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Eugeniusz Sobczak 

 

ZRÓśNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU GMIN WOJEWÓDZTWA 

LUBELSKIEGO 

 

Rozwój społeczno-gospodarczy jako kompleksowe przemiany jakościowe, a 

szczególnie rozwój zrównowaŜony/harmonijny przestrzennie, staje się zadaniem 

pierwszoplanowym w kontekście narastającej konkurencyjności krajów i regionów. 

Konkurencyjność moŜe dotyczyć róŜnych czynników, ale najczęściej dotyczy kapitału 

ludzkiego, który niesie ze sobą potencjał innowacyjności i przedsiębiorczości, oraz 

inwestycji tworzących miejsca pracy. W tej sytuacji te kraje i regiony, które przyjmą 

lepsze, bardziej efektywne i skuteczne sposoby zarządzania rozwojem regionalnym i 

lokalnym, będą osiągały lepszą pozycję konkurencyjną w stosunku do innych krajów i 

regionów. Zagadnienie rozwoju i jego efektywności/skuteczności wymaga akceptacji 

społecznej, a w związku z tym potrzebne jest tworzenie baz danych powszechnie 

dostępnych, które dawałyby moŜliwość społecznej oceny rozwoju i w rezultacie oceny 

osiągnięć władz rządowych czy teŜ samorządowych.  

Poprawianie zarządzania rozwojem wymaga od osób zarządzających przede 

wszystkim wiedzy na temat zróŜnicowania poziomu oraz znaczenia stymulantów i 

destymulantów rozwoju. Ta wiedza jest bardzo waŜna w regionie lubelskim, który 

charakteryzuje się niskim poziomem rozwoju i z tego powodu takŜe małym jego 

zróŜnicowaniem.      

 

 

 

 

Wstęp 

Społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo wiedzy oraz rozwój oparty na 

wiedzy stają się powszechnie stosowanymi pojęciami, które są jednocześnie  

fundamentem zrównowaŜonego/harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego.1 

Wzrasta zapotrzebowanie na informację i wiedzę, coraz częściej chcemy mierzyć i 

                                                           
1  U. Płowiec, Kształtowanie zdolności konkurencyjnej regionów w warunkach członkostwa w 
Unii Europejskiej , PAN, Komitet Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2004. 
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oceniać zjawiska i zdarzenia, które dotychczas traktowaliśmy jako niemierzalne lub teŜ 

wyniki tych pomiarów traktowaliśmy jako mało przydatne, lub wręcz nieprzydatne. 

OECD podaje, Ŝe tylko 35% społeczeństwa w krajach członkowskich UE jest w stanie 

oceniać obiektywnie- na podstawie powszechnie dostępnych informacji- rozwojowe 

dokonania swoich rządów czy samorządów lokalnych. MoŜliwość wykonywania takich 

ocen przyczyniałoby się do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego, które stanowi 

istotny czynnik realizowania zrównowaŜonego, trwałego i społecznie akceptowanego 

rozwoju. Zatem istnieje potrzeba utworzenia bazy danych, które dotyczyłyby poziomu 

rozwoju JST i wprowadzałaby moŜliwość analizy i oceny dynamiki rozwoju po to, aby 

moŜna było ocenić rozwój z punktu widzenia zrównowaŜenia/harmonizacji i trwałości 

rozwoju JST.  

W tym kontekście uzasadnione wydaje się przedstawienie definicji 

zrównowaŜonego/trwałego rozwoju. W wielu publikacjach zrównowaŜony rozwój jest 

utoŜsamiany z ekorozwojem, w którym na pierwszym miejscu stawiana jest dbałość o 

środowisko naturalne oraz podkreślana jest potrzeba przekazania następnym 

pokoleniom środowiska w stanie nie gorszym niŜ zostało ono pozostawione przez 

poprzednie pokolenia.2 Sprowadzanie rozwoju zrównowaŜonego/trwałego do 

ekorozwoju wywodzi się z trwającego rozwoju, który ma swoje źródło w języku 

angielskim i brzmi jako „sustainable development”.3 Tłumaczenie tych słów jest dość 

róŜnorodne, najczęściej jednak przyjmuje się, Ŝe znaczą one: rozwój trwający lub 

samonapędzający. Nie powinny być one jednak utoŜsamiane z rozwojem 

zrównowaŜonym/trwałym, który w języku angielskim ma swoje stosowane w tym 

kontekście odpowiedniki, a mianowicie, harmonious lub balanced development.4  

W tym ostatnim rozumieniu rozwoju zrównowaŜonego/harmonijnego chodzi o 

racjonalne- w najwyŜszym stopniu efektywne- wykorzystywanie wszystkich 

dostępnych zasobów-czynników, które to umoŜliwiają zachowanie równowagi 

pomiędzy rozwojem społecznym, gospodarczym i środowiska naturalnego. 

 

 

                                                           
2  A. Papuziński, ZrównowaŜony rozwój a współczesny problem ekologiczny: ontologia polityki 
ochrony środowiska, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, 2005. 
3  T. Borys, Wąskie i szerokie interpretacje zrównowaŜonego rozwoju oraz konsekwencje wyboru, 
Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, 2005. 
4  J. Bloomfield, Central governments’policy approaches towards local government on the issues 
of perfomance and cost-effectiveness, www.ccre.org, Brussels, May 2006.  
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 ZałoŜenia metodyczne    

 Biorąc pod uwagę wstępne rozwaŜania, skonstruowano metodykę  badań, która 

uwzględnia trzy przedstawione obszary, a mianowicie: społeczny, gospodarczy i 

ochronę środowiska. Drugim kryterium doboru zmiennych była dostępność danych w 

bazach danych GUS oraz zgodność z polityką strukturalną UE. 

 Przyjęto zatem następujące zmienne i punktację za poszczególne wartości: 

1) wydatki inwestycyjne majątkowe per capita; za kaŜde 10 zł przyznano 1 

punkt, 

2) wydatki na transport i łączność per capita; za kaŜde 10 zł przyznano 1 

punkt, 

3) procentowy udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w budŜecie 

gminy; za kaŜdy procent przyznano 1 punkt, 

4) procentowy udział wydatków na transport i łączność; za kaŜdy procent 

przyznano 1 punkt, 

5) liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców; za kaŜdy 

podmiot przyznano 1 punkt, 

6) liczba pracujących na 1000 mieszkańców; za kaŜdego pracującego 

przyznano 1 punkt, 

7) liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców; za kaŜdego bezrobotnego 

przyznano minus 1 punkt, 

8) napływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców; za kaŜdą osobę 

przyznano 1 punkt, 

9) odpływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców; za kaŜdą osobę 

przyznano 1 punkt, 

10) liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców; za 

kaŜdego absolwenta przyznano 1 punkt, 

11) procent ludności objętej usługami wodociągowymi;  za kaŜdy procent 

przyznano 1 punkt, 

12) procent ludności objętej usługami kanalizacyjnymi; za kaŜdy procent 

przyznano 1 punkt, 

13) procent ludności objętej usługami oczyszczalni ścieków; za kaŜdy 

procent przyznano 1 punkt. 
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Zmienne od 1 do 7 moŜna zakwalifikować do zmiennych opisujących rozwój 

gospodarczy, zmienne od 8 do 10 do zmiennych opisujących rozwój społeczny, zaś trzy 

ostatnie do zmiennych opisujących ochronę środowiska. W analizie będzie się stosować 

teŜ inny podział zmiennych na grupy, a mianowicie, na zmienne, które są bezpośrednio 

zaleŜne oraz na te, które nie są bezpośrednio zaleŜne od samorządów. Taki podział  

ułatwi analizę otwartości gmin na działania rozwojowe, o czym świadczy punktacja za 

zmienne, które są zaleŜne od samorządów.  Do zmiennych nie włączono pozyskanych 

środków  z funduszy strukturalnych (FS), a to dlatego, Ŝe prezentowane w materiale 

badawczym dane dotyczą 2004 roku, w którym następowało uruchamianie programów 

operacyjnych, w wyniku czego bardzo niewiele gmin podpisało umowy na wsparcie 

finansowe z FS.  

Celem prezentowanych badań jest rozpoznanie zróŜnicowania rozwoju gmin w 

Lubelskiem na tle poszczególnych województw oraz rozpoznanie zróŜnicowania 

poziomu rozwoju w powiatach (jako zbiorach gmin) województwa lubelskiego. W 

związku z powyŜszym hipoteza badawcza wskazuje na problem, na ile poziom rozwoju 

gmin zaleŜy od centrów rozwoju (regionalnych czy lokalnych).  

  

1. Analiza materiału badawczego     

 Analiza materiału badawczego jest przedstawiona w dwu częściach. W 

pierwszej części poddane są analizie gminy regionu lubelskiego na tle pozostałych 

regionów (województw). W tej sytuacji tylko region lubelski będzie analizowany 

szczegółowo, aby moŜliwe było określenie zróŜnicowania rozwoju w regionie. Jak juŜ 

wspomniano, analiza będzie prowadzona na tle innych regionów, dzięki czemu moŜna 

będzie prowadzić analizę porównawczą i niejako oceniać zróŜnicowanie w porównaniu 

z regionami, w których zróŜnicowanie jest najmniejsze (najbardziej harmonijny 

rozwój), jak równieŜ z regionami, które charakteryzują się najmniej harmonijnym, 

przestrzennie najmniej zrównowaŜonym rozwojem.  

W drugiej części zostanie przedstawiona analiza poziomu rozwoju powiatów 

regionu lubelskiego, której celem będzie rozpoznanie zróŜnicowania rozwoju oraz 

wpływ- na to zróŜnicowanie- centrów rozwoju.  

 Analizę zróŜnicowania rozwoju gmin dokona się w taki sposób, Ŝe wszystkie 

gminy zostaną podzielone na grupy. W kaŜdej z tych grup umieści się po 100 gmin, 

zatem w analizie będziemy te grupy nazywać setkami. Kolejnym zabiegiem będzie 
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określenie procentowego udziału gmin regionu w grupach (setkach), przy czym 100% 

stanowi suma gmin regionu. Analiza ta będzie prowadzona w ramach gmin miejskich, 

miejsko-wiejskich oraz wiejskich.  

 

Analiza gmin miejskich 

Liczba gmin miejskich objęta badaniami wynosi 305 JST. Dla potrzeb analizy 

porównawczej miasta podzielono na 3 grupy, z której kaŜda obejmuje po 100 gmin 

(ostatnia 105).  I tak kolejno gminy, które uzyskały najwyŜszą punktację, znalazły się w 

pierwszej setce, gminy z najniŜszą punktacją w trzeciej, pozostałe zaś w drugiej. 

Podział ten ma ułatwić prowadzenie analizy zróŜnicowania poziomu rozwoju miast  w 

Polsce oraz w poszczególnych województwach (regionach). Poziom rozwoju JST w 

województwie lubelskim zostanie przedstawiony  na tle innych województw w taki 

sposób, aby osiągnąć najlepszy efekt w rozpoznawaniu stymulantów i destymulantów 

rozwoju JST oraz poziomu rozwoju na tle najwyŜej rozwiniętych/punktowanych 

gmin/regionów.      

Na podstawie powyŜej wskazanego grupowania na setki dokonano podziału 

województw na trzy grupy: wybrano pięć najlepszych regionów, pięć najgorszych oraz 

pozostałe regiony, które nie zostały zakwalifikowane do pierwszej lub trzeciej setki. 

Regiony, których procentowy udział miast w pierwszej setce był najwyŜszy,  znalazły 

się w grupie pierwszej. Drugą grupę obejmują regiony, których procentowy udział miast 

w drugiej setce był najwyŜszy. W  trzeciej grupie znalazły się regiony, które uzyskały 

najwyŜszy udział procentowy miast w trzeciej setce. Pierwsza grupa pięciu regionów, 

które posiadają najwyŜszy odsetek gmin w pierwszej setce, jest przedstawiona na 

rysunku 1.   

Rys. 1 Województwa z najwyŜszym procentowym udziałem gmin miejskich w 

pierwszej setce.  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W grupie najlepszych regionów, charakteryzujących się najmniejszym 

zróŜnicowaniem poziomu rozwoju gmin miejskich (najwyŜszą harmonijnością), 

znalazły się województwa: małopolskie 73,33%, opolskie 66,67%, pomorskie 60,00 %,  

podkarpackie 56,25 % i wielkopolskie 57,89 %.  

Wynika z tego, Ŝe poziom rozwoju miast nie jest proporcjonalny do poziomu rozwoju 

regionów. Szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie województwa 

podkarpackiego, w którym ponad 56% miast znalazło się w pierwszej setce, a zatem w 

grupie województw, które charakteryzują się dobrze rozwiniętymi gminami miejskimi. 

Województwo podkarpackie natomiast na podstawie analizy PKB per capita jest 

zaliczane do najsłabiej rozwiniętych regionów. NaleŜy przy tym podkreślić, Ŝe w grupie 

województw, w których znalazł się największy odsetek miast z pierwszej setki rankingu 

krajowego (miast o najwyŜszej punktacji za poziom rozwoju), wystąpiły trzy regiony (z 

czterech), w których występuje wyraźnie dodatnie saldo migracji ludności 

(Wielkopolskie, Małopolskie i Pomorskie).5 Tylko Mazowsze, w którym występuje 

najwyŜsze dodatnie saldo migracji, nie znalazło się w analizowanej pierwszej setce. Na 

tej podstawie moŜna wnioskować, Ŝe dodatnie saldo migracji wiąŜe się z 

występowaniem dobrze rozwiniętych miast w regionach, które pełnią rolę centrów 

rozwoju i przyciągają ludność z innych regionów, w których rozwój jest stymulowany 

przez dominujące lokomotywy/centra rozwoju. 

 Druga grupa województw, to regiony, w których wystąpiła koncentracja miast 

średnio rozwiniętych- największy procentowy udział gmin miejskich w drugiej setce 

miast w rankingu krajowym (rys.2).   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5  E. Sobczak, Rozwój społeczno-ekonomiczny regionów w świetle polityki spójności Unii 
Europejskiej, Zeszyty Naukowe Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, 
Zeszyt nr 24, Warszawa 2006.  
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Rys.2 Województwa z najwyŜszym procentowym udziałem gmin miejskich w drugiej  

setce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

W grupie tej obok najbardziej rozwiniętego województwa mazowieckiego- które 

charakteryzuje się najwyŜszym poziomem PKB per capita- znalazły się województwa o 

najniŜszym wskaźniku PKB per capita. Wynika to z tego, Ŝe Warszawa, która jest 

zarówno regionalnym jak i ponadregionalnym centrum rozwoju, jest traktowana w tej 

analizie na równi z miastami relatywnie małymi, pełniącymi często rolę lokalnych 

ośrodków rozwoju. Takie potraktowanie Warszawy i innych miast o charakterze 

metropolii wynika z przyjętej tezy, na ile poziom rozwoju JST w regionach jest 

zrównowaŜony-harmonijny. Dla potrzeb analizy przyjęto tezę, Ŝe im większe 

zróŜnicowanie poziomu rozwoju gmin, tym mniejszy poziom zrównowaŜenia i 

harmonijności rozwoju. Oznacza to, iŜ w polityce rozwojowej regionu powinno się 

przyjmować zasadę „równania do najlepszych”, to znaczy zmniejszania dystansu 

pomiędzy JST poprzez osiąganie wyŜszego poziomu rozwoju gmin odstających, a nie 

poprzez zwalnianie rozwoju tych, które osiągnęły najwyŜszy poziom.      

Umiejscowienie Mazowieckiego w grupie drugiej (środkowej) moŜe wskazywać, Ŝe 

poziom zrównowaŜenia rozwoju tego regionu, a takŜe poziom spójności rozwoju miast 
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połoŜonych w subregionach Mazowieckiego jest niezadowalający. Świadczy o tym 

niemal identyczny udział miast w drugiej i trzeciej setce (około 38% miast). MoŜe to 

potwierdzać dość często podkreślaną tezę, Ŝe o wysokim poziomie rozwoju 

województwa decyduje Warszawa i miasta, których rozwój w mniejszym lub większym 

stopniu jest zaleŜny od Warszawy, które odczuwają skutki „rozlewania” się rozwoju 

tego miasta. Problem bardzo zróŜnicowanego poziomu rozwoju miast w regionach jest 

znany, a szczególnie wyraźnie widoczny jest on w  Mazowieckiem, gdzie obok 

najwyŜej rozwiniętej Warszawy(1032,08 punkty) i takich miast jak Garwolin (1004,01) 

i Płock (945,81) występują gminy miejskie o bardzo niskim poziomie rozwoju. 

Wskazuje na to wysoki udział miast w trzeciej grupie-nieco wyŜszy niŜ w drugiej setce 

(rys.2), jak Łaskarzew (334,25) i Kobyłka (293,89), gdzie stosunek sumy punktów 

najwyŜszej do najniŜszej wynosi 3,51. NaleŜy przy tym podkreślić, Ŝe problemem jest 

bardzo duŜe zróŜnicowanie rozwoju i brak pomysłu na skuteczne stymulowanie 

rozwoju miast połoŜonych peryferyjnie. Podkreślenia równieŜ wymaga to, Ŝe 

wprawdzie Mazowieckie nie jest przedmiotem szczegółowej analizy w niniejszym 

opracowaniu, to jednak nieco pogłębioną analizę tego regionu traktuje się jako tło dla 

analizy Lubelskiego.     

Rys. 3 Województwa z największym procentowym udziałem gmin miejskich w trzeciej 

setce. 
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Ostatnia grupa obejmuje 5 regionów, które mają największy procentowy udział 

gmin miejskich w trzeciej setce.  Znalazły się wśród nich regiony : Kujawsko -  

Pomorskie 62,50 %, Podlaskie 53,85, Lubelskie, 42,86 % Śląskie 40, 82 % oraz 

Łódzkie 38,89 %.  

W grupie województw, które posiadają największy odsetek gmin miejskich, w 

trzeciej setce znalazło się takŜe województwo śląskie, które jest wysoko oceniane na 

podstawie wskaźnika PKB per capita, a takŜe łódzkie, które posiada dominujące 

centrum rozwoju i średni poziom PKB . Oba te województwa mają stosunkowo niski 

odsetek miast w trzeciej setce.  

Uwagę zwraca woj. śląskie, w którym w pierwszej setce jest ok. 35% gmin miejskich 

oraz nieco ponad 40% w trzeciej. Pokazuje to skalę problemów, jakie występują w 

jednym z najlepiej rozwiniętych regionów, które to problemy są wyraźnie odmienne niŜ 

jest to w Mazowieckim, poniewaŜ dotyczą restrukturyzacji przemysłu cięŜkiego i 

wydobywczego. Na tej podstawie nasuwa się wniosek, Ŝe dwa najwyŜej rozwinięte 

województwa (najwyŜsze PKB per capita oraz najwyŜsza punktacja według metodyki 

prezentowanej w niniejszej pracy) charakteryzują się największym zróŜnicowaniem i 

najmniej harmonijnym rozwojem gmin miejskich (śląskie posiada tylko o nieco ponad 

2% więcej gmin miejskich w trzeciej setce niŜ mazowieckie). Dość wysokim 

zróŜnicowaniem rozwoju charakteryzuje się Wielkopolskie, które w rankingach 

wykonywanych na podstawie PKB per capita zajmuje trzecie miejsce, a wyrazem 

zróŜnicowania jest ponad 25% miast w drugiej setce oraz ponad 15% w trzeciej setce. 

We wszystkich trzech przypadkach moŜe się to wiązać z bardzo duŜą przewagą 

konkurencyjną głównych centrów rozwoju, w stosunku do pozostałych gmin miejskich, 

co sprawia, Ŝe inwestorzy wybierają np. gminy podwarszawskie do lokalizacji 

inwestycji, niŜ np. Radom, Siedlce, Ostrołękę czy Ciechanów.        

Z rysunku 3 wynika, Ŝe województwo lubelskie, obok łódzkiego, charakteryzuje 

się małym zróŜnicowaniem rozwoju gmin miejskich (wsp. zmienności wynosi 

odpowiednio 15,92% i 16,11%).  Miasta tych regionów charakteryzują się niskim 

poziomem rozwoju, czego dowodem jest to, Ŝe ponad 83% miast znalazło się w drugiej 

i trzeciej setce. Przystępując do bardziej szczegółowej analizy miast lubelszczyzny, 

trzeba podkreślić, Ŝe na dwadzieścia miast tylko trzy osiągnęły punktację zbliŜoną do 

700 (Puławy 717; Lublin 706; Tomaszów Lubelski 698 i Biłgoraj 693). Natomiast 

najlepiej rozwinięte miasta w Polsce osiągają punktację zbliŜoną do 1000 (Warszawa 
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1032; Katowice 986; Poznań 946). Przyczyny tej duŜej róŜnicy zawierają się w 

historycznie niskim poziomie rozwoju regionu oraz wynikającej z tego relatywnie 

niskiej konkurencyjności rozwojowej gmin miejskich. Występują teŜ inne waŜne 

czynniki, które przyczyniają się do niskiego rozwoju miast lubelszczyzny. Do tych 

czynników trzeba zaliczyć przede wszystkim ograniczoną otwartość samorządów na 

rozwój, która to wyraŜa się niskim lub bardzo niskim odsetkiem środków budŜetowych 

przeznaczanych na projekty rozwojowe (wydatki majątkowe inwestycyjne oraz wydatki 

na transport i łączność- zmienne 3 i 4). Tylko siedem gmin miejskich przekroczyło 20% 

wydatków budŜetowych w ramach wymienionych zmiennych. W odniesieniu do tych 

gmin moŜna stwierdzić, Ŝe samorząd dostrzega potrzebę podejmowania wysiłków 

rozwojowych, jednakŜe nawet taki poziom zaangaŜowania budŜetu w działania 

rozwojowe (ponad 20%) nie daje moŜliwości zmniejszania dystansu w stosunku do 

najbardziej rozwiniętych gmin miejskich- tylko jedna z tych gmin nieznacznie 

przekroczyła 30%. W dodatku ten relatywnie wysoki, jak na miasta lubelskie, wysiłek 

budŜetu (ponad 20% wydatki na projekty inwestycyjne-rozwojowe) nie występuje w 

miastach, które powinny pełnić rolę regionalnych i subregionalnych 

lokomotyw/centrów rozwoju. Wśród najwyŜej rozwiniętych miast tylko Tomaszów 

Lubelski przekroczył 20%  wydatków w ramach zmiennych 3 i 4.  NaleŜy podkreślić, 

Ŝe wysoko rozwinięte gminy miejskie, takie jak Warszawa, Katowice, Poznań, czy 

znacznie mniejszy Płock, przeznaczają na projekty inwestycyjne (zmienne 3 i 4) 

odpowiednio- 46%, 48%, 36% oraz Płock 65%). MoŜna stwierdzić, Ŝe niska otwartość 

na rozwój lubelskich miast jest związana ze wspomnianymi uwarunkowaniami 

historycznymi, które to sprawiają, Ŝe w wielu przypadkach społeczność lokalna niejako 

akceptuje stan bardzo spokojnego rozwoju lub nawet brak rozwoju. 

Oprócz trwałej otwartości samorządów miast na zrównowaŜony/harmonijny 

rozwój szczególnie duŜe znaczenie ma umiejętność zarządzania rozwojem. O poziomie 

tych umiejętności świadczą takie zmienne jak: liczba pracujących, liczba bezrobotnych, 

liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców oraz migracja ludności i jej 

saldo. Trzeba dodać,  Ŝe ogólnie niska jest liczba pracujących na 1000 mieszkańców we 

wszystkich gminach miejskich województwa lubelskiego, poniewaŜ w zdecydowanej 

większości tych gmin liczba ta jest znacznie poniŜej 300. W analizowanej zbiorowości 

20 miast tylko Puławy i Biłgoraj charakteryzują się wyŜszą liczbą pracujących niŜ 300 i 

wskaźnik ten wynosi odpowiednio 314,89 oraz 320/1000 mieszkańców. NaleŜy 
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podkreślić, Ŝe w najwyŜej rozwiniętych miastach liczba ta przekracza 350, a nawet 400 

na 1000 mieszkańców (Warszawa 429, Katowice 450, Poznań 395 i np. zdecydowanie 

mniejszy Garwolin 549). Liczba pracujących na poziomie 284/1000 mieszkańców w 

Lublinie, stolicy województwa i największego miasta tzw. ściany wschodniej, jest 

bardzo niska i stanowi znaczący destymulant rozwoju samego miasta, jak teŜ regionu 

lubelskiego. NaleŜy w tym kontekście wrócić do procentowego udziału wydatków 

budŜetu miasta na inwestycje majątkowe i na transport i łączność (zmienna 3 i 4), który 

to wynosi 19%, i w porównaniu do tego odsetka w Warszawie czy Katowicach jest to 

ponad dwukrotnie mniejszy wysiłek.  

W przypadku liczby bezrobotnych na 1000 mieszkańców róŜnice pomiędzy najlepiej 

rozwiniętymi miastami lubelszczyzny i najlepiej rozwiniętymi miastami w innych 

regionach nie są tak znaczące, jak w przypadku liczby pracujących na 1000 

mieszkańców. W Lublinie liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców wynosi 53, w 

Puławach 69, a np. w Tomaszowie Lubelskim 83, natomiast w Warszawie czy Poznaniu 

ten wskaźnik wynosi około 38. Trzeba przy tym podkreślić, Ŝe Lublin charakteryzuje 

się najniŜszą, wśród miast regionu, liczbą bezrobotnych na 1000 mieszkańców, jak teŜ 

najwyŜszym stosunkiem liczby pracujących do bezrobotnych na 1000 mieszkańców 

(5,38), w najlepiej rozwiniętych miastach ten stosunek wynosi około 10-11 (Warszawa, 

Poznań, Katowice, a np. Garwolin 7,6). W siedmiu miastach (35% badanej 

zbiorowości) regionu omawiany stosunek jest wyŜszy niŜ 3,0. Pozostałe miasta (13) 

charakteryzują się stosunkiem pracujących do bezrobotnych na 1000 mieszkańców na 

poziomie niŜszym niŜ 3,0, a w trzech miastach ten stosunek jest mniejszy niŜ 2,0 

(Międzyrzec Podlaski 1,81, Włodawa 1,84, Rejowiec Fabryczny 1,24).  

Nie mniej waŜną zmienną, opisującą umiejętność zarządzania rozwojem, jest wskaźnik 

przedsiębiorczości (liczba podmiotów gospodarczych/1000 mieszkańców), poniewaŜ 

pokazuje on działania samorządu lokalnego w zakresie wspierania przedsiębiorczości, 

które to mają podstawowe znaczenie w stymulowaniu rozwoju 

zrównowaŜonego/harmonijnego oraz poprawiania pozycji konkurencyjnej gmin. W tym 

kontekście podkreślenia wymaga, Ŝe tylko 7 miast z 20 osiągnęło ponad 100 podmiotów 

gospodarczych na 1000 mieszkańców. NajwyŜszy wskaźnik wystąpił w Tomaszowie 

Lubelskim (146), następnie Zamość i Lublin –odpowiednio 118 i 111 podmiotów. W 

porównaniu do tego wskaźnika w Warszawie czy Poznaniu (odpowiednio 169 i 154), są 

to wskaźniki relatywnie niskie, szczególnie w Lublinie. Pozostałe 13 miast 
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charakteryzuje się wskaźnikiem przedsiębiorczości na poziomie poniŜej 100 podmiotów 

na 1000 mieszkańców, a dwa z nich poniŜej 50 (Włodawa 44 i Rejowiec Fabryczny 40). 

Dwa ostatnio wymienione miasta charakteryzują się ponadto bardzo wąskim 

stosunkiem pracujących do bezrobotnych na 1000 mieszkańców (1,84 i 1,24). 

Reasumując naleŜy podkreślić, Ŝe otwartość na rozwój, czego wyrazem są niskie lub 

bardzo niskie wydatki budŜetu na projekty inwestycyjne rozwojowe- zmienne 3 i 4 (13 

z 20 gmin miejskich, w tym Lublin, przeznacza mniej niŜ 20%) oraz umiejętność 

zarządzania rozwojem, czego wyrazem jest relatywnie niska liczba pracujących oraz 

niska lub bardzo niska liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, 

stanowią najwaŜniejsze czynniki ograniczające rozwój (destymulanty rozwoju). 

Niezbędne są zatem zdecydowane działania samorządów gmin miejskich w 

Lubelskiem, których celem powinno być zwiększanie liczby pracujących/1000 

mieszkańców powyŜej 300, poprawy stosunku pracujących do bezrobotnych/1000 

mieszkańców oraz poprawianie wskaźnika przedsiębiorczości powyŜej 100, a w 

miastach, które przekroczyły tę granicę, celem powinno być przekroczenie  150 

podmiotów gospodarczych/1000 mieszkańców. MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe bez pełnej i 

trwałej koncentracji/otwartości samorządów na rozwój i poprawianie umiejętności 

zarządzania tym procesem, w tym systematycznej promocji miast skierowanej do 

przedsiębiorców-inwestorów tworzących miejsca pracy, nie będzie moŜliwa radykalna 

poprawa pozycji konkurencyjnej miast województwa lubelskiego, a takŜe nie będzie 

moŜliwe przyspieszanie rozwoju regionu. Zgodnie  z policentrycznym podejściem do 

zrównowaŜonego/harmonijnego przestrzennie rozwoju, to miasta decydują o tempie 

rozwoju, m. in. poprzez rozlewanie się rozwoju lokomotyw/miast (spill over effects)6 . 

Natomiast podkreślane wcześniej małe zróŜnicowanie rozwoju miast województwa 

lubelskiego nie jest zjawiskiem korzystnym dla rozwoju regionu, poniewaŜ wynika to z 

niskiego poziomu rozwoju miast, co sprawia, Ŝe występuje niedosyt zdecydowanych 

lokomotyw, które mogłyby dominować w regionie, podobnie jak Warszawa w 

Mazowieckiem. Wystąpienie takiej lokomotywy podnosiłoby poziom konkurencyjności 

rozwojowej i stanowiłyby jaskrawy przykład dla innych gmin miejskich. Do takiej roli 

jest predystynowany Lublin, ze względu na liczbę ludności oraz potencjał 

ekonomiczny, a takŜe edukacyjny i kulturalny. JednakŜe z analizy wynika, Ŝe powinny 

                                                           
6  Erik Gloersen, A first step towards an improved understanding of urban profiles and polycentric 
development potentials, Conference proceedings of the 1st ESPON scientific conference, 2006, 
www.espon.eu.   



13 

1

1

być wzmocnione działania rozwojowe przez samorząd Lublina w taki sposób, aby 

regionalna lokomotywa mogła wykazać więcej niŜ dotychczas otwartości na rozwój 

(poprzez zwiększenie wydatków budŜetowych na projekty rozwojowe) oraz, aby 

zwiększała się liczba pracujących i podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 

(odpowiednio powyŜej 300 i 150).          

                 

 

 Analiza gmin miejsko-wiejskich 

Krajowy ranking gmin miejsko-wiejskich obejmuje 577 gmin, z którymi postąpiono 

analogicznie jak w przypadku gmin miejskich, a mianowicie, podzielono zbiorowość na 

setki (w ostatniej setce znalazło się 77 gmin).  

Na podstawie powyŜej wskazanego podziału obliczono procentowy udział gmin 

zlokalizowanych w poszczególnych województwach i setkach, w stosunku do całej 

zbiorowości gmin poszczególnych województw.  Podobnie jak w przypadku gmin 

miejskich, województwa podzielono na trzy grupy. Do pierwszej grupy zaliczono 5 

województw, w których stwierdzono największy udział gmin w dwu pierwszych 

setkach. Do trzeciej grupy zaliczono 5 województw,  w których stwierdzono największy 

udział gmin w dwu ostatnich setkach, natomiast do grupy drugiej (środkowej) zaliczono 

gminy pozostałe, w których wystąpił wysoki udział gmin w dwu środkowych setkach.   

 

Rys.4 Województwa z największym udziałem procentowym gmin miejsko-wiejskich w  

pierwszej i drugiej setce. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Jak wynika z rys. 4, do województw o najwyŜszym poziomie rozwoju i 

stosunkowo najmniejszym zróŜnicowaniu rozwoju gmin miejsko-wiejskich naleŜą: 

lubuskie 51,52% w dwu pierwszych setkach, małopolskie 51,28%, wielkopolskie 

44,44%, mazowieckie 43,14% oraz dolnośląskie 42,59%. Na rysunku znalazły się 

zatem województwa o wysokim poziomie rozwoju (mazowieckie i wielkopolskie), o 

średnim poziomie rozwoju (dolnośląskie i małopolskie) oraz województwo słabo 

rozwinięte (lubuskie).7  Ostatnio wymienione województwo wykazało się najwyŜszym 

udziałem gmin miejsko-wiejskich w pierwszych dwóch setkach w rankingu krajowym, 

jednakŜe w województwie tym stwierdzono duŜą róŜnicę w punktacji gminy, która 

osiągnęła najwyŜszą ilość punktów: Świebodzin (636,60) i tej, która osiągnęła najmniej 

punktów Jasień (206,32).             

Województwo mazowieckie- podobnie jak wielkopolskie i dolnośląskie- posiada 

znacznie ponad 40% gmin miejsko-wiejskich w dwu pierwszych setkach, co pozwala 

oceniać dobrze harmonijność rozwoju regionu z punktu widzenia analizowanych gmin. 

Uwagę zwraca jednak wysoki udział tych gmin w dwu ostatnich setkach, który wynosi 

około 33%, w Wielkopolsce ten udział jest około 10% mniejszy. Poziom zróŜnicowania 

rozwoju w Mazowieckiem moŜna przedstawić róŜnicą punktów uzyskanych przez 

najlepiej rozwinięte gminy miejsko-wiejskie i najsłabiej. Najlepiej rozwijające się 

Piaseczno uzyskało około 750 punktów, natomiast Myszyniec około 150 (stosunek 5:1). 

NaleŜy podkreślić, Ŝe wśród najlepiej rozwijających się gmin miejsko-wiejskich 

znaczącą pozycję zajmują gminy zlokalizowane w sąsiedztwie Warszawy (Piaseczno, 

Łomianki, Błonie oraz Konstancin Jeziorna), w których punktacja za poziom rozwoju 

waha się od 750 w Piasecznie; do około 578 w Konstancin-Jeziorna). Nasuwa się 

spostrzeŜenie, Ŝe gminy te w mniejszym lub większym stopniu rozwijają się, 

korzystając z rozlewania się rozwoju Warszawy. Trzeba wskazać, Ŝe gmina 

Konstancin-Jeziorna charakteryzuje się wyraźnie niŜszym poziomem rozwoju, w 

którym dominują dwa elementy: korzystanie przez mieszkańców gminy z 

warszawskiego rynku pracy oraz rozwój budownictwa mieszkaniowego dla 

                                                           
7  L.J. Jasiński, Regiony Polski, analiza róŜnic poziomu PKB, Warszawska WyŜsza Szkoła 
Ekonomiczna, Warszawa 2004. 
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mieszkańców Warszawy. Świadczy o tym relatywnie niski udział wydatków na 

inwestycje w budŜecie gminy (trzecia i czwarta zmienna wynosi około 37%), niski 

wskaźnik pracujących i bezrobotnych na 1000 mieszkańców (odpowiednio: 186 i 40) 

oraz wysoki napływ i niski odpływ ludności (odpowiednio: 24,28 i 15,92). Dla 

przykładu w gminie Piaseczno liczba pracujących na 1000 mieszkańców wynosi 312 i 

występują nieznacznie korzystniejsze inne wskaźniki. Liczba pracujących ponad 300 

wskazuje, Ŝe gmina znajduje się na etapie skutecznego pozyskiwania inwestorów 

tworzących miejsca pracy. W takiej sytuacji moŜna mówić o dąŜeniu do 

zrównowaŜonego- harmonijnego rozwoju, do którego osiągnięcia niezbędne są 

jednakŜe większe wydatki na podstawową infrastrukturę techniczną, poniewaŜ tylko w 

przypadku wodociągów około 80% ludności jest objętych tymi usługami, natomiast w 

przypadku kanalizacji i oczyszczalni ścieków ten odsetek wynosi około 50%.  

 Wśród gmin miejsko-wiejskich , które dobrze się rozwijają osiągając punktację 

ponad 600 punktów, znalazła się znaczna liczba gmin w róŜnym stopniu oddalonych od 

głównego centrum rozwoju-Warszawy.  Na podkreślenie zasługują takie gminy jak: 

Grójec, Kozienice, Grodzisk Mazowiecki, OŜarów Mazowiecki, Mszczonów i Łosice, 

które osiągnęły punktację, odpowiednio: 680; 650;620;590;590;500. Oddalone od 

Warszawy gminy miejsko-wiejskie pokazują, Ŝe moŜliwy jest rozwój, w którym istotne 

znaczenie mają takie czynniki, jak: otwartość na rozwój, posiadanie strategii rozwoju z 

wyznaczonymi celami długoterminowymi oraz porozumienie społeczne odnośnie celów 

długoterminowych, jak teŜ projektów, które te cele mają osiągać. Zarządzanie 

rozwojem z wykorzystaniem wewnętrznych czynników nabiera w takiej sytuacji 

podstawowego znaczenia.8 Na podstawie szczegółowej analizy moŜna stwierdzić, Ŝe 

decydujący wpływ na zróŜnicowanie rozwoju w ramach dobrze rozwijających się- 

oddalonych od Warszawy- gmin miejsko-wiejskich ma liczba pracujących i 

bezrobotnych na 1000 mieszkańców. Na przykład w Mszczonowie te wskaźniki 

wynoszą odpowiednio: 243 i 53, natomiast w Łosicach 175 i 76. Warto teŜ zwrócić 

uwagę na udział wydatków na inwestycje (zmienna 3 i 4) w budŜecie gmin, który w 

Mszczonowie wyniósł 45%, a w Łosicach 35%. Większy wysiłek widoczny w 

Mszczonowie wskazuje na wyŜszy poziom otwartości na rozwój, a w przyszłości moŜe 

                                                           
8 K. Pająk, Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego, Akademia 
Ekonomiczna , Poznań 2005.  
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to przyczyniać się do wzrostu inwestycji tworzących miejsca pracy i spadku wskaźnika 

bezrobocia, a przez to poprawę konkurencyjności gminy.9 

 

Rys.5 Województwa z największym procentowym udziałem gmin miejsko-wiejskich w 

trzeciej  i czwartej setce. 
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W drugiej grupie województw (rys.5), w której największy udział gmin miejsko-

wiejskich wystąpił w trzeciej i czwartej setce, znalazły się województwa relatywnie 

wysoko rozwinięte (śląskie i pomorskie), średnio rozwinięte (łódzkie, 

zachodniopomorskie i opolskie) oraz słabo rozwinięte (podlaskie).      

Trzeba przy tym podkreślić, Ŝe gminy miejsko-wiejskie w Śląskiem, które w wielu 

badaniach występuje na drugim miejscu po Mazowieckiem, są tak rozmieszczone, iŜ aŜ 

80% tych gmin znalazło się w czterech pierwszych setkach. Nieznaczna przewaga 

udziału w trzeciej i czwartej setce spowodowała, Ŝe region ten został zakwalifikowany 

do grupy średnio rozwiniętych regionów z punktu widzenia poziomu rozwoju gmin 

miejsko-wiejskich. Gdyby nie to, Ŝe w pierwszej setce znalazło się tylko 14% gmin, to 

moŜna by stwierdzić, Ŝe jest to region o bardzo harmonijnym/zrównowaŜonym 

                                                           
9  E. Kwiatkowski, Perspektywy poprawy konkurencyjności regionów w warunkach członkostwa 
w Unii Europejskiej, PAN, Komitet Nauk Ekonomicznych , Warszawa 2004.   
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rozwoju. Stosunek najwyŜszej punktacji do najniŜszej jest relatywnie wąski, woj. 

śląskie 3,23 (Czechowice-Dziedzice 633,74/Ogrodzieniec 196,02), a woj. pomorskie 

2,55 (Bytów 565,91/Debrzno 221,42). W województwie mazowieckim ten stosunek jest 

szerszy (5,0),  jednakŜe wyŜsza jest znacznie punktacja najlepszej gminy, ale i niŜsza 

najsłabiej rozwiniętej.   Wprawdzie zdecydowanie lepiej byłoby, gdyby ta koncentracja 

gmin miejsko-wiejskich wystąpiła w pierwszej i drugiej setce, to jednak brak gmin w 

szóstej setce (ostatniej) w woj. pomorskim i opolskim oraz relatywnie niewielki odsetek 

gmin w dwu ostatnich setkach (5-6) w woj. śląskim świadczy o małym zagroŜeniu 

marginalizacją rozwojową JST tych regionów.  

Najmniej korzystne zróŜnicowanie poziomu rozwoju (rozmieszczenia gmin 

miejsko-wiejskich w poszczególnych setkach) jest w woj. zachodniopomorskim i 

podlaskim, w których to wystąpił ponad 30% udział gmin w dwu ostatnich setkach.  

 

Rys. 6 Województwa z największym procentowym udziałem gmin miejsko-wiejskich w 

piątej i szóstej setce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

W grupie województw z największym procentowym udziałem gmin miejsko-
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świętokrzyskie 37,50%. Wszystkie województwa tej grupy zaliczane są do najsłabiej 

rozwiniętych (z wyjątkiem kujawsko-pomorskiego, naleŜą one do tzw. ściany 
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wschodniej) i z tego punktu widzenia moŜna wskazać, Ŝe poziom rozwoju gmin 

miejsko-wiejskich jest proporcjonalny do poziomu rozwoju całych regionów.  Uwagę 

zwraca województwo świętokrzyskie, w którym wystąpił relatywnie wysoki udział 

gmin miejsko-wiejskich w dwu pierwszych setkach (ponad 30%, a  w pierwszej ponad 

20%), co osłabia stwierdzoną proporcjonalność rozwoju omawianych gmin i regionów.  

Województwa przedstawione na rysunku 6 charakteryzują się relatywnie małym 

zróŜnicowaniem poziomu rozwoju (wsp. zmienności: podkarpackie 29,44%, lubelskie 

32,91%, warmińsko-mazurskie 35,51%, kujawsko-pomorskie 37,36%, świętokrzyskie 

40,7%), co wynika, szczególnie w województwie lubelskim, z niskiego poziomu 

rozwoju badanych gmin miejsko-wiejskich. W rezultacie tworzy się mało dynamiczna 

zbiorowość, bez wyraźnych lokomotyw/centrów rozwoju, co prowadzi do niskiego 

poziomu konkurencyjności rozwojowej, braku pozytywnych przykładów w najbliŜszym 

otoczeniu, które mogłyby stymulować społeczności lokalne i samorządy do 

koncentrowania się na projektach rozwojowych. W takich przypadkach częstym 

zjawiskiem jest poczucie bezsilności, niemoŜności prowadzenia skutecznych działań 

rozwojowych.  

Województwo lubelskie posiada 21 gmin miejsko-wiejskich, z czego ponad 52% 

znajduje się w dwu ostatnich setkach, a stosunek najwyŜszej punktacji do najniŜszej 

wynosi 3,2 i jest niŜszy niŜ w Wielkopolskiem i Mazowieckiem, gdzie ten stosunek 

wynosi 5,1. Podkreślenia wymaga to,  Ŝe węŜszy stosunek w województwie lubelskim 

wynika z niŜszej punktacji gminy miejsko-wiejskiej, która osiągnęła najwyŜszy poziom 

rozwoju w Lubelskiem (Janów Lubelski 543), a nie z wyŜszego poziomu/bardziej 

harmonijnego rozwoju gmin. We wszystkich wymienionych województwach najniŜsze 

punktacje mieściły się w przedziale 150-170 (Annopol-  Lubelskie 168). Natomiast 

duŜe róŜnice (211-247 punktów) występują w punktacji najwyŜej rozwiniętych gmin 

miejsko-wiejskich w rankingu krajowym (Komorniki- Wielkopolskie 790, drugie 

miejsce, Piaseczno-Mazowieckie 754, trzecie miejsce). Świadomie nie przedstawiamy 

porównania z gminą, która zajmuje pierwsze miejsce w rankingu krajowym (Polkowice 

1272 punkty), która to gmina bardzo wysoką punktację osiągnęła głównie dzięki 

wysokiej liczbie pracujących na 1000 mieszkańców (799/1000 mieszkańców). 

Powracając do analizy gmin miejsko-wiejskich w Lubelskiem, trzeba podkreślić, Ŝe 

cztery gminy, które osiągnęły najwyŜszą punktację, są rozproszone w regionie w taki 

sposób, Ŝe moŜna z duŜą pewnością stwierdzić, Ŝe ten poziom rozwoju nie jest 
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stymulowany przez lokomotywy/centra rozwoju, a są to: Janów Lubelski-543 punkty, 

Parczew-465, Zwierzyniec-442 i Nałęczów-423). NajbliŜej Lublina jest połoŜony 

Nałęczów, jednakŜe rozwój tej gminy wynika z tego, Ŝe jest to miejscowość 

uzdrowiskowa i jej rozwój ma niewielki związek z oddziaływaniem regionalnego 

centrum. Trzeba przy tym podkreślić, Ŝe Nałęczów charakteryzuje się najwyŜszą 

otwartością na rozwój, co wyraŜa się najwyŜszym poziomem, wśród najlepiej 

rozwiniętych gmin miejsko-wiejskich, wydatków na projekty rozwojowe (zmienne 3 i 

4), który wynosi 32%. Wydatki te w pozostałych trzech gminach (Janów Lubelski, 

Parczew i Zwierzyniec) mieszczą się w granicach 20-30%, co wskazuje na 

ostroŜne/zachowawcze podejście do działań rozwojowych.  Jeśli chodzi o wskaźniki 

charakteryzujące umiejętności zarządzania rozwojem (liczba pracujących i 

bezrobotnych/1000 mieszkańców i liczba podmiotów gospodarczych/1000 

mieszkańców), to pozytywnie naleŜy ocenić 200 pracujących i 100 podmiotów 

gospodarczych na 1000 mieszkańców. Te wartości wskaźników nie zostały osiągnięte 

przez wszystkie cztery najwyŜej rozwinięte gminy. W przypadku liczby pracujących 

wskaźnik mniejszy niŜ 200 wystąpił w Nałęczowie (164/1000 mieszkańców), co 

sprawiło, Ŝe wystąpił wąski stosunek pracujących do bezrobotnych (2,45). NajwyŜsza 

liczba pracujących widoczna jest teŜ w najwyŜej rozwiniętym Janowie Lubelskim 

(240/1000 mieszkańców), w której to gminie pojawia się  teŜ niewiele korzystniejszy 

stosunek pracujących do bezrobotnych (2,53), co wynika z relatywnie wysokiej liczby 

bezrobotnych (95/1000 mieszkańców). Stosunkowo niska liczba bezrobotnych na 1000 

mieszkańców w gminie  Nałęczów wynika z bliskiego połoŜenia w stosunku do duŜych 

rynków pracy tj. Lublina i Puław.  Jeśli chodzi o wskaźnik przedsiębiorczości (liczbę 

podmiotów gospodarczych/1000 mieszkańców), to tylko Janów Lubelski nieznacznie 

przekroczył 100 podmiotów, natomiast pozostałe gminy wykazują się niskim poziomem 

tych wskaźników(Parczew-72, Zwierzyniec-64 i Nałęczów-72). Pokazuje to, Ŝe 

najsłabszymi punktami w rozwoju tych gmin są: otwartość na rozwój (niskie 

zaangaŜowanie budŜetu gmin w realizację projektów rozwojowych, zmienne 3 i 4) oraz 

bardzo niskie wskaźniki przedsiębiorczości. Szczególnie uwagę zwraca gmina 

Nałęczów, która powinna dbać o przedsiębiorczość ze względu na swój uzdrowiskowo-

turystyczny charakter. Niski wskaźnik przedsiębiorczości, jak teŜ relatywnie niska 

otwartość na rozwój, były podkreślane teŜ przy analizie gmin miejskich, co wskazuje, 

Ŝe są to słabe punkty całego regionu.  
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Reasumując analizę czterech gmin o najwyŜszej punktacji, naleŜy podkreślić, Ŝe   

wysoki, jak na lubelski region, poziom ich rozwoju wynika głównie z czynników 

endogenicznych, poniewaŜ są to gminy zdecydowanie oddalone od lokomotyw/centrów 

rozwoju. Nasuwa się więc stwierdzenie, Ŝe samorząd tych gmin stawia problematykę 

rozwoju na pierwszym miejscu w swoim działaniu oraz przywiązuje duŜą wagę do 

zarządzania rozwojem. 

 Jeśli chodzi o pozostałe 17 gmin, których punktacja jest niŜsza niŜ 400 punktów, 

to tylko 5 z nich osiągnęło wydatki budŜetowe na poziomie ponad 20%, a jedna z nich 

powyŜej 30% (gmina Kock). Wskazuje to na fakt, Ŝe gminy te, mimo niskiego poziomu 

rozwoju, wykazują się bardzo ostroŜną/zachowawczą postawą prorozwojową, co 

zdecydowanie potwierdza stwierdzenie, Ŝe poziom tych wydatków jest powaŜnym  

destymulantem rozwoju gmin.  

Podobna sytuacja jest w przypadku liczby pracujących na 1000 mieszkańców (zmienna 

opisująca umiejętność zarządzania rozwojem), który to wskaźnik jest niŜszy, a w wielu 

przypadkach duŜo niŜszy niŜ 200 i mieści się w przedziale 182 (Ryki)-62 (Tyszowce). 

W pięciu gminach miejsko-wiejskich z sidemnastu wystąpił mniejszy od jedności 

stosunek pracujących do bezrobotnych, co stanowi ponad 20% całej zbiorowości gmin 

(21 gmin). Na tej podstawie moŜna stwierdzić, Ŝe gminy te są bardzo realnie zagroŜone 

marginalizacją rozwojową oraz, Ŝe łączenie słabo rozwiniętych gmin miejskich z 

otaczającymi je takŜe słabymi obszarami wiejskimi nie znajduje uzasadnienia. 

Analiza gmin wiejskich 

Rozwój obszarów wiejskich jest problemem szczególnym, poniewaŜ ich liczba 

jest znacząco większa niŜ jest to w przypadku gmin miejskich i miejsko-wiejskich 

łącznie. Ponadto w gminach wiejskich zamieszkuje około 40% społeczeństwa, a w 

Lubelskiem ten wskaźnik jest znacznie wyŜszy od średniej krajowej. Dlatego m. in. 

podkreślano wielokrotnie podczas analizy poziomu rozwoju gmin miejskich i miejsko-

wiejskich, Ŝe w wielu słabo rozwiniętych regionach poziom rozwoju tych gmin jest 

nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do rozwoju regionu (podkarpackie, podlaskie, 

świętokrzyskie czy warmińsko-mazurskie). ZrównowaŜony/harmonijny rozwój gmin 

wiejskich jest więc bardzo waŜny i moŜe mieć charakter komplementarny w stosunku 

do obszarów zurbanizowanych. Natomiast brak  dbałości o taki rozwój gmin wiejskich 

moŜe prowadzić do wyludniania tych obszarów i ich marginalizacji. Znaczenie 

zrównowaŜonego/harmonijnego przestrzennie rozwoju zasługuje na podkreślenie takŜe 
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dlatego, Ŝe w ramach gmin wiejskich występuje zróŜnicowanie niespotykane w 

gminach miejskich czy miejsko-wiejskich. NajwyŜsza punktacja w gminie Kleszczów 

(pow. bełchatowski) wynosi 5860,99, natomiast najniŜsza w Górowie Iławeckim ma 

wartość ujemną i wynosi –45 punktów. Jeśli nawet Kleszczów wyłączyć z analizy jako 

przypadek ekstremalny, to druga gmina- Tarnowo Podgórne (pow. poznański) osiągnęła 

punktację 1359,13 punktów.    

  Przystępując do analizy zróŜnicowania poziomu rozwoju, naleŜy podkreślić, Ŝe 

krajowy ranking gmin wiejskich obejmuje 1593 JST. Gminy te podzielono na 16 grup, z 

której kaŜda obejmuje po 100 gmin (ostatnia 93). Następnie dokonano klasyfikacji 

regionów, dzieląc całą zbiorowość gmin na trzy grupy. Do pierwszej grupy zaliczono 

województwa, w których stwierdzono najwyŜszy procentowy udział gmin w pięciu 

pierwszych setkach. Do drugiej grupy zaliczono sześć województw, w których 

stwierdzono najwyŜszy udział gmin w sześciu środkowych setkach. Do ostatniej grupy 

zaliczono natomiast województwa, w których stwierdzono najwyŜszy udział gmin w 

piuęciu ostatnich setkach. ZałoŜono, Ŝe województwa, które znalazły się w pierwszej 

grupie (rys.7), moŜna uznać jako relatywnie najlepsze z punktu widzenia 

przestrzennego zrównowaŜenia/harmonijności rozwoju. W ramach grup (5;6;5 

regionów) przeprowadzona będzie analiza na podstawie udziału gmin w 

poszczególnych setkach, co jest uzasadnione bardzo duŜym zróŜnicowaniem poziomu 

rozwoju (punktacji) w poszczególnych setkach. Przy czym największe zróŜnicowanie 

dotyczy pierwszej setki gmin, w której to punktacja waha się od ponad 1359 (pomijając 

gminę Kleszczów-Łódzkie jako mało porównywalną ze względu na ekstremalnie 

wysoki poziom rozwoju –5860 punktów i 4400 za pracujących na 1000 mieszkańców) 

do 430 punktów. Kolejne setki są zdecydowanie mało zróŜnicowane (w ostatniej 16 

setce punktacja wynosi poniŜej 90 punktów).     
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Rys.7 Województwa z największym procentowym udziałem gmin wiejskich w 

pierwszych pięciu setkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W grupie pięciu najlepszych regionów, analizowanych z punktu widzenia 

rozwoju gmin wiejskich, znalazły się: śląski 66,67%, wielkopolski 58,62%, dolnośląski 

44,30 %, pomorski 42,86% oraz zachodniopomorski 42,31 %.  

Z rysunku nr 7 wynika, Ŝe wśród pięciu województw, które mają najwyŜszy 

udział gmin wiejskich w pięciu pierwszych setkach, największym przestrzennym 

zrównowaŜeniem/harmonijnością rozwoju wykazują się województwa: wielkopolskie i 

śląskie. Na podkreślenie zasługuje wyraźnie malejący udział gmin w kolejnych setkach, 

a w czterech ostatnich w woj. wielkopolkim ten udział jest poniŜej jednego procenta ( w 

ostatniej setce nie występuje Ŝadna gmina), natomiast w woj. śląskim w dwu ostatnich 

setkach nie wystąpiła Ŝadna gmina. W  województwie wielkopolskim ponad 26%, a w 

województwie śląskim ponad 30% gmin wiejskich znalazło się w dwu pierwszych 

setkach. Wskazuje to, Ŝe regiony te są na tyle harmonijnie rozwinięte, Ŝe nie ma w nich 

gmin wiejskich w ostatniej setce, które są najmocniej zagroŜone marginalizacją. 

Wysoki poziom uprzemysłowienia tych regionów oraz dbałość samorządów (gminnych, 

wojewódzkich i powiatowych) o rozwój sprawia, Ŝe gminy wiejskie wykazują wysoki i 

harmonijny przestrzennie rozwój. Wyraźnie jest to mniej widoczne w trzech 

pozostałych województwach zakwalifikowanych do pierwszej grupy (ry.7).  NaleŜy 
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takŜe podkreślić, Ŝe wszystkie województwa przedstawione na rysunku 7 są zaliczane, 

na podstawie PKB per capita, do dobrze (wielkopolskie i śląskie) lub średnio 

rozwiniętych (pomorskie, dolnośląskie i zachodniopomorskie).10  

 

Rys. 8 Województwa z największym procentowym udziałem gmin wiejskich w 6-11  

setce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

                                                           
10  E. Sobczak, Rozwój społeczno-ekonomiczny regionów w świetle polityki spójności Unii 
Europejskiej, Zeszyty Naukowe Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, 
Zeszyt nr 24, Warszawa 2006.   
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Województwa przedstawione na rysunku 8 charakteryzują się niskim lub, bardzo 

niskim, udziałem gmin w pierwszej setce(od 2 do ok. 6%), zaś cztery z nich 

charakteryzują się stosunkowo niskim udziałem gmin w ostatniej setce (od ok. 1 do 

nieco ponad 4%). Regiony te, na podstawie PKB per capita, zaliczane są do średnio 

rozwiniętych (małopolskie, łódzkie i opolskie) lub słabo rozwiniętych (podkarpackie, 

podlaskie oraz kujawsko-pomorskie). Wśród regionów tych występują bardzo 

zróŜnicowane wartości oraz wahania udziału gmin w poszczególnych  setkach. 
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Szczególnym przykładem jest województwo opolskie, gdzie zróŜnicowanie jest 

najbardziej wyraźne, ale takŜe małopolskie i podkarpackie, w których to regionach jest 

około 15-18% gmin w dwu ostatnich setkach.  

MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe województwa przedstawione na rys. 8 zawierają 

przede wszystkim gminy średnio rozwinięte, ale takŜe bardzo słabo rozwinięte (w dwu 

ostatnich setkach), które podlegają procesom marginalizacji.   

 

Rys. 9 Województwa z największym procentowym udziałem gmin wiejskich w 

ostatnich pięciu setkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 Na rysunku nr 9 znalazły się województwa: warmińsko-mazurskie 52,24%, 

świętokrzyskie 50,00%, mazowieckie 46,98%, lubelskie 41,01% oraz lubuskie 40,00%. 

Regiony te posiadają dość zbliŜony rozkład gmin w poszczególnych setkach. 

Jedynie województwo warmińsko-mazurskie ma blisko 22,39% gmin wiejskich w 

ostatniej setce oraz ponad połowę gmin  w pięciu ostatnich setkach, co pozwala 

stwierdzić, Ŝe ten region wykazuje się najniŜszym poziomem rozwoju gmin wiejskich. 

NaleŜy teŜ dodać, Ŝe na rysunku 9 jest region, którego rozwój mierzony PKB per capita 

jest najwyŜszy w Polsce (mazowiecki) oraz regiony najsłabiej rozwinięte(warmińsko-

mazurskie, lubelskie, świętokrzyskie, a takŜe lubuskie). Trzeba podkreślić, Ŝe to właśnie 

w tych województwach znalazła się najliczniejsza grupa gmin wiejskich zagroŜonych 
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marginalizacją. MoŜna przyjąć, Ŝe szczególnie mocno dotyczy to gmin znajdujących się 

w  ostatniej setce, których najwięcej jest w województwie warmińsko-mazurskim i 

lubuskim (odpowiednio 22,39% i 11,43%). Pozostałe województwa posiadają około 6-

8% gmin w ostatniej setce ( w grupie najmocniej zagroŜonej marginalizacją). Ostatnia 

setka gmin charakteryzuje się bardzo niską punktacją (poniŜej 90 punktów), w dodatku 

w tej grupie znajdują się cztery gminy, które charakteryzują się ujemną punktacją 

(Górowo Iławeckie –31,8-woj. warmińsko-mazurskie; Chlewiska-14,49-mazowieckie; 

Brzyska-14,36-podkarpackie; Lidzbark Warmiński-9,84-warmińsko-mazurskie).         

Poziom rozwoju gmin wiejskich przedstawionych na rysunku 9 (trzeciej grupy) 

jest w wysokim stopniu nieharmonijny, o czym świadczą wartości odchylenia 

standardowego, które mieści się w przedziale: 48,9% -lubuskie i 63,20% – warmińsko-

mazurskie. 

Województwo lubelskie posiada 172 gminy wiejskie, z których ponad 84% 

znajduje się w drugiej i trzeciej grupie (w środkowych sześciu setkach 42,44% i w 

pięciu ostatnich setkach 41,86%). MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe w regionie lubelskim 

dominują gminy wiejskie o średnim i niskim poziomie rozwoju. W regionie nie 

wystąpiły gminy z ujemną punktacją. Niewielki odsetek gmin znajduje się w 

pierwszych pięciu setkach (15,7%), których punktacja jest wyŜsza niŜ 264 punkty. 

Współczynnik zmienności dla województwa lubelskiego wynosi 55,8%, co wskazuje na 

wysokie zróŜnicowanie poziomu rozwoju gmin wiejskich. NajwyŜszy poziom 

punktacji/rozwoju osiągnęła gmina Puchaczów (1209,94), która znalazła się na trzecim 

miejscu w rankingu krajowym gmin wiejskich. W gminie tej zmienną decydującą o 

wysokim poziomie rozwoju jest liczba pracujących na 1000 mieszkańców (984,58), a 

jej stosunek do liczby bezrobotnych wynosi 13,98. Osiągnięty wynik związany jest z 

kopalnią węgla kamiennego, która jest zlokalizowana w tej gminie. Relatywnie szeroki 

stosunek pracujących do bezrobotnych wystąpił niemal we wszystkich gminach 

pierwszej setki, w których wskaźnik ten wyniósł odpowiednio, Terespol 5,03, przy 

liczbie pracujących 339 oraz Łukowa 5,18, przy liczbie pracujących 198.  Powracając 

do analizy gminy Puchaczów, naleŜy podkreślić, Ŝe nie wyróŜnia się ona niczym poza 

liczbą pracujących. Przykładem jest odsetek środków budŜetowych wydatkowanych na 

inwestycje rozwojowe, (zmienna 3 i 4), na które to wydano tylko 22%. Świadczy to o 

małej otwartości na rozwój, tym bardziej, Ŝe gmina ta nie posiada wysokiego nasycenia 

infrastrukturą techniczną (ludność objęta usługami wodociągowymi wynosi 90%, ale 



27 

2

2

usługami kanalizacyjnymi i oczyszczalni ścieków tylko 22%). W sposób syntetyczny 

moŜna by ocenić sytuację w gminie Puchaczów poprzez porównanie punktacji 

pozostałej po odjęciu od  sumarycznej ilości punktów, punktację otrzymaną za liczbę 

pracujących. Pozostała punktacja jest w znacznym stopniu zaleŜna od samorządu 

gminy, która to pokazuje na ile gmina posiada i realizuje cele długoterminowe/ 

rozwojowe. Ilość punktów pozostała po odjęciu punktów za liczbę pracujących w 

Tarnowie Podgórnym, która to gmina zajęła drugie miejsce w rankingu krajowym gmin 

wiejskich, wynosi 624. Natomiast w trzeciej gminie w rankingu, to jest w Puchaczowie 

ta róŜnica wynosi tylko 225 punktów. MoŜe to wskazywać, Ŝe najlepsza gmina wiejska 

w Lubelskiem nie posiada celów strategicznych-lub- Ŝe te cele nie są jeszcze 

realizowane. Wskaźnikiem potwierdzającym tę tezę jest liczba podmiotów 

gospodarczych na 1000 mieszkańców, która to w Tarnowie Podgórnym wynosi 161, 

natomiast w Puchaczowie 56, co jest wskaźnikiem niemal trzykrotnie mniejszym niŜ w 

drugiej gminie w rankingu krajowym. Ten ostatni wskaźnik wyraźnie pokazuje, Ŝe 

gmina Puchaczów jest w początkowym etapie rozwoju. MoŜna teŜ twierdzić, Ŝe jest to 

początkowa faza nabywania umiejętności zarządzania rozwojem. Wprawdzie w 

dotychczasowej analizie liczbę pracujących na 1000 mieszkańców przyjmowano jako 

główne kryterium oceny umiejętności zarządzania rozwojem, jednakŜe w  przypadku 

jest to mało uzasadnione, poniewaŜ liczba miejsc pracy  w gminie jest mało zaleŜna  od 

samorządu.  

Wymaga teŜ podkreślenia to, Ŝe w zdecydowanej większości gmin lubelskich, 

które znalazły się w pierwszych pięciu setkach i osiągnęły powyŜej 264 punktów za 

poziom rozwoju (26 gmin), wykazuje się większą otwartością na rozwój, mierzony 

odsetkiem wydatków budŜetowych na projekty rozwojowe/inwestycyjne (zmienne 3 i 

4).  Gminy te wydają znacznie większy odsetek tych środków niŜ gmina Puchaczów, a 

tylko jedna gmina charakteryzuje się mniejszym odsetkiem wydatków (gmina wiejska 

Włodawa- 13,8%). Z analizowanych 26 gmin 23 gminy charakteryzują się odsetkiem 

wydatków budŜetowych na projekty inwestycyjne/rozwojowe (zmienne 3 i 4) powyŜej 

30%, a 12 powyŜej 40%. Druga gmina pod względem poziomu rozwoju w Lubelskiem 

(Terespol- 541 punktów) osiągnęła 41% tych wydatków, co świadczy o bardzo 

wysokiej otwartości na rozwój. NaleŜy przy tym podkreślić, Ŝe wśród 26 gmin o 

najwyŜszym poziomie rozwoju w regionie są gminy, których analizowany odsetek 

wydatków jest jeszcze wyŜszy niŜ w stwierdzony w Terespolu, a do tych gmin naleŜą: 
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Konstantynów- 64%, Mełgiew-53%, Firlej-57%, Czemierniki-57%, KsięŜpol-47%, 

Krzywda i Kurów-44%, Potok Górny-48%, StrzyŜowice-42%, Wólka-44% i 

Trzebieszów-41%. Analizowana zbiorowość gmin, które znalazły się w pierwszych 

pięciu setkach, są na tyle małą grupą, aby stworzyć wysoki poziom konkurencyjności 

rozwojowej i stymulować , m. in. poprzez przykład, do rozwoju inne, sąsiednie gminy. 

JednakŜe te gminy mogą być wykorzystywane, jako lokalne przykłady, do promocji 

rozwoju, a podejmowane przez nie wysiłki i osiągane rezultaty powinny być 

udostępnione innym gminom. Takie działania mogą mieć duŜe znaczenie, poniewaŜ 

lokalne przykłady mają znaczenie szczególne, gdyŜ przełamują przekonanie o 

bezsilności i nieskuteczności działań rozwojowych. 

Jeśli chodzi o liczbę pracujących na 1000 mieszkańców w powyŜej 

analizowanych gminach, to nie jest ona i nie moŜe być porównywalna do tej liczby w 

Puchaczowie, poniewaŜ ta gmina swój rozwój opiera o przemysł wydobywczy. 

Natomiast w pozostałych 25 gminach ta liczba jest zdecydowanie niŜsza, w  

następujących gminach moŜe być ona uznana jako dobry punkt wyjściowy do dalszego 

rozwoju: Terespol-339, Łukowa-198, Niemce-120, StrzyŜowice-107, Krzywda-114, 

Końskowola-107 oraz Krasnystaw-106. Wśród wymienionych gmin są zarówno te 

połoŜone w pobliŜu miejskich lokomotyw/centrów rozwoju (np. Terespol, Niemce, 

Końskowola i Krasnystaw), jak teŜ oddalone od takich centrów. Natomiast w 

pozostałych 17 gminach liczba pracujących jest poniŜej 100, co wskazuje, Ŝe 

intensywne działania rozwojowe trwają na tyle krótko, Ŝe rezultaty są jeszcze małe. 

Wśród tych 17 gmin aŜ 12 (70%) charakteryzuje się mniejszym od jedności stosunkiem 

liczby pracujących do bezrobotnych na 1000 mieszkańców (0,95-0,45). MoŜna zatem 

stwierdzić, Ŝe zdecydowana większość gmin, które charakteryzują się mniejszą od 100 

liczbą pracujących na 1000 mieszkańców, posiadają mniejszy od jedności stosunek 

pracujących do bezrobotnych. Kolejnym wskaźnikiem obrazującym umiejętność 

zarządzania rozwojem jest liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, 

która to charakteryzuje poziom przedsiębiorczości mieszkańców. Na niski wskaźnik 

przedsiębiorczości (liczby podmiotów gospodarczych/1000 mieszkańców) zwracano 

uwagą przy analizie gmin miejskich i miejsko-wiejskich i trzeba stwierdzić, Ŝe gminy 

wiejskie o najwyŜszym poziomie rozwoju w Lubelskiem pozwalają przyjąć, Ŝe 

przedsiębiorczość jest destymulantem, słabym punktem w rozwoju gmin. W sytuacji 

województwa lubelskiego moŜna przyjąć, Ŝe gminy wiejskie, które charakteryzują się 
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liczbą podmiotów gospodarczych powyŜej 50/1000 mieszkańców wykazują się dobrą 

umiejętnością zarządzania rozwojem. Wśród 26 gmin o najwyŜszym poziomie rozwoju 

tylko 8 osiągnęło taki wskaźnik (w przedziale 52-62/1000 mieszkańców). W tej grupie 

znalazły się 4 gminy połoŜone w sąsiedztwie Lublina (Głusk, Jastków, Mełgiew i 

Niemce), co wskazuje na oddziaływanie centrum rozwoju na rozwój przedsiębiorczości. 

Natomiast wśród czterech pozostałych gmin, oprócz Puchaczowa, znalazły się gminy 

odległe od centrów rozwoju, a mianowicie: Biszcza-52 podmioty gospodarcze, 

KsięŜpol-57 i Kurów-78. NaleŜy zwrócić uwagę na dwie pierwsze gminy, które są 

połoŜone na południowym skraju województwa lubelskiego i fakt, Ŝe są one oddalone 

od lokomotyw/centrów rozwoju pozwala stwierdzić, Ŝe o poziomie 

rozwoju/sumarycznej punktacji, jak teŜ o poziomie przedsiębiorczości decyduje 

otwartość samorządu i społeczności na rozwój oraz umiejętność zarządzania rozwojem. 

Analiza gmin o najwyŜszym poziomie rozwoju/punktacji sumarycznej pokazuje 

teŜ inny aspekt, interesujący z punktu widzenia zarządzania przestrzennym rozwojem 

regionu, którym jest przestrzenne rozmieszczenie gmin o najwyŜszym poziomie 

rozwoju w regionie. Na podstawie analizy moŜna województwo podzielić na trzy 

obszary, w których skupiają się gminy otwarte na rozwój. Najbardziej interesującym 

obszarem, poniewaŜ najbardziej oddalonym od tradycyjnie uznanych centrów rozwoju, 

jest obszar południowy, w którym znalazło się 6 (z 26) relatywnie wysoko rozwiniętych 

gmin (Łukowa-482 punkty, Aleksandrów-376, Potok Górny-309, KsięŜpol-306, 

Tereszpol-282 i Biszcza-274). Wszystkie te gminy w 2004 roku przeznaczyły ponad 

30% środków budŜetowych na projekty inwestycyjne/rozwojowe (zmienna 3 i 4), a 

dwie z tych gmin (Potok Górny i KsięŜpol) ponad 40%. Pokazuje to bardzo wysoki 

poziom otwartości na rozwój, co podkreślano przy analizie całej zbiorowości gmin z 

pierwszych pięciu setek (powyŜej 264 punktów). Większość tych gmin charakteryzuje 

się mniejszym od jedności stosunkiem liczby pracujących do bezrobotnych, zaś większy 

od jedności wystąpił tylko w gminie Łukowa oraz KsięŜpol (odpowiednio- 5,2 i 1,25).  

Drugim obszarem, w którym istnieje największe skupisko gmin o najwyŜszym 

poziomie rozwoju jest obszar środkowy, w sąsiedztwie Lublina, Puław i Kraśnika. Do 

tej grupy gmin naleŜy zaliczyć takŜe Puchaczów, jakkolwiek nie doszukujemy się tutaj 

oddziaływania Lublina czy Łęcznej na poziom rozwoju tej gminy. Natomiast do gmin, 

których poziom rozwoju jest zaleŜny od oddziaływania Lublina i Puław naleŜą: Wólka-

343 punkty, Niemce-329, StrzyŜewice-316, Mełgiew-294, Jastków-278, Kurów-277, 
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Końskowola-271 i Głusk-267. Łącznie z gminą Puchaczów w środkowym obszarze 

znajduje się 9 gmin. Wszystkie te gminy charakteryzują się większym od jedności 

stosunkiem pracujących do bezrobotnych na 1000 mieszkańców, o czym decyduje 

przede wszystkim niska liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców. Niska liczba 

bezrobotnych jest typowa dla gmin, które znajdują się w pierwszym etapie rozwoju, 

który polega na tym, Ŝe mieszkańcy dojeŜdŜają do pracy do innych gmin np. do 

Lublina, Puław czy Puchaczowa, który liczbą pracujących zaspokaja potrzeby co 

najmniej trzech gmin. Natomiast gminy te nie wyróŜniają się pod względem liczby 

podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, co wiąŜe się, podobnie jak w 

przypadku niskiej liczby pracujących i bezrobotnych, z dojeŜdŜaniem mieszkańców do 

pracy do innych gmin, a to jakby zwalnia samorząd z obowiązku pozyskiwania 

przedsiębiorców tworzących miejsca pracy/ze społeczno-gospodarczego rozwoju 

zrównowaŜonego. Wszystkie wymienione gminy charakteryzują się dodatnim saldem 

migracji, co świadczy o tym, Ŝe są one atrakcyjne dla mieszkańców innych gmin 

regionu, głównie ze względu na blisko połoŜone rynki pracy (w analizowanej gminie, 

lub w sąsiedniej). Dodatnie saldo migracji świadczy takŜe o tym, Ŝe gminy te oferują 

mieszkańcom miast relatywnie tanie działki budowlane, dzięki czemu wkraczają w 

drugi etap rozwoju, który polega na rozlewaniu się rozwoju miast poprzez 

pozyskiwanie mieszkańców. Natomiast na podstawie liczby pracujących na 1000 

mieszkańców moŜna stwierdzić, Ŝe tylko nieliczne gminy wkroczyły w trzeci etap 

rozwoju, tzn. pozyskiwania inwestorów tworzących miejsca pracy. Do takich gmin 

moŜna zaliczyć gminy Niemce i Końskowolę, które osiągnęły wskaźnik liczby 

pracujących na 1000 mieszkańców odpowiednio-120 i 107. W Ŝadnej gminie nie moŜna 

dostrzec nawet początkowej fazy czwartego etapu rozwoju, który polega na rozwoju 

przedsiębiorczości i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 

W środkowym obszarze znajduje się jeszcze kilka innych gmin, które otaczają gminy 

miejskie i korzystają z rozlewania się rozwoju tych miast (Włodawa-272 punkty i 

Krasnystaw-265) oraz gminy Hańsk-292 punkty, Firlej-286, Uścinów-286 i 

Czemierniki-278. Są to gminy rozproszone i nie przylegają do miast, przez co moŜna 

stwierdzić, Ŝe ich poziom rozwoju jest stymulowany głównie przez czynniki 

endogeniczne(wewnętrzne). Istnienie takich gmin, jak teŜ analizowanych wcześniej, 

zlokalizowanych w południowej części regionu, pokazuje, Ŝe osiąganie 

przedstawionego poziomu rozwoju jest moŜliwe bez udziału lokomotyw/centrów 
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rozwoju. Pozwala to na stwierdzenie, Ŝe w województwie lubelskim widoczne są 

znamiona policentrycznego rozwoju, tzn. Ŝe występuje wiele lokomotyw/centrów 

rozwoju. 

 Trzecim obszarem, w którym występują gminy o relatywnie wysokim poziomie 

rozwoju, to obszar północny, w którym skupiły się takie gminy, jak:Terespol-548 

punktów, Konstantynów-356, Janów Podlaski-319, Krzywda-304 i Trzebieszów-279. 

MoŜna przyjąć, Ŝe dwie z tych gmin są przyległe do miast, to jest Trzebieszów 

(Międzyrzec Podlaski) oraz Terespol. Trzy pozostałe gminy są oddalone od ośrodków 

miejskich, a ich poziom rozwoju został osiągnięty dzięki wewnętrznym czynnikom, 

między innymi w wyniku dobrej strategii rozwoju, dostosowanej do lokalnych 

moŜliwości, otwartości na rozwój oraz skutecznemu zarządzaniu tym procesem. 

Przykładem jest gmina Konstantynów, która wśród gmin oddalonych od centrów 

rozwoju przeznaczyła na projekty inwestycyjne/rozwojowe aŜ 54,5% wydatków 

budŜetowych. Dwie pozostałe gminy takŜe wykazują się duŜą otwartością na rozwój, 

poniewaŜ wydatki na projekty rozwojowe stanowiły niewiele mniej niŜ w gminie 

Konstantynów (Krzywda-44% i Janów Podlaski-36%). Wszystkie 5 gmin z północnego 

obszaru wykazują się większym od jedności stosunkiem liczby pracujących do 

bezrobotnych na 1000 mieszkańców. Natomiast niska liczba podmiotów gospodarczych 

(najniŜsza jest w gminie Terespol-33, o najwyŜszej punktacji-548) potwierdza 

wcześniej przedstawione stwierdzenie, Ŝe istotnym destymulantem rozwoju gmin 

wiejskich jest bardzo niski poziom przedsiębiorczości.        

    Analizę gmin, które znalazły się w drugiej grupie (sześciu setkach) oraz w 

trzeciej grupie (ostatnich pięciu setkach) będzie się prowadzić w sposób bardziej 

uproszczony niŜ w przypadku gmin o najwyŜszym poziomie rozwoju. OtóŜ podzielono 

je na podgrupy w zaleŜności od ilości punktów i tak w pierwszej kolejności wydzielono 

gminy o punktacji od 200 do 263, co sprawiło, ze w tej podgrupie znalazły się gminy z 

setek 6, 7, 8 i 9. Przyjęto załoŜenie/tezę, Ŝe ta grupa gmin podejmuje działania 

rozwojowe i wykazuje otwartość na rozwój. W podgrupie tej znalazło się 47 gmin, 

które charakteryzują się zróŜnicowaną otwartością na rozwój. Jedenaście gmin (24%) z 

tego podzbioru przeznaczyło powyŜej 40% wydatków budŜetowych na projekty 

inwestycyjne/rozwojowe. Znacznie mniej, bo tylko 6 gmin, przeznaczało więcej niŜ 

30% ale nie więcej niŜ 40% wydatków budŜetowych na te projekty. Te dwie podgrupy 

gmin (17 gmin) naleŜy zaliczyć do otwartych na rozwój i przy tak wysokim wysiłku 
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budŜetu gminy rozwój będzie zaleŜny od rodzaju realizowanych projektów 

inwestycyjnych oraz innych działań wspierających rozwój. Największa jednakŜe liczba 

gmin (21) charakteryzuje się wydatkami budŜetu na projekty inwestycyjne/rozwojowe 

w przedziale 20-30%, który to przedział wskazuje na występowanie 

ostroŜnej/zachowawczej otwartości na działania rozwojowe. Natomiast 9 gmin 

charakteryzuje się wydatkami inwestycyjnymi (zmienne 3 i 4) na poziomie do 20% (w 

tym jedna poniŜej 10%), na podstawie czego moŜna stwierdzić, Ŝe te gminy nie 

wykazują się otwartością na działania rozwojowe. Z tego wynika, Ŝe przedstawiona 

powyŜej teza weryfikuje się pozytywnie tylko w 36% (w 17 gminach na 47). W 54% 

gmin o punktacji/poziomie rozwoju w przedziale od  200 do 263 otwartość nie została 

stwierdzona.  

Jeśli chodzi natomiast o umiejętność zarządzania rozwojem, mierzoną liczbą 

pracujących na 1000 mieszkańców, to tylko w 18 gminach na 47 (38%) stwierdzono 

większy od jedności stosunek liczby pracujących do bezrobotnych na 1000 

mieszkańców. Ten stosunek jest bardzo wąski i mieści się w przedziale 2,5-1,02. 

Natomiast w 29 gminach występuje mniejszy od jedności stosunek tych dwu liczb, co 

wyraźnie wskazuje na trudności z pozyskiwaniem przedsiębiorców/inwestorów 

tworzących miejsca pracy. Problem ten ujawnia teŜ wskaźnik przedsiębiorczości/liczba 

podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, który to przekroczył 50 tylko w 7 

gminach (15%). 

 Reasumując moŜna stwierdzić, Ŝe analizowane gminy, szczególnie w aspekcie 

umiejętności zarządzania rozwojem mogą być uznane jako zagroŜone marginalizacją. 

MoŜna przyjąć, Ŝe tylko 36% gmin broni się przed marginalizacją poprzez realizację 

projektów inwestycyjnych/rozwojowych, wykazując się znacznym poziomem 

otwartości na rozwój. ZbliŜony odsetek tych gmin (38%) wykazuje się wyŜszym od 

jedności stosunkiem pracujących do bezrobotnych na 1000 mieszkańców, dzięki czemu 

naleŜy je wyłączyć z grupy zagroŜonej marginalizacją. 

 Zdecydowanie gorsza sytuacja występuje w kolejnej podgrupie wydzielonej dla 

potrzeb analizy, w której to znalazły się gminy o punktacji/poziomie rozwoju w 

przedziale poniŜej 200 do 100. Ta podgrupa okazała się najliczniejsza, poniewaŜ składa 

się z 86 gmin. Gminy wchodzące w jej skład charakteryzują się bardzo zróŜnicowaną 

otwartością na rozwój, czego wyrazem jest to, Ŝe tylko 4 z 86 gmin przeznaczyło ponad 

40% wydatków budŜetowych na projekty inwestycyjne/rozwojowe (zmienne 3 i 4), a 15 
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gmin przeznaczyło ponad 30% wydatków budŜetowych na te projekty. Nasuwa się 

stwierdzenie, Ŝe 19 gmin spośród 86 (22%) podejmuje zdecydowane działania/projekty 

rozwojowe. Jest więc duŜe prawdopodobieństwo, Ŝe jeśli te gminy będą wykazywać 

podobną otwartość konsekwentnie w długim przedziale czasu, a realizowane projekty 

będą w wysokim stopniu spełniały wymogi zrównowaŜonego rozwoju społeczno-

gospodarczego, to wydostaną się one ze strefy zagroŜonej marginalizacją.  

Problemem są pozostałe gminy z tej podgrupy (67 z 86-78%), które to przeznaczają 

mniej niŜ 30% wydatków budŜetowych na projekty rozwojowe, w tym w sześciu 

gminach wydatki te były mniejsze niŜ 10%. W niniejszym opracowaniu przyjęto, Ŝe 

wydatki inwestycyjne (zmienne 3 i 4) na poziomie niŜszym niŜ 30% charakteryzują 

ostroŜną/zachowawczą otwartość rozwojową, która to nie jest wystarczająca do 

wydostania się ze strefy zagroŜonej marginalizacją. NaleŜy przy tym pamiętać, Ŝe 

gminy o wysokim poziomie rozwoju przeznaczają zwykle więcej niŜ 30% wydatków 

budŜetowych na projekty inwestycyjne/rozwojowe, co moŜna takŜe obserwować na 

przykładzie lubelskich gmin najwyŜej rozwiniętych (z pierwszych pięciu setek, np. 

gmina Konstantynów-54,5%). Druga gmina w rankingu krajowym, to jest Tarnowo 

Podgórne (pow. poznański) wykazuje się podobnym do gminy Konstantynów 

odsetkiem wydatków budŜetowych na projekty inwestycyjne/rozwojowe-59%. Trzeba 

teŜ podkreślić, Ŝe w grupie gmin o poziomie rozwoju 200-263 punkty 36% gmin (17 z 

47) charakteryzowało się wysoka otwartością na działania rozwojowe (ponad 30% 

wydatków budŜetowych na projekty inwestycyjne/rozwojowe). NajwyŜszy odsetek 

gmin z wysoką otwartością na działania rozwojowe występuje w grupie, która znalazła 

się w pierwszych pięciu setkach(26 gmin), z których 22 gminy(niemal 85%) 

przeznaczało ponad 30% wydatków budŜetowych na projekty inwestycyjne/rozwojowe 

(w tym w 12 gminach ten odsetek przekroczył 40%). MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe rysuje 

się tu wyraźna prawidłowość, a mianowicie, im  niŜszy poziom rozwoju/punktacji tym 

mniejszy odsetek gmin wykazuje wysoką otwartość na działania rozwojowe. W grupie 

najwyŜej rozwiniętych (22 z 26 gmin) niemal 85% gmin wykazuje się wysoką 

otwartością na rozwój, natomiast w grupie średnio rozwiniętych (200-263 punkty) 36% 

gmin wykazuje się taką otwartością (17 z 47) oraz w najliczniejszej podgrupie (100-200 

punktów) odsetek gmin z wysoką otwartością na działania rozwojowe wyniósł juŜ tylko 

22% (19 z 86 gmin). 
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Jeśli chodzi o umiejętność zarządzania rozwojem gmin, mierzonym liczbą pracujących i 

bezrobotnych na 1000 mieszkańców, to sytuacja w tej podgrupie (100-200 punktów) 

jest bardzo niekorzystna, poniewaŜ tylko 4 gminy z 86, (0,5%) charakteryzują się 

większym od jedności stosunkiem liczby pracujących do bezrobotnych na 1000 

mieszkańców(1,09-1,0). Podobnie niekorzystna sytuacja jest w przypadku liczby 

podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, który to wskaźnik przekroczył 50 

tylko w 10 gminach z 86 (12%), natomiast w 8 (9%) innych gminach ten wskaźnik był 

mniejszy od 30. Z tego wynika, Ŝe podstawowym destymulantem rozwoju-takŜe w 

gminach wiejskich-jest przedsiębiorczość i inwestycje tworzące miejsca pracy. Przy 

czym najwyraźniej jest to widoczne w gminach słabo rozwiniętych, do których zalicza 

się gminy analizowanej podgrupy (100-200 punktów).  

Ostatnią podgrupą wydzieloną ze zbiorowości gmin wiejskich są gminy, które 

osiągnęły punktację poniŜej 100 punktów. W tej podgrupie znalazło się 16 gmin, 

których punktacja mieści się w przedziale 99-32. Wszystkie te gminy charakteryzują się 

niskim lub bardzo niskim nasyceniem podstawową infrastrukturą techniczną, występuje 

tylko niewielki odsetek ludności objętej usługami wodociągowymi. Tylko jedna z tych 

gmin przekroczyła 30% (32%) wydatków budŜetowych na projekty 

inwestycyjne/rozwojowe oraz trzy inne gminy nie przekroczyły dziesięciu procent. 

Wszystkie gminy charakteryzują się mniejszym od jedności stosunkiem liczby 

pracujących do bezrobotnych oraz poniŜej 50 podmiotów gospodarczych na 1000 

mieszkańców (w tym cztery poniŜej 30).  

W analizie niewiele uwagi poświęcano zmiennym dotyczącym migracji 

wewnętrznej oraz podstawowej infrastrukturze technicznej, a to dlatego, Ŝe te zmienne 

nie decydowały o zróŜnicowaniu poziomu rozwoju. W odniesieniu do migracji 

(napływu i odpływu ludności) trzeba podkreślić, Ŝe tylko 55 gmin wiejskich 

charakteryzuje się dodatnim saldem migracji i są to gminy o najwyŜszym poziomie 

rozwoju oraz gminy podmiejskie, które pozyskują mieszkańców miasta, do którego 

przylegają, oferując działki budowlane po konkurencyjnych cenach w warunkach 

odmiennych niŜ gęsta zabudowa miejska. Natomiast jeśli chodzi o podstawową 

infrastrukturę techniczną, to tylko w przypadku wodociągów odsetek ludności objętej 

tymi usługami przekroczył 70% w 97 gminach. Odnosząc się do kanalizacji ścieków, 

tylko w dwu gminach pierwszej setki odsetek ludności objętej tymi usługami 50%, a w 



35 

3

3

pozostałych gminach ten odsetek mieści się w przedziale 0-42% (41 gmin nie posiada 

kanalizacji ścieków).         

             

 

 
 

3.5. Analiza powiatów województwa lubelskiego. 

 

 Województwo lubelskie składa się z 24 powiatów, w tym 20 powiatów ziemskich i 

4 powiatów grodzkich. Ze względu na duŜą róŜnicę punktową pomiędzy powiatami 

grodzkimi a ziemskimi, gdzie róŜnica pomiędzy najniŜej punktowanym powiatem 

grodzkim (Chełm) a najwyŜej punktowanym ziemskim (powiat puławski) wynosi 84,44 

punkty na korzyść Chełma, dlatego analizę powiatów grodzkich przeprowadzono 

oddzielnie. Innym uzasadnieniem oddzielnej analizy powiatów grodzkich jest przyjęta 

teza badawcza, Ŝe poziom rozwoju gmin i powiatów jako zbiorów gmin, jest zaleŜny od 

poziomu rozwoju miejskich lokomotyw/centrów rozwoju. Weryfikacja tej tezy 

badawczej powinna takŜe wyjaśnić, w jakim zakresie rozwój regionu ma charakter 

policentryczny lub teŜ monocentryczny.    

 

3.5.1. Analiza powiatów grodzkich. 

 

Wszystkie powiaty grodzkie województwa lubelskiego były stolicami dawnych 

województw przed reformą administracyjną. Powiatami grodzkimi w województwie 

lubelskim są: Lublin, Chełm, Biała Podlaska oraz Zamość.  

 

Rys. 12. Ranking powiatów grodzkich województwa lubelskiego za 2004 rok. 
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Ranking powiatów  grodzkich województwa lubelskiego.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Z rysunku 12 wynika, Ŝe najlepiej rozwiniętym powiatem grodzkim 

województwa lubelskiego jest powiat grodzki Lublin, który uzyskał najwyŜszą liczbę 

punktów (705,98 pkt.). RóŜnice punktowe pomiędzy tym powiatem i kolejnymi 

powiatami grodzkimi są dość duŜe i wynoszą odpowiednio 74,39 pkt., 127,58 oraz 

158,44. NaleŜy jednak podkreślić, ze nie są one tak duŜe, jak np. w Wielkopolskiem czy 

Mazowieckiem, które to róŜnice wynikają przede wszystkim z wyŜszej 

punktacji/poziomu rozwoju głównych miast (Warszawa 1032,08 i Poznań-946,81).  

Głównymi czynnikami decydującymi o dość wysokiej punktacji/rozwoju 

Lublina, na tle innych powiatów grodzkich są: najwyŜsza liczba pracujących na 1000 

mieszkańców (284,61) oraz najniŜsza liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców 

(53,27), co przełoŜyło się na relatywnie szeroki stosunek tych dwóch wskaźników, 

wynoszący 5,34(dla pozostałych powiatów grodzkich ten stosunek mieści się w 

przedziale 2,15-3,78). Przy analizie gmin miejskich podkreślano, Ŝe liczbę pracujących 

na 1000 mieszkańców poniŜej 300 naleŜy uznać za niską, poniewaŜ najwyŜej 

rozwinięte/punktowane miasta charakteryzują się tą liczbą w granicach 400 lub 

powyŜej. Podobnie jest z otwartością na rozwój, mierzoną odsetkiem wydatków 

budŜetowych na projekty inwestycyjne (zmienna 3 i 4), który to wskaźnik we 

wszystkich powiatach grodzkich wskazywał na bardzo ostroŜną/zachowawczą 

otwartość na rozwój(około 15% w Chełmie i Zamościu, 19,35% w Lublinie i 22,24% w 

Białej Podlaskiej). Podkreślano teŜ niski poziom przedsiębiorczości w tych miastach, 

mierzony liczbą podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, który tylko w 
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Lublinie i Zamościu był nieco wyŜszy od 100 (wynosił odpowiednio-111 i 118). W tej 

sytuacji interesujące się staje, w jaki sposób miasta, które mają do spełnienia  rolę 

lokomotyw rozwoju, tę role wypełniają. Odpowiedzi na to pytanie będziemy 

poszukiwać w trakcie analizy powiatów ziemskich, które są połoŜone w obszarze ich 

oddziaływania i mogłyby korzystać z rozlewania się/dyfuzji rozwoju owych 

lokomotyw/centrów rozwoju.    

3.5.2 Analiza powiatów ziemskich. 

 
Powiaty ziemskie podzielono na grupy obejmujące po pięć jednostek samorządu 

terytorialnego, co dało w sumie cztery grupy. Kryterium podziału była suma punktów 

uzyskanych za poszczególne kryteria przyjęte w analizie. 

 

Rys. 17. Ranking powiatów ziemskich województwa lubelskiego za 2004 r. 

Ranking powiatów ziemskich województwa lubelskiego.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.  

 

 Rozpoczynając analizę powiatów ziemskich, naleŜy podkreślić, Ŝe wyłączenie 

powiatów grodzkich z otaczających je gmin wiejskich i miejsko-wiejskich sprawiło, Ŝe 

powiaty ziemskie, w których skład wchodzą miasta powiatowe, mają wyŜszą punktację, 

o czym decyduje w duŜym stopniu punktacja tego miasta. Potwierdza to przede 

wszystkim powiat puławski, który w swoim składzie posiada miasto o najwyŜszej 

punktacji w regionie i dzięki temu powiat ten osiągnął punktację powyŜej 450. Miasto 

Puławy osiągnęło 717,71 punktów, natomiast o znaczącym obniŜeniu średniej punktacji 
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dla powiatu zdecydowały głównie gminy wiejskie, mimo tego, Ŝe wśród nich znalazły 

się dwie gminy, które są w pierwszych pięciu setkach w rankingu krajowego (Kurów-

277 punktów i Końskowola-271). W tym powiecie występują teŜ cztery gminy o 

średniej punktacji/poziomie rozwoju w regionie, które mieszczą się w przedziale 200-

263 punkty. Wśród dwu pozostałych gmin wiejskich znalazła się gmina Puławy, która 

osiągnęła 175 punktów i charakteryzuje się brakiem otwartości na rozwój (wydatki 

budŜetu na projekty inwestycyjne/rozwojowe 14%). Ostatnio wymieniona gmina, jak 

teŜ cztery inne, które zmieściły się w przedziale 200-263 punktów, świadczą o niskiej 

otwartości tych gmin na oddziaływanie rozwojowe. Brak widocznej otwartości na 

rozwój w gminach wiejskich powiatu puławskiego, które charakteryzują się niską 

punktacją w porównaniu do dobrze rozwiniętych gmin w takich regionach, jak 

Wielkopolskie czy teŜ Mazowieckie (500-600 punktów), sprawia, Ŝe takie gminy mogą 

być zaliczane do mocno zagroŜonych marginalizacją. Wydobywanie się gmin z tego 

zagroŜenia odbywa się poprzez podejmowanie racjonalnego wysiłku budŜetu na rzecz 

realizacji projektów, przy wykorzystaniu najlepszych dostępnych umiejętności 

zarządzania tymi projektami i  rozwojem. Trzeba podkreślić, Ŝe ten wysiłek jest 

niezbędny zarówno w przypadku gmin o poziomie rozwoju poniŜej 100 punktów, które 

ulegają marginalizacji (takich gmin nie ma w powiecie puławskim) oraz gmin, które 

osiągnęły punktację w przedziale 100-200 punktów, które to są zagroŜone 

marginalizacją, jak teŜ tych, które charakteryzuję się punktacją powyŜej 200 do 263. 

Otwartość na działania rozwojowe ma znaczenie podstawowe, co wyraźnie widać 

choćby na przykładzie dwu gmin wiejskich połoŜonych w sąsiedztwie Puław, to jest 

gmin Końskowola i Puławy, z których pierwsza osiągnęła poziom rozwoju/punktację-

271, a druga 175 punktów, pierwsza przeznaczała 31%, a druga 14% wydatków na 

projekty inwestycyjne/rozwojowe (zmienne 3 i 4). Rezultatem przedstawionych działań 

rozwojowych w Końskowoli jest m. in. większy od jedności stosunek liczby 

pracujących do bezrobotnych. 

Interesującym powiatem, z punktu widzenia testowania przyjętej tezy badawczej, jest 

powiat biłgorajski, którego miasto powiatowe charakteryzuje się zbliŜonym poziomem 

rozwoju/punktacji do Puław, a powiat jako zbiór gmin znajduje się na trzeciej pozycji i 

posiada o 89,43 punktów mniej niŜ powiat puławski. NaleŜy dodatkowo podkreślić, Ŝe 

powiat biłgorajski posiada 6 gmin wiejskich o relatywnie wysokiej punktacji, 

zakwalifikowanych do pierwszych pięciu setek, nie posiada gmin o średnim poziomie 
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punktacji (200-263), ale teŜ nie posiada, podobnie jak powiat puławski, gmin o 

punktacji poniŜej stu punktów (ulegających marginalizacji). DuŜa liczba gmin 

relatywnie wysoko punktowanych w powiecie biłgorajskim (w powiecie puławskim są 

dwie takie gminy, a w biłgorajskim sześć) wskazuje, Ŝe róŜnica między tymi powiatami 

nie powinna być tak znacząca. JednakŜe wyŜsza punktacja powiatu puławskiego wynika 

z wielkości Puław pod względem liczby ludności i potencjału ekonomicznego w relacji 

do gminy Biłgoraj. Na podkreślenie jednakŜe zasługuje duŜa otwartość sześciu 

relatywnie wysoko punktowanych gmin powiatu biłgorajskiego na projekty 

inwestycyjne/rozwojowe, które to wydatki wynoszą ponad 30%, a w trzech ponad 40% 

(zmienne 3 i 4). MoŜna w tym powiecie dostrzec podwyŜszoną konkurencyjność 

rozwojową, która wynika z duŜej liczby gmin o relatywnie wysokim poziomie 

rozwoju/punktacji. W tym kontekście trzeba podkreślić znaczenie otwartości gmin na 

rozlewanie się rozwoju lokalnych lokomotyw/centrów rozwoju. Przykładem 

ilustrującym problem jest gmina wiejska Biłgoraj, która mimo, Ŝe jest połoŜona w 

bezpośrednim sąsiedztwie miasta powiatowego, charakteryzuje się poziomem 

rozwoju/punktacji poniŜej 200 punktów(179), a wydatki na projekty 

inwestycyjne/rozwojowe osiągnęły poziom 28%, co świadczy o wyraźnie mniejszej 

otwartości tej gminy w porównaniu do sześciu gmin, których wydatki osiągnęły poziom 

ponad 30%, a w trzech ponad 40%. Z tego wynika, Ŝe otwartość na rozwój, a w tym 

umiejętność pozyskiwania przedsiębiorców/inwestorów tworzących miejsca pracy mają 

zasadnicze znaczenie w osiąganiu wysokiego poziomu rozwoju. Gminy wiejskie, 

przyległe do miast, mają tę przewagę nad gminami połoŜonymi dalej, Ŝe mogą 

oferować działki budowlane po konkurencyjnych cenach i przez to realizować rozwój 

poprzez pozyskiwanie mieszkańców miast, którzy preferują zamieszkiwanie poza 

zwartym miejskim budownictwem. Ponadto bezpośrednie sąsiedztwo z miejskim 

rynkiem pracy ułatwia mieszkańcom dojazdy do pracy, co sprawia, Ŝe wiele z tych 

gmin nie stawia sobie innych celów rozwojowych, np. pozyskiwanie inwestorów 

tworzących miejsca pracy, czy stymulowanie przedsiębiorczości. Trzeba przy tym 

podkreślić, Ŝe w Lubelskiem jest wiele przykładów gmin wiejskich przyległych do 

miast, których mieszkańcy korzystają z miejskich rynków pracy i to jakby staje się 

celem rozwojowym tych gmin. Do przykładów naleŜą takie gminy wiejskie, jak: 

Hrubieszów-56 punktów, Puławy-175, Łuków-184, Kraśnik-175, Zamość-160, 

Tomaszów Lubelski-116, Biłgoraj-179, Radzyń Podlaski-181, Międzyrzec Podlaski-192 
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i Biała Podlaska-175. Tylko trzy gminy wiejskie, które są połoŜone w bezpośrednim 

sąsiedztwie miast powiatowych znalazły się wśród gmin o najwyŜszym poziomie 

rozwoju w pierwszych pięciu setkach rankingu w krajowym i są to gminy: Terespol-548 

punktów, Włodawa-272 i Krasnystaw-265. Wszystkie te gminy, niezaleŜnie od 

poziomu rozwoju/punktacji charakteryzują się dodatnim saldem migracji, co 

potwierdza, Ŝe gminy te oferują po atrakcyjnych cenach działki budowlane i godzą się 

na pełnienie roli sypialni dla sąsiedniego rynku pracy. MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe te 

gminy, które są połoŜone najbliŜej lokalnej lokomotywy rozwoju, które mogłyby w 

największym stopniu korzystać z rozlewania się rozwoju, korzystają z tego w bardzo 

ograniczonym zakresie i w rezultacie podporządkowują się rozwojowi społeczno-

gospodarczemu miasta. Takie podejście niewiele ma wspólnego z rozwojem 

zrównowaŜonym/trwałym, co w długim przedziale czasu moŜe być niekorzystne, 

szczególnie wtedy, gdy pojawią się problemy z rozwojem gminy miejskiej/lokalnej 

lokomotywy, wówczas negatywne skutki tego wystąpią przede wszystkim w sąsiedniej 

gminie wiejskiej, która nie tworzy własnego potencjału społeczno-gospodarczego w 

oparciu o endogeniczny rozwój.  

Natomiast inny rodzaj otwartości na rozwój prezentują gminy oddalone od 

lokalnych/powiatowych centrów rozwojowych, a polega to na tym, Ŝe realizują one 

rozwój endogeniczny uwzględniający długoterminowe cele rozwojowe, wśród których 

najwaŜniejszą rolę pełni pozyskiwanie przedsiębiorców/inwestorów tworzących miejsca 

pracy.  Pozytywnym przykładem takiej gminy wiejskiej połoŜonej w powiecie 

biłgorajskim jest Łukowa, która charakteryzuje się wysoką liczbą pracujących na 1000 

mieszkańców (198) oraz szerokim stosunkiem tej liczby do liczby bezrobotnych (5,2). 

Słabym punktem gmin podmiejskich, jak teŜ oddalonych, jest niski wskaźnik 

przedsiębiorczości (liczba podmiotów gospodarczych/1000 mieszkańców, która często 

nie przekracza 50). Jednym z waŜnych celów rozwojowych analizowanych gmin 

powinno być dąŜenie do zbliŜania się do 100 podmiotów gospodarczych na 1000 

mieszkańców, pamiętając, Ŝe ten wskaźnik w najlepiej punktowanych/rozwiniętych 

gminach wynosi około 150 lub nawet więcej.  Reasumując analizę powiatu 

biłgorajskiego, naleŜy stwierdzić, Ŝe powiat ten charakteryzuje się bardziej 

zrównowaŜonym/harmonijnym przestrzennym poziomem rozwoju niŜ jest to w 

powiecie puławskim, a gminy wiejskie tego powiatu (biłgorajskiego) wykazują się 

zdecydowanie wyŜszym poziomem otwartości na rozwój. 
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Jeśli chodzi o poziom rozwoju gmin przyległych do miast/lokomotyw rozwoju, to nieco 

inaczej jest w przypadku gmin powiatu lubelskiego, w którym gminy przyległe do 

Lublina (Wólka, Niemce, Jastków, Głusk i nieco oddalona gmina StrzyŜewice) 

osiągnęły wyŜszy poziom rozwoju niŜ gminy oddalone, co moŜe wynikać z wyraźnie 

większej siły oddziaływania tego miasta, niŜ jest to w przypadku pozostałych 

powiatowych miast.  

Powiaty ziemskie usytuowane w pierwszej piątce, których nie analizowano dotychczas, 

są zdominowane przez jeden ośrodek, który decyduje  o poziomie rozwoju/punktacji 

powiatu ziemskiego. Do takich powiatów z pierwszej piątki naleŜą powiaty: świdnicki, 

łęczyński i łukowski, w których miasta powiatowe, a w przypadku łęczyńskiego gmina 

Puchaczów i miasto Łęczna, zdecydowały o znalezieniu się tych powiatów w pierwszej 

piątce. W powiatach tych nie wystąpiły gminy wiejskie o najniŜszej punktacji-ulegające 

marginalizacji (poniŜej 100 punktów), ale teŜ w łęczyńskim i świdnickim wystąpiły 

tylko dwie gminy (po jednej gminie w kaŜdym z tych powiatów powyŜej 264 punktów) 

z pierwszych pięciu setek oraz po jednej z grupy o średnim poziomie rozwoju (200-263 

punkty).  

Inaczej natomiast jest w przypadku szóstego, siódmego i ósmego powiatu (kraśnicki, 

włodawski i lubartowski), w których tylko w jednym przypadku stwierdzono gminę 

poniŜej 100 punktów (kraśnicki). Jeden z tych powiatów posiadał dwie gminy z 

pierwszych pięciu setek- powyŜej 264 punktów(włodawski) oraz dwie gminy o średnim 

poziomie rozwoju (200-263 punkty), jeden z nich posiadał jedną gminę z pierwszych 

pięciu setek (lubartowski) oraz dwa powiaty po trzy o średnim poziomie rozwoju(200-

263 punkty). Nasuwa się więc stwierdzenie, Ŝe w tych trzech powiatach relatywnie 

większe znaczenie dla osiągnięcia stwierdzonego poziomu rozwoju/punktacji, niŜ to 

było w trzech ostatnio omawianych powiatach z pierwszej piątki, miały gminy wiejskie. 

Pozwala to stwierdzić, Ŝe w przypadku mniejszych miast powiatowych/lokomotyw 

rozwoju, do osiągnięcia relatywnie wysokiego poziomu rozwoju/punktacji powiatu 

niezbędna jest znaczna otwartość na rozwój gmin wiejskich, co jest najwyraźniej 

widoczne w powiecie biłgorajskim oraz mniej wyraźnie, ale takŜe widoczne, w 

powiatach kraśnickim, włodawskim i lubartowskim. Szczególne znaczenie w 

kształtowaniu sumarycznej punktacji w analizowanych powiatach miały gminy z 

pierwszych pięciu setek, których jest 11 w pierwszej piątce powiatów, a 6 w 

biłgorajskim (spośród 23 gmin). Następne 7 tych gmin znalazło się w powiatach: 
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lubelskim i bialskim-odpowiednio 3 i 4. Oznacza to, Ŝe na pozostałe 13 powiatów 

ziemskich przypada tylko 5 (w tym 3 znajdują się we włodawskim i lubartowskim) 

gmin relatywnie wysoko punktowanych, z pierwszych pięciu setek-powyŜej 264 

punktów.                         

           Nieco innego podejścia do analizy wymagają powiaty ziemskie, które otaczają 

powiaty grodzkie. Osiągnęły one relatywnie niską punktację w związku z wyłączeniem 

z ich składu największych miast regionu i w rezultacie powiaty: bialski i lubelski 

znalazły się na 15 i 16 miejscu (w trzeciej i czwartej piątce), a powiaty: zamojski i 

chełmski znalazły się na dwu ostatnich miejscach. Na podstawie przedstawionej 

kolejności w rankingu powiatów przyległych do powiatów grodzkich moŜna stwierdzić, 

Ŝe bardziej skutecznym oddziaływaniem na rozwój gmin wiejskich wykazała się Biała 

Podlaska, a nie Lublin, który charakteryzuje się wyraźnie wyŜszą punktacją, niŜ Biała 

Podlaska. MoŜna teŜ załoŜyć, Ŝe w obszarze oddziaływania miasta Biała Podlaska 

wystąpiły gminy o wyŜszym poziomie otwartości na rozwój i umiejętności zarządzania 

rozwojem, niŜ w gminach połoŜonych w sąsiedztwie Lublina. W tych dwu powiatach 

znalazły się teŜ dwie gminy o bardzo niskim poziomie rozwoju tj. poniŜej 100 punktów 

(po jednej w kaŜdym z tych powiatów). Natomiast powiat zamojski, charakteryzuje się 

niŜszą punktacją niŜ dwa wymienione ostatnio, a w porównaniu do  puławskiego ta 

punktacja jest o 282 punkty niŜsza. Dodatkowo na jego obszarze wystąpiły cztery 

gminy (z 16 w regionie) o najniŜszym poziomie rozwoju(poniŜej 100 punktów), które 

podlegają marginalizacji, trzy średnio rozwinięte (200-263 punkty) oraz nie wystąpiła 

Ŝadna gmina o najwyŜszym poziomie rozwoju (z pierwszych pięciu setek). Podobna 

sytuacja wystąpiła w powiecie chełmskim, w którym takŜe nie wystąpiła Ŝadna gmina z 

pierwszych pięciu setek rankingu krajowego (powyŜej 264 punktów), natomiast 

wystąpiły trzy gminy średnio rozwinięte ( o punktacji 200-263) oraz dwie o najniŜszej 

punktacji- poniŜej 100 punktów.  

Do powiatów ziemskich o najniŜszym poziomie rozwoju zalicza się teŜ powiat 

hrubieszowski, w którego skład wchodzi miasto powiatowe, a w którym znalazły się 

trzy gminy o punktacji poniŜej 100 (podlegające marginalizacji) oraz nie znalazły się 

gminy z pierwszych pięciu setek rankingu krajowego (powyŜej 264 punktów), ani teŜ z 

grupy przyjętej jako średnio rozwinięte (200-263 punkty). W tym powiecie takŜe gmina 

wiejska Hrubieszów charakteryzuje się bardzo niskim poziomem rozwoju i osiągnęła 

punktację znacznie poniŜej 100 punktów (56), co wyraźnie wskazuje na bardzo małą 
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otwartość tej gminy na rozwój przy jednocześnie bardzo małej sile oddziaływania 

miasta/rozlewania się rozwoju. Podobnie jest z powiatem opolskim, w którym nie 

znalazła się Ŝadna gmina o najniŜszej punktacji (poniŜej 100 punktów), ale teŜ nie 

znalazły się gminy z grupy najwyŜej punktowanych (powyŜej 264 punktów), ani z 

grupy przyjętej jako średnio rozwinięte w regionie (200-263 punkty), co oznacza,  Ŝe 

wszystkie gminy wiejskie wchodzące w skład tego powiatu mieszczą  się w przedziale 

100-200 punktów.   

Na podstawie przeprowadzonej analizy moŜna by przyjąć uproszczony sposób 

wnioskowania, a mianowicie, Ŝe wschodnie powiaty województwa charakteryzują się 

niŜszym poziomem rozwoju. Wniosek taki wydaje się być uzasadniony występowaniem 

w tych powiatach duŜej liczby gmin wiejskich o punktacji poniŜej 100 punktów, które 

to skupiły się głównie w powiatach: zamojskim-4, hrubieszowskim-3, chełmskim-2 (9 z 

16 w regionie). JednakŜe taki wniosek podwaŜają powiaty włodawski oraz bialski. 

Pierwszy z tych powiatów na swoim obszarze posiada 2 gminy z pierwszej pięćsetki 

(powyŜej 264 punktów) oraz 2 gminy z grupy średnio rozwiniętych/punktowanych 

gmin (200-263 punktów). W powiecie tym nie wystąpiła Ŝadna gmina o najniŜszej 

punktacji (poniŜej 100 punktów). Natomiast poziom rozwoju powiatu bialskiego okazał 

się być najwyŜszy z wszystkich, na których obszarze znajdują się powiaty 

grodzkie/największe miasta regionu. Pozwala to jeszcze raz podkreślić decydujące 

znaczenie otwartości na projekty inwestycyjne/rozwojowe gmin otaczających 

miasta/lokomotywy rozwoju, co naleŜy szczególnie mocno podkreślić w kontekście 

powiatów ziemskich bialskiego i lubelskiego, w którym to zestawieniu bialski okazał 

się nieco wyŜej punktowany. MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe gminy połoŜone w obszarze 

oddziaływania Lublina wykazują się niŜszym poziomem otwartości, co zasługuje na 

podkreślenie w zestawieniu z potencjałem społeczno-ekonomicznym Lublina, który jest 

zdecydowanie większy niŜ jest to w przypadku  innych analizowanych miast regionu.  

          Reasumując moŜna stwierdzić, Ŝe miasta/lokomotywy rozwoju regionu 

lubelskiego oddziałują słabo-lub bardzo słabo-na poziom rozwoju otaczających je gmin. 

Jest to spowodowane, podkreślanym w analizie, niskim poziomem rozwoju tych miast, 

co sprawia, Ŝe oddziaływanie/rozlewanie się rozwoju jest na tyle słabe, Ŝe nie wywołuje 

ono reakcji w sąsiednich gminach. Dla gmin słabo rozwiniętych te sygnały muszą być 

mocniejsze, tymczasem słabo rozwinięte miasta same mają problemy z otwartością na 

rozwój (wydatki Lublina na projekty rozwojowe wynoszą około 20%). JednakŜe nie 
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moŜna stwierdzić, Ŝe oddziaływanie/stymulowanie rozwoju nie występuje, jest ono 

jednak proporcjonalne do poziomu konkurencyjności występującej w regionie jak teŜ w 

poszczególnych powiatach oraz otwartości samorządów na działania rozwojowe, która 

to jest m. in. pochodną konkurencyjności. Innymi czynnikami ograniczającymi 

oddziaływanie/rozlewanie się rozwoju są: umiejętność zarządzania rozwojem, wybór 

właściwych projektów, komunikacja społeczna, promocja gminy skierowana do 

przedsiębiorców, czy wreszcie pobudzanie/promocja samej przedsiębiorczości wśród 

lokalnej społeczności.     

          Biorąc pod uwagę powyŜsze czynniki, naleŜy stwierdzić, Ŝe zarówno 

oddziaływanie jak i otwartość na działania rozwojowe są bardziej widoczne w powiecie 

biłgorajskim, następnie lubelskim, puławskim, łęczyńskim i świdnickim (środkowa 

część regionu) oraz łukowskim i bialskim. Natomiast w innych powiatach to 

oddziaływanie jest mniej widoczne, lub bardzo słabo widoczne, a do powiatów 

najsłabiej oddziałujących na rozwój sąsiednich gmin naleŜą: hrubieszowski, opolski, a 

takŜe chełmski i zamojski. To w tych powiatach nastąpiła największa koncentracja 

gmin wiejskich o najniŜszym poziomie rozwoju (o punktacji poniŜej 200 oraz poniŜej 

100 punktów). 

        Analiza wykazuje teŜ, Ŝe Lublin, jako największe miasto regionu, nie dominuje w 

pobudzaniu rozwoju gmin, o czym świadczy przestrzenne rozmieszczenie gmin o 

najwyŜszej punktacji/rozwoju, jak teŜ rozmieszczenie gmin o najniŜszym poziomie 

rozwoju/punktacji. Rozmieszczenie gmin najwyŜej punktowanych w części 

południowej, środkowej i północnej pozwala stwierdzić, Ŝe w regionie widoczne są 

znamiona policentrycznego rozwoju.                                                                                            

 

Zakończenie i wnioski 

          Poziom rozwoju gmin województwa lubelskiego jest wyraźnie niŜszy od 

województw, których gminy charakteryzują się najwyŜszą punktacją. Przykładem tego 

mogą być najwyŜej rozwinięte w regionie gminy miejskie, których punktacja jest o 

około 300 punktów niŜsza od najwyŜej punktowanych miast (Warszawa, Katowice, 

Poznań). Podobna sytuacja występuje w odniesieniu do gmin miejsko-wiejskich i 

wiejskich, co sprawia, Ŝe widoczne jest w regionie mniejsze zróŜnicowanie poziomie 

rozwoju, które jest jednak spowodowane, podkreślaną juŜ, niŜszą punktacją gmin o 

najwyŜszym poziomie rozwoju- gminy o najniŜszym poziomie rozwoju charakteryzują 
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się zbliŜonym poziomem punktacji w większości regionów. MoŜna stwierdzić, Ŝe 

wszystkie analizowane zmienne, w mniejszym lub większym stopniu, decydowały o 

relatywnie niskiej punktacji gmin. Natomiast na podkreślenie zasługują takie zmienne 

jak: niska liczba pracujących, niski wskaźnik przedsiębiorczości oraz małe nasycenie 

infrastrukturą techniczną, a takŜe wielokrotnie wymieniane niskie wydatki na projekty 

inwestycyjne/rozwojowe. Przeprowadzona analiza pozwala sformułować poniŜej 

przedstawione wnioski i stwierdzenia. 

 

1) Miasta województwa lubelskiego, jak teŜ gminy miejsko-wiejskie 

charakteryzują się ostroŜną/zachowawczą otwartością na działania 

rozwojowe, czego wyrazem są wydatki budŜetowe tych gmin  na poziomie 

około 20% (tylko w jednej gminie miejskiej i miejsko-wiejskiej wydatki te 

nieznacznie przekroczyły 30%-zmienne 3 i 4). W wyniku analizy przyjęto, Ŝe 

wydatki budŜetowe na poziomie około 20-30% są wystarczające do 

utrzymania dotychczasowego stanu, natomiast aby moŜliwe było 

realizowanie projektów poprawiających konkurencyjność/poziom rozwoju 

gminy niezbędne są wydatki co najmniej ponad 30%. 

2) Czynnikami ograniczającymi rozwój/destymulantami są: niska liczba 

pracujących i podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 

(odpowiednio poniŜej 300 i 100). W najwyŜej rozwiniętych/punktowanych 

gminach miejskich liczba pracujących jest zbliŜona do 400 lub wyŜsza, 

natomiast w przypadku liczby podmiotów gospodarczych około 150. 

Osiągnięcie takich wskaźników wymaga systematycznej/trwałej otwartości 

na działania rozwojowe oraz wymaga podejmowania wysiłków 

prowadzących do poprawy umiejętności zarządzania rozwojem.  

3) Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, Ŝe gminy w których występuje 

mniejszy od jedności stosunek liczby pracujących do bezrobotnych na 1000 

mieszkańców oraz mniejszy od 100 podmiotów gospodarczych na 1000 

mieszkańców są zagroŜone marginalizacją lub ulegają marginalizacji.   

4) Podstawowy problem w rozwoju regionu stanowią gminy wiejskie, których 

zdecydowana większość (84%) występuje poza pierwszą pięćsetką. Tylko 26 

gmin znalazło się w pierwszych pięciu setkach (powyŜej 264 punktów) i 22 

gminy(z 26-85%) wykazuję się wyraźną otwartością na działania rozwojowe 
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(powyŜej 30% wydatków na projekty inwestycyjne/rozwojowe z budŜetu 

gminy). NaleŜy podkreślić, Ŝe im niŜszy poziom rozwoju/punktacji tym 

mniejszy odsetek gmin wykazujących się otwartością na działania rozwojowe 

(przy punktacji 200-263 -36%, a przy punktacji 100-200- 22%). 

5) NajwyŜej punktowaną gminą w regionie (trzecia w rankingu krajowym) jest 

gmina Puchaczów- pow. łęczyński(1209,94 punktów), która dzięki kopalni 

węgla kamiennego osiągnęła bardzo wysoką punktację. JednakŜe gmina ta 

charakteryzuje się niską otwartością na działania rozwojowe (22% wydatków 

budŜetowych na projekty inwestycyjne, Tarnowo Podgórne 59%), a róŜnica 

pomiędzy sumą punktów i punktacją za liczbę pracujących wynosi 225 

punktów, natomiast w gminie Tarnowo Podgórne (druga w rankingu 

krajowym) ta róŜnica wynosi 624 punkty. W gminie tej, obok niskiej 

otwartości na działania rozwojowe, moŜna dostrzec teŜ niedostatek 

umiejętności w zarządzaniu rozwojem, co wyraŜa się m. in. bardzo niskim 

wskaźnikiem przedsiębiorczości (56/1000 mieszkańców). 

6) W wielu gminach podmiejskich(w 10 na 13 o tej samej nazwie co miasta 

powiatowe) widoczny jest brak otwartości na działania rozwojowe, co moŜe 

oznaczać, Ŝe gminy te godzą się na pasywne korzystanie z rozwoju 

sąsiedniego miasta, a rozwój własny ograniczają do organizacji dojazdów 

mieszkańców do pracy do sąsiedniej gminy oraz do oferowania działek 

budowlanych mieszkańcom miasta. Natomiast nie podejmują one działań 

sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości.  

7) Relatywnie wysoki poziom rozwoju gmin wystąpił w powiatach: 

biłgorajskim, świdnickim, łęczyńskim i lubelskim oraz bialskim. Wskazuje 

to, Ŝe poziom rozwoju gmin wiejskich nie jest zaleŜny od jednego 

dominującego centrum rozwoju, co pozwala stwierdzić, Ŝe region lubelski 

posiada cechy policentrycznego rozwoju, a w przypadku gmin oddalonych od 

centrów widoczne są wyraźne cechy rozwoju endogenicznego.  

8) Do najsłabiej punktowanych/rozwiniętych powiatów ziemskich zaliczają się 

te, w których występuje największa liczba gmin o najniŜszej punktacji-

poniŜej 100 punktów (zamojski-4 gminy, hrubieszowski-3 i chełmski-2) oraz 

te, w których wystąpiła koncentracja gmin o niskiej punktacji-100-200 

punktów. W trzech powiatach znalazło się 9 gmin z 16 w regionie(56%), 
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które ulegają marginalizacji (poniŜej 100 punktów) i nie podejmują działań 

niezbędnych do wydobycia się z tego zagroŜenia (wydatki na projekty 

inwestycyjne/rozwojowe poniŜej 20%).                       

 

Rys. 18. ZróŜnicowanie poziomu rozwoju powiatów w województwie lubelskim w 

2004 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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