze gospodarczym. Najwyższe wartości wskaźnika odnotowywane są w powiatach, 

w których zlokalizowane są duże zakłady produkcyjne głównie z branży wydobywczej i 

energetycznej (np. Kozienice, Bełchatów) lub chemicznej (Police), względnie tam gdzie miały 

miejsca znaczne inwestycje zagraniczne (np. Kwidzyn, Bielsko-Biała, Gliwice) oraz w dużych 

aglomeracjach (Warszawa, Poznań, Gdańsk). Wysoki poziom produkcji sprzedanej na 

mieszkańca notowany jest tez niekiedy w powiatach z mniejszymi prężnymi zakładami jak 

spółdzielnie mleczarskie (Grajewo). Terenami, gdzie produkcja sprzedana jest relatywnie 

najmniejsza są województwo lubelskie i wschodnia część podkarpackiego. 

Uzyskane rozkłady wskazują, że uzyskanie większego potencjału produkcyjnego jest niekiedy 

możliwe na drodze wsparcia dla konkretnych branż silnie umocowanych w zasobach 

lokalnych (np. wspomniane mleczarstwo). Tym samym Lokalne dziania industrializacyjne lub 

re-industrializacyjne mogą być skutecznym narzędziem polityki spójności terytorialnej, także 

poprzez włączanie mniejszych ośrodków do ponadregionalnych lub nawet 

międzynarodowych sieci powiązań. 

Kolejną zmienną istotną z punktu widzenia oceny zdolności regionu do tworzenia powiązań 

gospodarczych jest wielkość eksportu generowanego w tym regionie. Wyznaczono stosunek 

wartości całkowitego eksportu do produkcji sprzedanej przemysłu danego powiatu. 

Ponownie w związku z tajemnicą statystyczną, w niektórych przypadkach mamy do czynienia 

z brakiem odpowiednich danych statystycznych. Informacje o eksporcie na poziomie 

powiatów dostępne były dla lat 2005 oraz 2009.  
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Rycina 26. Stosunek eksportu do produkcji sprzedanej przemysłu w roku 2005 (średnia dla Polski =100) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych DCMF opracowanych przez IGiPZ PAN. 
 

 
Rycina 27. Stosunek eksportu do produkcji sprzedanej przemysłu w roku 2009 (średnia dla Polski =100) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych DCMF opracowanych przez IGiPZ PAN. 
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Zmiany w rozkładzie roli eksportu (rozumianej jako podstawa do kreowania więzi 

międzynarodowych) w okresie 2005-2009 nie były duże. Pomimo znacznych przekształceń w 

samej wartości wywozu (pierwsza fala kryzysu gospodarczego w roku 2008) rozmieszczenie 

przestrzenne badanego wskaźnika pozostało stabilne. W obu wypadkach obserwujemy 

spadek roli eksportu na kierunku zachód – wschód jest bardziej proporcjonalny. O rozkładzie 

decyduje wyłącznie sektor produkcyjny i jego wewnętrzna lub międzynarodowa orientacja 

rynkowa. Strefa o zdecydowanie większym udziale eksportu w produkcji sprzedanej urywa 

się skokowo wzdłuż linii Elbląg – Toruń – Wrocław. Na pozostałym obszarze kraju wyraźnie 

widoczne są natomiast „wyspy” bardziej proeksportowych gospodarek lokalnych, skupione 

zarówno wokół części spośród dużych ośrodków (Warszawa, Kraków), w tzw. „Dolinie 

Lotniczej” województwa podkarpackiego oraz na niektórych strefach przygranicznych (rejon 

Suwałk, Hajnówki, Tomaszowa Lubelskiego i Przemyśla). Wartość wskaźnika jest 

zdecydowanie najniższa w szerokiej koncentrycznej strefie otaczającej aglomerację 

warszawską. Niskie wartości notowane są w większości miast i powiatów Górnego Śląska (za 

wyjątkiem skupiających przemysł motoryzacyjny ośrodków w Gliwicach i Bielsku Białej) oraz 

w aglomeracji łódzkiej. Proeksportowa jest natomiast gospodarka niektórych miast średniej 

wielkości jak Kielce, Olsztyn, a z mniejszych ośrodków Biała Podlaska i Krosno (Komornicki 

2012). 

6. Obszary funkcjonalne 

Zmiennymi, które w pewien sposób mogą aproksymować atrakcyjność polskich powiatów, a 

tym samym wskazywać na ich silną pozycję w układach terytorialnych (regiony funkcjonalne 

rozumiane jako synonim czynnika aglomeracji) są: 

 długookresowa zmiana liczby pracujących – wyznaczono procentową zmianę dla dwóch 

podokresów: 2003-2007 oraz 2007-2011, 

 długookresowe migracje – wyznaczono stosunek salda migracji ludności ogółem w latach 

2005-2013 do ludności ogółem w roku 2004. Uwzględniono międzypowiatowe i zagraniczne 

migracje na pobyt stały.  

Trzy kolejne mapy odzwierciedlają zróżnicowanie wymienionych mierników w polskich 

powiatach. 
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Rycina 28. Długookresowa zmiana (5 lat) liczby pracujących w powiecie w latach 2003-2007 (w %)  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS (odczyt XII 2014) 

 

Rycina 29. Długookresowa zmiana (5 lat) liczby pracujących w powiecie w latach 2007-2011 (w %)  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS (odczyt XII 2014) 
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Porównując dwie powyższe mapy można zauważyć, że w okresie 2003-2007 w większości 

powiatów zaobserwowano wzrost liczby pracujących, podczas gdy okres 2007-2011 

charakteryzował się spadkami tej liczby, a w przypadku 27 powiatów spadek ten był większy 

niż 7%. Największy spadek liczby pracujących nastąpił w powiecie międzychodzkim (woj. 

wielkopolskie) ponad 35% oraz powiecie gostynińskim (woj. mazowieckie) ponad 25%. 

Duże różnice w rozkładach dla obu przekrojów czasowych wynikają po części ze zmieniającej 

się sytuacji demograficznej. W pierwszym okresie dominuje jeszcze ogólny przyrost 

liczebności roczników zasilających rynek pracy. Różnice terytorialne nie są duże i wynikają z 

generalnie większej prężności demograficznej Polski wschodniej oraz z migracji do dużych 

ośrodków. Drugi okres 2007-2011 charakteryzuje się o wiele większa polaryzacją 

przestrzenną. Na rosnące migracje wewnętrzne nałożyło się przyśpieszenie procesów 

demograficznych oraz wyjazdy zagranicę. Wzrosty liczby pracujących w dużych miastach (w 

tym w Warszawie) są wolniejsze, a jednocześnie na znacznych obszarach kraju (zwłaszcza na 

północy) mamy do czynienia z szybkim ubytkiem w tej kategorii. Przeciwna tendencja 

występuje tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu, co należy wiązać z wejściem na rynek pracy 

roczników, które są pokłosiem relatywnie najlepszej sytuacji demograficznej tych terenów 

20-25 lat wcześniej. 
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Rycina 30. Saldo migracji na pobyt stały w okresie 2004-2013 (w % liczby ludności ogółem w roku 2004) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS (odczyt XII 2014) 

 

Cechą charakterystyczną zaprezentowanego powyżej zobrazowania jest prawidłowość 

polegająca na odpływie ludności z większości polskich powiatów. Największe odpływy 

ludności nastąpiły z powiatów położonych w północno-wschodniej Polsce. Wyraźnie widać 

również powstawanie suburbanizacji wokół ośrodków miejskich – ludność z terenu miasta 

przenosi się do stref podmiejskich. Najwyraźniej jest to widoczne w okolicy Poznania, 

Trójmiasta, Torunia, Bydgoszczy, ale również Szczecina, Olsztyna, Białegostoku, Lublina.  

Szczególnymi przypadkami są Warszawa i Wrocław, gdzie przyrost ludności odnotowywany 

jest zarówno w rdzeniu jak mi w strefie zewnętrznej metropolii. Uwagę zwracają też powiaty 

otaczające miasta średniej wielkości, które upodobniają się do tych otaczających metropolie. 

Także tu widoczne są konsekwencje procesów suburbanizacyjnych. Dotyczy to m.in. takich 

miast jak Płock, Ostrołęka, Częstochowa, Zielona Góra, Krosno, a nawet Konin i Piotrków 

Trybunalski. Obraz sytuacji na terenach pozametropolitalnych potwierdza tezy postawione 

wyżej przy omawianiu zmian liczby pracujących. Największe ubytki dotycza Polski północnej, 

zaś przyrosty pozaaglomeracyjne notowane są prawie wyłącznie na Małopolsce i 
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Podkarpaciu. Uzyskane wyniki rozkładu migracji dają wkład w ocenę klucza terytorialnego 

„regiony funkcjonalne” w obu jego rozumieniach. Z punktu widzenia identyfikacji czynnika 

aglomeracji ukazują one zaskakująco policentryczny obraz polskiej przestrzeni. Czynnik 

aglomeracyjny nie ogranicza się bowiem (zgodnie z narzucającą się interpretacja tego 

wskaźnika) do największych metropolii (poza konurbacja górnośląska i Łodzią), ale występuje 

w większości miast na prawach powiatu (w tym dawnych miast wojewódzkich). Rozumiejąc 

klucz regiony funkcjonalne jako jednostki przestrzenne, uzyskany układ przestrzenny daje 

nam przesłanki do delimitacji takich regionów, a w konsekwencji do alternatywnego podziału 

polskiej przestrzeni na obszary funkcjonalne ośrodków dużych i średnich oraz relatywnie 

mniejsza przestrzeń pozostałą. Taki podział wymaga odrębnych studiów, ale może on 

potencjalnie stanowić alternatywę do tracących aktualność podziałów na tereny miejskie i 

wiejskie. 

 

7. Zakończenie  

Kapitał terytorialny to jeden z głównych elementów koncepcji spójności terytorialnej. W 

rozdziale podjęto próbę zmierzenie poziomu tego kapitału w polskich powiatach w okresie 

2007-2011. Przedstawiono wartości zmiennych wybranych jako najlepsze z dostępnych 

mierników kapitału terytorialnego w dwóch różnych podokresach 2003-2007 i 2007-2011. W 

tym miejscu warto jest podkreślić, że dobór zmiennych okazał się w większości trafny. 

Zastosowane cechy okazały się silnie zróżnicowane terytorialnie, a ponadto otrzymane 

wyniki pozwalały na wstępną interpretację pod kątem spójności terytorialnej. W dalszej 

część badań nad spójnością terytorialną w polskich regionach wybrane zmienne zostały 

wykorzystane w modelach wyjaśniających zróżnicowanie oraz wzrost PKB i TFP w polskich 

powiatach. 
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