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Eugeniusz Sobczak 

 

POZIOM I ROZMIESZCZENIE ROZWOJU GMIN WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO 

 

    Streszczenie 

Rozwój jako kompleksowe przemiany jakościowe, a szczególnie rozwój 

zrównoważony/harmonijny przestrzennie staje się zadaniem pierwszoplanowym w 

kontekście narastającej konkurencyjności krajów i regionów. Konkurencyjność może 

dotyczyć różnych czynników, ale najczęściej dotyczy kapitału ludzkiego oraz 

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

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 możliwość społecznej oceny rozwoju i w rezultacie oceny osiągnięć władz 

rządowych czy też samorządowych.  

Poprawianie zarządzania rozwojem wymaga od zarządzających przede 

wszystkim wiedzy na temat zróżnicowania poziomu oraz znaczenia stymulantów i 

destymulantów rozwoju. Ta wiedza jest bardzo ważna w regionie mazowieckim, który 

charakteryzuje się bardzo dużym zróżnicowaniem poziomu rozwoju. To zróżnicowanie 

jest najbardziej  widoczne w przypadku gmin wiejskich, mniej w przypadku gmin 

miejskich, a relatywnie najmniej w przypadku gmin miejsko-wiejskich. W przypadku 

ostatnio wymienionych gmin województwo mazowieckie zostało zaliczone do najwyżej 

rozwiniętych regionów, w przypadku gmin miejskich do średnio, a w przypadku gmin 

wiejskich do najsłabiej rozwiniętych. Niemal połowa gmin wiejskich (47%) znajduje się 

trzeciej (ostatniej) grupie gmin, w których punktacja za rozwój jest niższa niż 169 i 

większość gmin tej grupy jest zagrożona marginalizacją. 

Rozwój gmin jest w dużym stopniu zależny od rozlewania się rozwoju (spill over 

effects) centrów rozwoju. W województwie mazowieckim dominującym centrum jest 

Warszawa, która sprawia, że w obszarze jej oddziaływania występują gminy o 

najwyższym poziomie rozwoju. Wyraźne oddziaływanie na rozwój gmin widoczne jest 
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w powiecie płockim, mniejsze w siedleckim, a niemal niewidoczne w radomskim i 

ostrołęckim.         

Wstęp 

Społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo wiedzy oraz rozwój oparty na 

wiedzy stają się powszechnie stosowanymi pojęciami, które są jednocześnie  

fundamentem zrównoważonego/harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego.1 

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

oceniać zjawiska i zdarzenia, które dotychczas traktowaliśmy jako niemierzalne lub też 

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

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

oceniać obiektywnie- na podstawie powszechnie dostępnych informacji- rozwojowe 

dokonania swoich rządów czy samorządów lokalnych. Możliwość wykonywania takich 

ocen przyczyniałoby się do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego, które stanowi 

istotny czynni realizowania zrównoważonego, trwałego i społecznie akceptowanego 

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

JST, a po kilku latach tworzenia takiej bazy, możliwa byłaby także analiza i ocena 

dynamiki rozwoju po to, między innymi, aby można było ocenić rozwój z punktu 

widzenia zrównoważenia/harmonizacji rozwoju JST.  

W tym miejscu uzasadnione wydaje się przedstawienie definicji 

zrównoważonego/trwałego rozwoju. W wielu publikacjach zrównoważony rozwój jest 

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

środowisko naturalne, w którym podkreślana jest potrzeba przekazania następnym 

pokoleniom środowiska w stanie nie gorszym niż zostało ono pozostawione przez 

poprzednie pokolenia.2 Utożsamianie rozwoju zrównoważonego/trwałego z 

ekorozwojem wywodzi się z trwającego rozwoju, które w ma swoje źródło w języku 

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

różnorodne, najczęściej jednak przyjmuje się, że znaczą one: rozwój trwający lub 

samonapędzający się rozwój. Nie powinny być one jednak utożsamiane z rozwojem 

 
1 U. Płowiec, Kształtowanie zdolności konkurencyjnej regionów w warunkach członkostwa w Unii 
Europejskiej , PAN, Komitet Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2004. 
2 A. Papuziński, Zrównoważony rozwój a współczesny problem ekologiczny: ontologia polityki ochrony 
środowiska, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, 2005. 
3 T. Borys, Wąskie i szerokie interpretacje zrównoważonego rozwoju oraz konsekwencje wyboru, 
Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, 2005. 
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zrównoważonym/trwałym, który w języku angielskim ma swoje stosowane w tym 

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

W tym ostatnim rozumieniu rozwoju zrównoważonego/harmonijnego chodzi o 

racjonalne- w najwyższym stopniu efektywne- wykorzystywanie wszystkich 

dostępnych zasobów-czynników, które to umożliwiają zachowanie równowagi 

pomiędzy rozwojem społecznym, gospodarczym i środowiska naturalnego. 

 

 Założenia metodyczne    

 Biorąc pod uwagę wstępne rozważania, 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 każde 10 zł przyznano 1 

punkt, 

2. wydatki na transport i łączność per capita; za każde 10 zł przyznano 1 

punkt, 

3. procentowy udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie 

gminy; za każdy procent przyznano 1 punkt, 

4. procentowy udział wydatków na transport i łączność; za każdy procent 

przyznano 1 punkt, 

5. liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców; za każdy 

podmiot przyznano 1 punkt, 

6. liczba pracujących na 1000 mieszkańców; za każdego pracującego 

przyznano 1 punkt, 

7. liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców; za każdego bezrobotnego 

przyznano minus 1 punkt, 

8. napływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców; za każdą osobę 

przyznano 1 punkt, 

9. odpływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców; za każdą osobę 

przyznano 1 punkt, 

 
4 J. Bloomfield, Central governments’policy approaches towards local government on the issues of 
perfomance and cost-effectiveness, www.ccre.org, Brussels, May 2006.  

http://www.ccre.org/
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10. liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców; za 

każdego absolwenta przyznano 1 punkt, 

11. procent ludności objętej usługami wodociągowymi;  za każdy procent 

przyznano 1 punkt, 

12. procent ludności objętej usługami kanalizacyjnymi; za każdy procent 

przyznano 1 punkt, 

13. procent ludności objętej usługami oczyszczalni ścieków; za każdy 

procent przyznano 1 punkt. 

Zmienne od 1 do 7 można zakwalifikować do zmiennych opisujących rozwój 

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

ostatnie do zmiennych opisujących ochronę środowiska. Do zmiennych nie włączono 

pozyskanych środków  z funduszy strukturalnych (FS), a to dlatego, że 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 rozmieszczenia gmin o różnym 

poziomie rozwoju w poszczególnych województwach oraz rozpoznanie rozmieszczenia 

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

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

gmin zależy 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 mazowieckiego na tle pozostałych 

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

szczegółowo, aby możliwe było określenie zróżnicowania rozwoju w regionie. Jak już 

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

będzie prowadzić analizę porównawczą i niejako oceniać zróżnicowanie w porównaniu 

z regionami, w których zróżnicowanie jest najmniejsze (najbardziej harmonijny 

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

przestrzennie zrównoważonym rozwojem.  
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W drugiej części przedstawiona będzie analiza poziomu rozwoju powiatów 

regionu mazowieckiego, której celem będzie rozmieszczenie rozwoju oraz wpływ 

centrów rozwoju na ten proces.  

 Zróżnicowanie rozwoju gmin będzie analizowane w następujący sposób, że 

wszystkie gminy zostaną podzielone na grupy. W każdej z tych grup będzie po 100 

gmin, zatem w analizie będziemy te grupy nazywać setkami. Kolejnym zabiegiem 

będzie 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 każda obejmuje po 100 gmin 

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

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

Podział ten ma ułatwić prowadzenie analizy rozmieszczenia miast o różnym poziomie 

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

JST w województwie mazowieckim zostanie przedstawiony  na tle innych województw 

w taki sposób aby osiągnąć najlepszy efekt w rozpoznawaniu stymulantów i 

destymulantów rozwoju JST.      

Na podstawie powyższego podziału dokonano podziału województw na trzy 

grupy: wybrano 5 najlepszych regionów, 5 najgorszych oraz pozostałe regiony, które 

nie zostały zakwalifikowane do pierwszej lub trzeciej grupy(setki). Regiony, których 

procentowy udział miast w pierwszej setce był najwyższy,  znalazły się w grupie 

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

setce był najwyższy. W  trzeciej grupie znalazły się regiony, które uzyskały najwyższy 

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

posiadają najwyższy odsetek gmin w pierwszej grupie (setce), jest przedstawiona na 

rysunku 1.   

 

 

 



Rys. 1 Województwa z najwyższym 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 

zróżnicowaniem poziomu rozwoju gmin miejskich (najwyższą harmonijnością), 

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

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

Wynika z tego, że rozwój miast nie jest proporcjonalny do poziomu rozwoju regionów, 

co szczególnie wyraźnie widać 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. Należy przy tym podkreślić, że w grupie 

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

krajowego (miast o najwyższej 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 

najwyższe dodatnie saldo migracji nie znalazło się w analizowanej pierwszej grupie. Na 

tej podstawie można wnioskować, że dodatnie saldo migracji wiąże się z 
 

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.  



występowaniem dobrze rozwiniętych miast w regionach, które pełnią rolę centrów 

rozwoju i przyciągają ludność z innych regionów.          

 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).   

Rys.2 Województwa z najwyższym procentowym udziałem gmin miejskich w drugiej  

setce. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

W grupie tej znalazły się regiony, w których wystąpił stosunkowo największy 

udział gmin w drugiej grupie w krajowym rankingu miast:  świętokrzyski 60,00% gmin 

w drugiej grupie (setce), zachodniopomorski 54,55%, warmińsko-mazurskie 50,00%, 

dolnośląski 48,48%, mazowiecki 38,24% oraz lubuski 37,50%.  

Na podkreślenie zasługuje fakt, że rysunek 2 wskazuje województwa o bardzo 

różnym poziomie rozwoju, czego skrajnym przykładem jest mazowieckie, obok także 

warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie. Zatem obok najbardziej rozwiniętego 

województwa mazowieckiego- które charakteryzuje się najwyższym poziomem PKB 

per capita- znalazły się województwa o najniższym wskaźniku PKB per capita.6 

Wynika to z tego, że 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 jest usprawiedliwione przyjętą tezą badawczą, a mianowicie, 

na ile poziom rozwoju JST w regionach jest zrównoważony-harmonijny. Dla potrzeb 

analizy przyjęto tezę, że im większe zróżnicowanie rozwoju, tym mniejszy poziom 

zrównoważenia i harmonijności rozwoju.  Umiejscowienie Mazowieckiego w grupie 

drugiej (środkowej) może wskazywać, że poziom zrównoważenia rozwoju tego regionu, 
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6 Rocznik statystyczny województw, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2005. 
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a także poziom spójności rozwoju miast położonych w subregionach Mazowieckiego 

jest niezadowalający. Świadczy o tym niemal identyczny udział miast w drugiej i 

trzeciej setce (około 38% miast). Może to potwierdzać dość często podkreślaną tezę, że 

o wysokim poziomie rozwoju województwa decyduje Warszawa i miasta, których 

rozwój w mniejszym lub większym stopniu jest zależny od Warszawy, które w  

pozytywnym sensie odczuwają skutki „rozlewania” się rozwoju tego miasta.(literatura) 

Problem bardzo zróżnicowanego poziomu rozwoju miast w regionach jest znany, a 

szczególnie wyraźnie widoczny jest on w  Mazowieckiem, gdzie obok najwyżej 

rozwiniętej Warszawy(1032,08) 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 wyższy niż w drugiej (setce) (rys.2), jak Łaskarzew 

(334,25) i Kobyłka (293,89), gdzie stosunek sumy punktów najwyższej do najniższej 

wynosi 3,51. Należy przy tym podkreślić, że problemem jest bardzo duże 

zróżnicowanie rozwoju i brak pomysłu na skuteczne stymulowanie rozwoju JST, a 

szczególnie miast położonych peryferyjnie.   

Często też te JST nie podejmują niezbędnych działań w sferze zarządzania 

rozwojem w taki sposób, aby w działaniach  dominowały projekty strategiczne-

długoterminowe, które decydują o rozwoju. Należy podkreślić, że strategiczne projekty 

wymagają widzenia długiej perspektywy rozwojowej, co nie jest łatwe z punktu 

widzenia konstruowania strategii rozwoju.7 Niski poziom rozwoju JST często stawia 

wysokie wymagania w stosunku do samorządów. Wymagania te dotyczą m. in. wyboru 

projektów do realizacji w pierwszej kolejności oraz komunikacji z mieszkańcami 

odnośnie wyboru strategii rozwoju i przeznaczenia środków finansowych na realizację 

projektów (najczęściej znacznych w stosunku do wielkości budżetu). Rezultatem  

wymagań jest zróżnicowana otwartość na rozwój, przy której to trzeba podkreślić, że 

niski poziom otwartości na rozwój nie zawsze jest negatywnie oceniany przez 

społeczność lokalną. Wiele zależy od przyjętej strategii rozwoju, która może być 

nastawiona na pełnienie funkcji sypialni dla warszawskiego rynku pracy. Argumentów 

na rzecz takiej koncepcji może być wiele, a dość przekonującym jest ochrona 

środowiska naturalnego, które to może być zagrożone w przypadku lokowania 

zakładów przemysłowych. Przykładem mogą być takie gminy jak: Józefów, Marki, 

Sulejówek, Legionowo czy Kobyłka, które to miasta są najsłabiej rozwinięte wśród 

 
7 A. Zalewski, Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2005. 



miast w regionie (Kobyłka otrzymała najniższą w regionie sumę punktów- około 300 

punktów za poziom rozwoju). Niska punktacja za poziom rozwoju wymienionych miast 

wynika z przyjętej strategii rozwoju, która to jest  w znacznym stopniu zdominowana 

przez korzystanie z warszawskiego rynku pracy oraz oferowanie terenów budowlanych 

mieszkańcom Warszawy, którzy preferują mieszkania, zlokalizowane poza zwartym 

budownictwem miejskim w Warszawie.       

Z rysunku 2 wynika, że pozostałe województwa wykazują nieco mniejsze 

zróżnicowanie rozwoju miast. Potwierdzeniem tego są województwa: świętokrzyskie, 

warmińsko-mazurskie czy zachodniopomorskie, które jako regiony- szczególnie dwa 

pierwsze-   należą do najsłabiej rozwiniętych, natomiast posiadają znaczną grupę miast, 

które są na średnim poziomie rozwoju i wyraźnie niewielki odsetek miast najniżej 

rozwiniętych (w trzeciej setce miast).  

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

setce. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS  

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

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

podstawie wskaźnika PKB per capita,8 a także łódzkie, które posiada dominujące 

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

odsetek miast w trzeciej grupie, jednakże są to regiony o bardzo dużym zróżnicowaniu 

rozwoju gmin miejskich.  

Szczególnie mocno uwagę zwraca woj. śląskie, w którym w pierwszej setce jest ok. 

35% gmin miejskich oraz nieco ponad 40% w grupie trzeciej. Pokazuje to skalę 

problemów, jakie występują w jednym z najlepiej rozwiniętych regionów, które to 

problemy są wyraźnie odmienne niż jest to w Mazowieckim, ponieważ dotyczą 

restrukturyzacji przemysłu ciężkiego i wydobywczego. Na tej podstawie można też 

powiedzieć, że dwa najwyżej rozwinięte województwa (najwyższe PKB per capita oraz 

najwyższa punktacja według metodyki prezentowanej w niniejszej pracy) 

charakteryzują się największym zróżnicowaniem, najmniej harmonijnym rozwojem 

gmin miejskich (śląskie posiada tylko o nieco ponad 2% więcej gmin miejskich w 

trzeciej setce niż mazowieckie). Dość wysokim zróżnicowaniem rozwoju 

charakteryzuje się Wielkopolskie, które w rankingach wykonywanych na podstawie 

PKB per capita zajmuje trzecie miejsce, a wyrazem zróżnicowania jest ponad 25% 

miast w drugiej setce oraz ponad 15% w trzeciej setce. We wszystkich trzech 

przypadkach może się to wiązać z bardzo dużą przewagą konkurencyjną głównych 

centrów rozwoju, w stosunku do pozostałych gmin miejskich, co sprawia, że inwestorzy 

wybierają np. gminy podwarszawskie do lokalizacji inwestycji, niż np. Radom, Siedlce, 

Ostrołękę czy Ciechanów.        

 Analiza gmin miejsko-wiejskich 

Krajowy ranking gmin miejsko-wiejskich obejmuje 577 JST. Następnie  gminy 

podzielono wg. rankingu krajowego na 6 setek, z której każda obejmuje po 100 gmin, a 

ostatnia grupa 77.  

Na podstawie powyższego podziału obliczono procentowy udział gmin 

zlokalizowanych w poszczególnych województwach i grupach (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 

 
8 Rocznik statystyczny województw, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2005 



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 najwyższym poziomie rozwoju i 

stosunkowo najmniejszym zróżnicowaniu rozwoju gmin miejsko-wiejskich należą: 

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).9  Ostatnio wymienione województwo wykazało się najwyższym 

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

jednakże w województwie tym stwierdzono dużą różnicę w punktacji gminy, która 

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

punktów Jasień (206,32); stosunek tych punktacji wynosi 3,1.             

11 
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9 L.J. Jasiński, Regiony Polski, analiza różnic poziomu PKB, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 
Warszawa 2004. 
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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 zróżnicowania 

rozwoju w Mazowieckiem można przedstawić ilością punktów uzyskanych przez 

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

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

Należy podkreślić, że 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). Można zatem 

powiedzieć, że gminy te w mniejszym lub większym stopniu rozwijają się korzystając z 

rozlewania się rozwoju Warszawy. Należy wskazać, że gmina Konstancin Jeziorna 

charakteryzuje się wyraźnie niższym poziomem rozwoju, w którym dominują dwa 

elementy, a mianowicie: korzystanie przez mieszkańców gminy z warszawskiego rynku 

pracy oraz rozwój budownictwa mieszkaniowego dla mieszkańców Warszawy. 

Świadczy o tym relatywnie niski udział wydatków na inwestycje w budżecie 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 nieznacznie korzystniejsze inne 

wskaźniki. Liczba pracujących ponad 300 wskazuje, że gmina znajduje się na etapie 

skutecznego pozyskiwania inwestorów tworzących miejsca pracy. W takiej sytuacji 

można mówić o dążeniu do zrównoważonego- harmonijnego rozwoju, do którego 

osiągnięcia niezbędne są jednakże większe wydatki na podstawową infrastrukturę 

techniczną, ponieważ 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 różnym stopniu oddalonych od 

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

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



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

Warszawy gminy miejsko-wiejskie pokazują, że możliwy 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 też projektów, które te cele mają osiągać. Zarządzanie 

rozwojem z wykorzystaniem wewnętrznych czynników nabiera w takiej sytuacji 

podstawowego znaczenia.10 Na podstawie szczegółowej analizy można stwierdzić, że 

decydujący wpływ na zróżnicowanie 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 też zwrócić 

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

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

Mszczonowie opisuje wyższy poziom otwartości na rozwój, a w przyszłości może to 

przyczyniać się do wzrostu inwestycji tworzących miejsca pracy i spadku wskaźnika 

bezrobocia, a przez to poprawę konkurencyjności gminy.11    

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

trzeciej  i czwartej setce. 
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10K. Pająk, Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego, Akademia Ekonomiczna , 
Poznań 2005.  
 
11 E. Kwiatkowski, Perspektywy poprawy konkurencyjności regionów w warunkach członkostwa w Unii 
Europejskiej, PAN, Komitet Nauk Ekonomicznych , Warszawa 2004.   
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

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, że gminy miejsko-wiejskie w Śląskiem, które w wielu 

badaniach występuje na drugim miejscu po Mazowieckiem są tak rozmieszczone, iż aż 

80% tych gmin znalazło się w czterech pierwszych setkach i nieznaczna przewaga 

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

do grupy średnio rozwiniętych regionów z punktu widzenia poziomu rozwoju gmin 

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

można by stwierdzić, że jest to region o bardzo harmonijnym/zrównoważonym 

rozwoju. Stosunek najwyższej punktacji do najniższej 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),  jednakże wyższa jest znacznie punktacja najlepszej gminy, ale i niższa 

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 zagrożeniu 

marginalizacją rozwojową JST tych regionów.  

Najmniej korzystne rozmieszczenie rozwoju (rozmieszczenie 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. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

W grupie województw z największym procentowym udziałem gmin miejsko-

wiejskich w piątej i szóstej setce znalazły się województwa: kujawsko-pomorskie 

54,29%, lubelskie 52,38%, warmińsko-mazurskie 45,45%, podkarpackie 37,93% i 

świętokrzyskie 37,50%. Wszystkie województwa tej grupy zaliczane są do najsłabiej 

rozwiniętych (z wyjątkiem kujawsko-pomorskiego, należą one do tzw. ściany 

wschodniej) i z tego punktu widzenia można wskazać, że 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.  

Reasumując analizę rozmieszczenia poziomu rozwoju gmin miejskich i miejsko-

wiejskich, można stwierdzić, że największy poziom zróżnicowania wystąpił w 

regionach najwyżej rozwiniętych (Mazowieckie, Śląskie), w których występują gminy z 

bardzo wysoką punktacją oraz z bardzo niską. Mniejsze zróżnicowanie występuje w 

województwie wielkopolskim. Na tej podstawie można powiedzieć, że województwo 

wielkopolskie charakteryzuje się wysokim poziomem zrównoważenia/harmonizacji 

rozwoju. Należy też podkreślić, że województwa słabo rozwinięte wykazują się 
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relatywnie mniejszą zmiennością poziomu rozwoju analizowanych gmin, co wynika 

jednak z wyraźnie niższej punktacji gmin najlepiej rozwiniętych.  

 Analiza gmin wiejskich 

Rozwój obszarów wiejskich jest problemem szczególnym, ponieważ ich liczba 

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

łącznie. Ponadto w gminach wiejskich zamieszkuje około 40% społeczeństwa. Dlatego 

m. in. podkreślano wielokrotnie podczas analizy poziomu rozwoju gmin miejskich i 

miejsko-wiejskich, że w wielu słabo rozwiniętych regionach poziom rozwoju tych gmin 

jest nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do rozwoju regionu (podkarpackie, 

podlaskie, świętokrzyskie czy warmińsko-mazurskie). Dlatego 

zrównoważony/harmonijny rozwój gmin wiejskich jest bardzo ważny, ponieważ brak  

dbałości o taki rozwój gmin wiejskich może prowadzić do wyludniania tych obszarów i 

ich marginalizacji. Znaczenie takiego rozwoju zasługuje na podkreślenie także dlatego, 

że w ramach gmin wiejskich występuje zróżnicowanie niespotykane w gminach 

miejskich czy miejsko-wiejskich. Najwyższa punktacja w gminie Kleszczów (pow. 

bełchatowski) wynosi 5860,99, natomiast najniższa w Górowie Iławeckim ma wartość 

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

przypadek ekstremalny, to druga gmina, a mianowicie Tarnowo Podgórne (pow. 

poznański) osiągnęła punktację 1359,13 punktów.    

  Przystępując do analizy rozmieszczenia poziomu rozwoju, należy podkreślić, 

że krajowy ranking gmin wiejskich obejmuje 1593 JST. Gminy te podzielono na 16 

grup, z której każda 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 najwyższy procentowy udział gmin w 

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

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

zaliczono natomiast województwa, w których stwierdzono najwyższy udział gmin w 5 

ostatnich setkach. Założono, że województwa, które znalazły się w pierwszej grupie 

(rys.7) można uznać jako relatywnie najlepsze z punktu widzenia  

zrównoważenia/harmonijności rozwoju. W ramach grup (5;6;5 regionów) będzie 

prowadzona analiza na podstawie udziału gmin w poszczególnych setkach, co jest 

uzasadnione bardzo dużym zróżnicowaniem poziomu rozwoju (punktacji) w 

poszczególnych setkach. Przy czym największe zróżnicowanie dotyczy pierwszej setki 



gmin, w której to punktacja waha się od ponad 1359 (pomijając gminę Kleszczów 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 zróżnicowane (w ostatniej 16 setce punktacja wynosi poniżej 90 

punktów).    

Rys.7 Województwa z największym procentowym udziałem gmin wiejskich w 

pierwszych pięciu setkach. 
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W grupie pięciu najlepszych regionów, oceniając 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, że wśród pięciu województw, które mają najwyższy 

udział gmin wiejskich w pięciu pierwszych setkach, największym przestrzennym 

zrównoważeniem/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 poniżej jednego procenta ( w 

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

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

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

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



gmin wiejskich w ostatniej setce, które są zagrożone marginalizacją. Wysoki poziom 

uprzemysłowienia tych regionów oraz dbałość samorządów (gminnych, wojewódzkich i 

powiatowych) o rozwój sprawia, że gminy wiejskie wykazują wysoki i harmonijny 

przestrzennie rozwój. Wyraźnie jest to mniej widoczne w trzech pozostałych 

województwach zakwalifikowanych do pierwszej grupy (ry.7).  Należy także 

podkreślić, że 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).12  

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

setce. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

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 

zróżnicowane wartości oraz wahania udziału gmin w poszczególnych  setkach. 

Szczególnym przykładem jest województwo opolskie, gdzie zróżnicowanie to jest 

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

około 15-18% gmin w dwu ostatnich setkach.  
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12 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.  



Można zatem powiedzieć, że województwa przedstawione na rys. 8 zawierają 

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

setkach).   

 

Rys. 9 Województwa z największym procentowym udziałem gmin wiejskich w 

ostatnich pięciu setkach. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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 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 zbliżony rozkład gmin w poszczególnych setkach. Jedynie 

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

setce. Na tej podstawie można powiedzieć, że ten region wykazuje się najniższym 

poziomem rozwoju gmin wiejskich. Należy też dodać, że na rysunku 9 jest region, 

którego rozwój mierzony PKB per capita jest najwyższy w Polsce (mazowiecki) oraz 

regiony najsłabiej rozwinięte(warmińsko-mazurskie, lubelskie, świętokrzyskie, a także 

lubuskie). Trzeba podkreślić, że to właśnie w tych województwach znalazła się 

najliczniejsza grupa gmin wiejskich zagrożonych marginalizacją. Można przyjąć, że 

szczególnie mocno dotyczy to gmin, które znajdują 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 
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setce ( w grupie zagrożonej marginalizacją). Ostatnia setka gmin charakteryzuje się 

bardzo niską punktacją (poniżej 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 w województwie mazowieckim, na tle 

województw, które na podstawie PKB per capita są zaliczane do wysoko rozwiniętych 

(wielkopolskie i śląskie), okazuje się być niski. Należy przede wszystkim podkreślić 

bardzo niski udział gmin w pierwszych pięciu setkach, a także w pierwszej setce 

(odpowiednio: 18,53%; 4,57%). Województwo wielkopolskie posiada ponad 16% gmin 

w pierwszej setce, tylko 2,5% mniej niż mazowieckie w pięciu pierwszych setkach.   

Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin wiejskich w województwie mazowieckim 

można przedstawić na podstawie skrajnych punktacji, a mianowicie, najwyżej 

punktowana gmina (Lesznowola) osiągnęła 743,76 punktów, natomiast najniżej 

punktowana osiągnęła ujemną punktację –14,49(Chlewiska). Zdecydowana większość 

gmin z wysoką punktacją (powyżej 600 punktów) to gminy położone w obszarze 

oddziaływania warszawy. Wyjątek stanowi gmina Słupno (639,12 punktów), która 

korzysta z rozlewania się rozwoju dobrze rozwiniętego Płocka. Najwyżej 

punktowane/rozwinięte gminy wiejskie województwa mazowieckiego charakteryzują 

się wysokimi zmiennymi takimi jak: wysokie wydatki inwestycyjne per capita (zmienna 

1 i 2), wysoki lub bardzo wysoki udział tych wydatków w budżecie (zmienne 3 i 4), 

wysoka liczba pracujących i niska bezrobotnych na 1000 mieszkańców, wysokie saldo 

migracji i wskaźnik przedsiębiorczości. Wszystkie te gminy charakteryzują się 

zróżnicowanym odsetkiem społeczeństwa objętego usługami wodociągowymi, 

kanalizacyjnymi i oczyszczalni ścieków, co oznacza, że mają one jeszcze sporo do 

zrobienia w tym zakresie. Jeśli chodzi o gminę Lesznowola, to punktacja za 

poszczególne zmienne może ilustrować dość typowe procesy rozwojowe, a mianowicie, 

gmina ta otrzymała za pierwsze cztery zmienne 143 punkty, a w tym 38 za udział 

wydatków inwestycyjnych w budżecie gminy oraz 293 punkty za pracujących i tylko 

minus 33 za bezrobotnych na 1000 mieszkańców oraz 150 za liczbę podmiotów 

gospodarczych na 1000 mieszkańców. Przykładowo przedstawiona punktacja 

szczegółowa pokazuje, że Lesznowola jest na etapie rozwoju poprzez tworzenie miejsc 

pracy. Gminy, które posiadają liczbę pracujących poniżej 200, a szczególnie poniżej 
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150 i większą niż 50 bezrobotnych na 1000 mieszkańców oraz znacznie niższy 

wskaźnik przedsiębiorczości niż podany wyżej (niż 150/1000 mieszkańców) mogą 

świadczyć, że dominuje w nich etap rozwoju poprzez wyjazdy mieszkańców do pracy 

do centrów rozwoju, a w przypadku gmin podwarszawskich oznacza to penetrowanie 

rynku pracy tego centrum. Jeśli do tego występuje wysokie saldo migracji, tak jak to 

jest w Lesznowoli i innych dobrze rozwiniętych gminach podwarszawskich, to oznacza 

to, że gmina otwiera się na rozwój m. in. poprzez udostępnianie działek budowlanych 

mieszkańcom sąsiednich centrów rozwoju (w Lesznowoli to saldo wynosi 37/1000 

mieszkańców).  

 Przykładem gmin, które znajdują się na wcześniejszym etapie rozwoju niż 

Lesznowola, są gminy: Stare Babice i Wieliszew, ale przede wszystkim Słupno (powiat 

płocki). Gminy te charakteryzują się przede wszystkim niższą liczbą pracujących niż 

150 na 1000 mieszkańców oraz saldo migracji wynosi powyżej 20 osób na 1000 

mieszkańców, zaś liczba podmiotów gospodarczych w przedziale 80-120. Gminy te w 

2004 roku przeznaczały znaczny odsetek swoich budżetów na inwestycje (zmienna 3 i 

4), co w Wieliszewie wyniosło 48%, a w Słupnie aż 75%. Oznacza to, że gminy te 

wykazują dużą i bardzo dużą otwartość na rozwój, czego widocznym dowodem jest 

saldo migracji przekraczające 50 osób na 1000 mieszkańców. Dodatkowym dowodem 

na dominację w tych gminach rozwoju poprzez wyjazdy mieszkańców do pracy w 

centrach rozwoju i udostępniania działek budowlanych jest wskaźnik przedsiębiorczości 

poniżej 100 podmiotów na 1000 mieszkańców. Należy przy tym podkreślić, że liczba 

pracujących na 1000 mieszkańców około 150 w gminach wiejskich oznacza, że rozwój 

poprzez tworzenie miejsc pracy jest już dość zaawansowany.  

 O dużym zróżnicowaniu rozwoju gmin wiejskich w województwie 

mazowieckim świadczy jednakże udział gmin w drugiej i trzeciej grupie (w pierwszej 

grupie-18,53%; w drugiej-34,48% i w trzeciej 46,98%). Dlatego dla porównania warto 

przedstawić analizę gmin znajdujących się w grupie ostatniej (ostatnich pięciu setkach), 

w której są najsłabiej rozwinięte gminy. Sumaryczna punktacja za poziom rozwoju jest 

niższa niż 169 punktów, aż do ujemnej punktacji gminy Chlewiska. Zatem niemal 

połowa gmin regionu posiada punktację poniżej 169, dlatego uzasadnione wydaje się 

przedstawienie analizy szczegółowej punktacji, zestawiając je z najlepszymi gminami 

regionu tak, aby można było zaobserwować skalę zadań rozwojowych, które 

przyczyniłyby się do przerwania procesu marginalizacji gmin. Do analizy zostaną 
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przyjęte wybrane przykłady z punktacją około 169 punktów, jak też gminy z ostatniej 

setki, w której znalazły się gminy z punktacją poniżej 90 włącznie z gminą z ujemną 

punktacją.                      

 W przypadku gmin wiejskich z punktacją sumaryczną około 160 zmiennymi 

decydującymi o niskim poziomie rozwoju najczęściej są:  niska liczba pracujących (40-

80/1000 mieszkańców), wysoka liczba bezrobotnych ( 90-120/1000 mieszkańców), 

niski odsetek społeczeństwa objętego usługami wodno-kanalizacyjnymi, oczyszczalni 

ścieków oraz niska liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (40-60).   

W tych gminach występuje dość wysoki odsetek budżetu na wydatki inwestycyjne 

(zmienne 3 i 4- około 20-40%). Można zatem stwierdzić, że są to  gminy, które 

podejmują działania rozwojowe.  

Jeśli chodzi o gminy, których punktacja jest poniżej 90 (ostatnia setka gmin), to różnią 

się one od ostatnio analizowanych głównie bardzo niskim odsetkiem społeczeństwa  

objętym usługami wodno-kanalizacyjnymi i oczyszczalni ścieków. Często jakiś odsetek 

społeczeństwa korzysta z usług wodociągowych, zwykle poniżej 50%, natomiast dwa 

pozostałe elementy podstawowej infrastruktury technicznej występują na bardzo  

niskim poziomie lub nawet nie występują w ogóle. W zdecydowanej większości gminy 

te przeznaczają niewielki odsetek środków budżetowych na projekty rozwojowe(w 

granicach 5-20%). Gminy te charakteryzują się mniejszym od jedności stosunkiem 

pracujących do bezrobotnych. Najsłabiej rozwinięta gmina w województwie 

(Chlewiska, minus 14,49) charakteryzuje się bardzo niską liczbą pracujących i bardzo 

wysoką liczbą bezrobotnych(odpowiednio- 43 i 185) oraz zerowym odsetkiem 

społeczeństwa korzystającego z usług kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków (38% z 

wodociągów).  

Na podstawie przeprowadzonej analizy można podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, 

które gminy wiejskie mogą być zagrożone marginalizacją i od czego to zależy. 

Najprostszą odpowiedzią jest, iż zależy to od sumarycznej punktacji, zatem, że gminy 

znajdujące się w ostatniej setce, lub dwu ostatnich, których punktacja za rozwój jest 

niższa niż 120 są zagrożone marginalizacją. Problem jest jednak złożony, ponieważ 

marginalizacja zależy od otwartości na rozwój, której to pierwszym indykatorem jest 

procent budżetu gminy przeznaczony na projekty inwestycyjne-rozwojowe. W 

przypadku, gdy te wydatki w ciągu kilku lat stanowią mniej niż 10% wykonanego 

budżetu, to taką sytuację/gminę można uznać, że podlega procesowi marginalizacji. 
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Innym ważnym indykatorem procesu marginalizacji lub braku zrównoważonego 

rozwoju są: liczba pracujących i bezrobotnych oraz liczna podmiotów gospodarczych 

na 1000 mieszkańców. W przypadku wystąpienia liczby pracujących w granicach 50 

lub mniej oraz liczby bezrobotnych wyższej niż pracujących daje podstawy do 

przyjęcia, że gmina charakteryzująca się takimi wskaźnikami podlega marginalizacji. 

Natomiast jeśli chodzi o liczbę podmiotów gospodarczych, to w przypadku, gdy jest 

ona w granicach 50/1000 mieszkańców lub niższa, to wskazuje to na wystąpienie 

procesu marginalizacji. Z punktu widzenia celu pierwszego polityki strukturalnej i 

rozwoju zrównoważonego najważniejsze są dwa obszary, a mianowicie, pracujący i 

bezrobotni oraz przedsiębiorczość. Dlatego realizowane projekty powinny wspierać te 

obszary aktywności gospodarczej i społecznej, które zwiększają liczbę pracujących i 

podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców. Zatem z punktu widzenia tego celu 

gminy, które charakteryzują się stosunkiem liczby pracujących do bezrobotnych 

mniejszym od jedności, a liczba podmiotów gospodarczych jest poniżej 50/1000 

mieszkańców i nie powstają nowe miejsca pracy, można zaliczyć do podlegających 

marginalizacji. 

 Reasumując  należy podkreślić, że najwyższym poziomem 

zrównoważenia/harmonijności rozwoju gmin wiejskich charakteryzują się 

województwa: wielkopolskie i śląskie,  w których wystąpił duży udział gmin w 

pierwszych setkach oraz mały lub zerowy w ostatnich setkach. 

Na tle tych województw mazowieckie posiada zdecydowanie słabiej rozwinięte gminy 

wiejskie, czego wyrazem jest niemal 47% udział tych gmin w pięciu ostatnich setkach 

w  rankingu krajowym. Większość dobrze rozwiniętych gmin wiejskich (ponad 600 

punktów) znajduje się w obszarze oddziaływania Warszawy. Pozytywnym przykładem 

gminy wiejskiej oddalonej od Warszawy jest Słupno, które korzysta z rozlewania się 

rozwoju Płocka, a miarą otwartości na rozwój jest 75% budżetu gminy przeznaczanego 

na projekty rozwojowe (3 i 4 zmienna). 

Najlepiej rozwinięta gmina w województwie mazowieckim- Lesznowola jest 

zdecydowanie słabiej rozwinięta niż najlepsza gmina w województwie poznańskim- 

Tarnowo Podgórne (punktacja odpowiednio: 743,76 i 1359,13). Lesznowola otrzymała 

niższą punktację przede wszystkim za: mniejsze wydatki inwestycyjne per capita, które 

w Lesznowoli stanowiły 38% budżetu i to było o 20% mniej niż w Tarnowie 

Podgórnym, a drugą decydującą zmienną była liczba pracujących na 1000 
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mieszkańców, która w Lesznowoli wyniosła 294, a w Tarnowie Podgórnym 735. Po 

odjęciu punktów za pracujących w Lesznowoli pozostało 449, a w Tarnowie 

Podgórnym 624 punktów, co ilustruje punktację za zmienne stosunkowo mocno zależne 

od samorządów. Do tych zmiennych należą: wydatki na projekty infrastrukturalne i ich 

procent w budżecie gmin (zmienne 1,2,3 i 4).  Pozostałe zmienne były punktowane 

podobnie, jakkolwiek przy tej okazji trzeba podkreślić zmienne, w których gminy 

wiejskie w województwach zachodnich i północnych, w tym także w poznańskim, mają 

wyraźną przewagę, a są to: udział ludności objętej usługami wodociągowymi, 

kanalizacyjnymi i oczyszczalni ścieków.          
             

 2.  Analiza poziomu rozwoju w powiatach mazowieckich 
 

 

Województwo mazowieckie jest relatywnie dużym i zróżnicowanym obszarem, 

a jednym z wyznaczników tej złożoności jest liczba powiatów, która to wynosi 42 ,w 

tym 37 powiatów ziemskich i 5 grodzkich. W związku ze złożonością materiału 

badawczego zdecydowano się prowadzić analizę przestrzennego rozmieszczenia 

poziomu rozwoju na bazie powiatów jako zbiorów gmin, ponieważ tak prowadzona 

analiza wydaje się mniej złożona niż na bazie pojedynczych gmin. Takie podejście 

wiąże się także z tezą badawczą, a mianowicie, na ile miasta , w tym miasta największe, 

które posiadają status powiatów grodzkich pobudzają do rozwoju gminy położone w 

obszarze oddziaływania. W związku  z tym specjalnie potraktowano powiaty grodzkie, 

które w istocie są gminami miejskimi. W województwie mazowieckim jest pięć takich 

powiatów: Warszawa, Płock, Siedlce, Ostrołęka i Radom.  Postanowiono analizować je 

oddzielnie z dwu powodów: po pierwsze dlatego, że są one nieporównywalne z 

powiatami ziemskimi; po drugie dlatego, iż są one dobrym przyczynkiem do testowania 

sformułowanej wyżej tezy badawczej, a mianowicie, na ile główne miasta 

województwa pełnią rolę regionalnych lub subregionalnych centrów rozwoju.     
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Z rysunku 10 wynika, że dwa miasta (Warszawa i Płock) charakteryzują się 

zdecydowanie wyższym poziomem rozwoju w porównaniu do pozostałych. Różnica w 

punktacji tych dwu miast nie jest mała(około 87 punktów), to jednak w porównaniu z 

pozostałymi powiatami grodzkimi te dwa miasta są zdecydowanie lepiej rozwinięte. 

Dlatego mogą być punktem odniesienia dla pozostałych powiatów grodzkich oraz 

wszystkich miast województwa mazowieckiego. Wysoki poziom rozwoju Warszawy 

jest przedmiotem zainteresowania badaczy od wielu lat. Należy stwierdzić, że poziom 

rozwoju tego miasta jest spowodowany wieloma czynnikami, a do bardzo istotnych 

należy m. in. lokowanie się w Warszawie wielu instytucji krajowych i zagranicznych, w 

tym finansowych, a także fakt, że Warszawa jest największym w Polsce rynkiem pracy, 

zbytu oraz ośrodkiem naukowym i badawczym.  

Należy również podkreślić, że Warszawa jest jednym z niewielu miast w kraju, które 

osiągnęły ponad 1000 punktów za poziom rozwoju.13 
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13 www.fee.hm.pl/portal 
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Głównymi czynnikami decydującymi o tak wysokiej punktowej ocenie są: wysoki 

wskaźnik zatrudnienia przy stosunkowo niskim wskaźniku bezrobocia(429 pracujących  

oraz 38 bezrobotnych na 1000 mieszkańców, co daje wysoki stosunek tych liczb-11,29), 

duża liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (169).  Natomiast 

najniższy odsetek absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz niski wskaźnik 

napływu i odpływu świadczą o tym, że znaczna część mieszkańców jako miejsce 

zamieszkania wybiera miejscowości podwarszawskie. Trzeba też podkreślić, że saldo 

migracji w Warszawie jest dodatnie i wynosi 3,77 na 1000 mieszkańców, co w 

przypadku dużych centrów rozwoju można uznać za bardzo dobry rezultat. Na 

podkreślenie zasługuje też stosunkowo niski wysiłek budżetu miasta na  wydatki 

inwestycyjne majątkowe oraz na transport i łączność (zmienna 3 i 4); szczególnie 

wydają się one niskie jeśli porównamy je z tymi samymi wydatkami w 

Płocku(odpowiednio 35% i 65%). Porównanie procentowego udziału wydatków 

inwestycyjnych na realizację projektów inwestycyjnych, w tym rozwojowych, może 

wskazywać, że samorząd Płocka przykłada większą wagę do działań stymulujących 

rozwój. Podobnie większe zaangażowanie w projekty rozwojowe wykazują Katowice i 

Wrocław, które znajdują się w pierwszej dziesiątce w rankingu krajowym i są miastami 

bardziej porównywalnymi do Warszawy niż Płock, a poziom wydatków inwestycyjnych 

majątkowych i na transport i łączność w budżecie tych miast wynosi odpowiednio 47% 

i 42% (Warszawa 35%).       

Płock  jako drugi powiat grodzki charakteryzuje się, jak już podkreślano, wysokimi 

wskaźnikami wydatków inwestycyjnych per capita ( ma najwyższą liczbę punktów za 

cztery pierwsze kryteria w badanej grupie), procentowym udziałem środków 

zainwestowanych z budżetu JST w całkowitych wydatkach budżetu oraz procentowym 

udziałem środków zainwestowanych na transport i łączność w całkowitych wydatkach 

JST. Pomimo wysokiego wskaźnika zatrudnienia (340/1000 mieszkańców) istnieje tam 

znaczny wskaźnik bezrobocia(102 osoby na 1000 mieszkańców, stosunek liczby 

pracujących do bezrobotnych  wynosi 3,33 i jest mniej korzystny niż w Siedlcach-4,22) 

oraz najniższa liczba podmiotów gospodarczych wśród powiatów grodzkich. 

Niekorzystnie również przedstawia się saldo migracji (-5/1000mieszkańców), co 

wynika z ogólnej tendencji odpływu ludności, która chce mieszkać poza zatłoczonymi 

miastami, z czego chętnie korzystają gminy podmiejskie, oferując po konkurencyjnej 
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cenie działki budowlane.14  Jednakże duże ujemne saldo migracji (-5) powinno skłaniać 

samorząd do analizy przyczyn i ewentualnych przedsięwzięć , które mogłyby 

zapobiegać nadmiernemu odpływowi. 

 Siedlce i Ostrołęka charakteryzują się wyraźnie niższym poziomem rozwoju niż 

dwa wcześniej omówione powiaty grodzkie (663 i 646 punktów),  w związku z czym 

głównym źródłem punktów okazała się w tym przypadku infrastruktura techniczna 

(ponad 90 procent społeczeństwa jest objętych usługami tej infrastruktury). Znaczącą 

pozycję stanowią też punkty za relatywnie wysoki odsetek absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych, który to wskaźnik jest wyraźnie wyższy niż np. w Warszawie, 

ponieważ miasta te tradycyjnie stanowią centra edukacji dla sąsiednich gmin wiejskich. 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców jest na średnim poziomie i 

wynosi dla Siedlec 101,32, a dla Ostrołęki 108,43 punktów, co świadczy o relatywnie 

niskim wskaźniku przedsiębiorczości występującej w tych miastach, szczególnie w 

porównaniu do Warszawy(169). Najsłabiej przedstawia się liczba pracujących 

(odpowiednio 291 i 264/1000 mieszkańców) przy dość wysokim wskaźniku 

bezrobocia(odpowiednio 69 i 108), co sprawia, że występuje tam wąski stosunek 

pracujących na 1000 mieszkańców do bezrobotnych, który wynosi odpowiednio 4,22 i 

2,44 (w Warszawie 11,29). Uwagę może zwracać wyraźnie korzystniejszy stosunek 

pracujących do bezrobotnych w Siedlcach, który to wynika głównie z mniejszej liczby 

bezrobotnych. Można zatem powiedzieć, że podstawowym problemem rozwoju 

społeczno-ekonomicznego w tych dwóch miastach jest tworzenie miejsc pracy, a w tym 

podkreślana już  przedsiębiorczość mieszkańców.  Może to wynikać także z 

niedostatków infrastrukturalnych, o czym świadczy relatywnie niski odsetek tych 

wydatków w budżecie gminy- zmienne 3 i 4(w Siedlcach 9%, w Ostrołęce 18%, a w 

Płocku 64%). Szczególnie ważny jest podkreślany odsetek tych wydatków, który 

wyraźnie wskazuje na poziom podejmowanych wysiłków nastawionych na rozwój, na 

tworzenie warunków do przedsiębiorczości, inwestowania i tworzenia miejsc pracy. Jak 

widać z prezentowanych danych, odsetek wydatków na projekty inwestycyjne nie 

wpływa wprost na większą liczbę pracujących lub mniejszą liczbę bezrobotnych. 

Przykładem są Siedlce, które wydają tylko 9%(zmienna 3 i 4), a stosunek pracujących 

do bezrobotnych mają relatywnie wysoki, co może się wiązać, z większym, niż w 
 

14 A. Zalewski, Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 
2005.   
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przypadku Ostrołęki, oddziaływaniem warszawskiego rynku pracy, co pozwala 

utrzymać w Siedlcach liczbę bezrobotnych na poziomie 69/1000 mieszkańców.      

Miastem, w którym wystąpił najniższy poziom rozwoju jest Radom, drugim miastem po 

Warszawie pod względem liczby ludności. Miasto to uzyskało najniższą liczbę punktów 

w grupie powiatów grodzkich(617 punktów). Dominowały w nim te same źródła 

punktów, o których wspominano przy analizie Siedlec i Ostrołęki, natomiast można 

zaobserwować wysoki wskaźnik bezrobocia (117,20/1000 mieszkańców) przy 

stosunkowo niskim wskaźniku pracujących(208,15/1000 mieszkańców), co daje 

stosunek pracujących do bezrobotnych- 1,78, w Warszawie-11,22. W Radomiu 

jednakże wystąpił najwyższy odsetek wydatków inwestycyjnych (zmienna 3i 4), co 

potwierdza brak prostego związku przyczynowo-skutkowego, szczególnie w krótkim 

przedziale czasu, pomiędzy inwestycjami infrastrukturalnymi i rozwojem, a szczególnie 

liczbą pracujących i bezrobotnych na 1000 mieszkańców. Podane wyżej wskaźniki 

charakteryzujące niski poziom rozwoju Radomia wyjaśniają przyczyny ujemnego salda 

migracji (-4,71/1000 mieszkańców), które to jest dodatnie tylko w Warszawie. Przy 

czym największe ujemne saldo migracji występuje w Ostrołęce (6,8/1000 

mieszkańców), a najmniejsze w Siedlcach (1,2).  Trzeba przy tym podkreślić, że 

obserwowana coraz większa mobilność jest niezbywalnym prawem mieszkańców do 

zmiany miejsca zamieszkania i pracy w taki sposób, aby stworzyć warunki do rozwoju 

osobistego i lepszego wykorzystania swoich kwalifikacji zawodowych. Jest to jedna z 

fundamentalnych zasad funkcjonowania UE, która to jest bardzo istotna w świetle 

kształtowania poziomu konkurencyjności i rozwoju obszaru. Z drugiej jednak strony 

może się to okazać niekorzystne z punktu widzenia wewnętrznych czynników 

stymulujących rozwój powiatu, ponieważ ludność migrująca z tego obszaru jest zwykle 

młoda, dobrze wykształcona i przedsiębiorcza.  Może to być jednak niekorzystne dla 

tych obszarów, które nie wystarczająco starannie i systematycznie podchodzą do 

działań rozwojowych i w efekcie migracja przyjmuje duże rozmiary i prowadzi do 

powolnego wyludniania i marginalizacji obszaru.       

  Reasumując należy stwierdzić, że duża różnica w poziomie rozwoju trzech 

miast(Siedlce, Ostrołęka i Radom) wynika z podstawowych czynników, a mianowicie,  

z niskiego wskaźnika pracujących i wysokiego wskaźnika bezrobotnych. Jest to efekt 

zaszłości historycznych, ale także niewystarczających przedsięwzięć podejmowanych 
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przez władze samorządowe, które stymulowałyby przedsiębiorczość, inwestycje i 

rozwój.  

Jeśli chodzi o Warszawę, to jej słabym punktem w rozwoju jest relatywnie niski odsetek 

wydatków budżetowych na inwestycje (35%), co może być- jeśli taka sytuacja utrzyma 

się w długim przedziale czasu- przyczyną osłabiania się rozwoju tego ważnego 

centrum. W przypadku Płocka słabym punktem w rozwoju jest wysoka liczba 

bezrobotnych na 1000 mieszkańców, który to czynnik jest dość specyficzny, ponieważ 

wynika ze słabego rozwoju gmin powiatu ziemskiego, co będzie omawiane później. 

Powoduje  to, że napływ siły roboczej z przyległych gmin sprawia, że mieszkańcy 

Płocka przegrywają w konkurencji i pozostają bez pracy, szczególnie w zawodach nie 

wymagających wysokich kwalifikacji. Na podkreślenie zasługuje też niska liczba 

podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, co wskazuje na trudności Płocka w 

kształtowaniu przedsiębiorczości mieszkańców.      

Wyraźnie nieharmonijny rozwój głównych miast regionu, a w szczególności słaba 

pozycja konkurencyjna trzech gorzej rozwiniętych miast, może w istotny sposób 

wpływać na otaczające je powiaty. W dalszej części artykułu będzie podjęta próba 

weryfikacji tej hipotezy.  

Powiaty ziemskie będą analizowane nieco inaczej, co jest spowodowane znaczną 

ich liczbą. W związku z tym podzielono je na grupy obejmujące po pięć powiatów, co 

dało osiem grup, przy czym ostatnia zawiera tylko dwa powiaty (rys. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Rys. 11 

Ranking powiatów woj. mazowieckiego
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Piaseczyński Pruszkowski Warszawski Zachodni Grodziski Żyrardowski
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Szydłowiecki Ostrołęcki

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Na wstępie należy przypomnieć tezę badawczą, jaką postawiono przed analizą 

rozmieszczenia poziomu rozwoju w regionie mazowieckim, a mianowicie, na ile centra 

rozwoju (miasta) determinują rozwój gmin wchodzących w skład powiatów. 

Interesująca może się też okazać analiza czynników, przy pomocy których rozwój 

rozlewa się-przenika do gmin przyległych.   

Znaczenie wspomnianego przenikania rozwoju (dyfuzji) jest duże w szczególności w 

odniesieniu do gmin wiejskich, ale także słabo rozwiniętych miejskich, które swój 

rozwój uzależniają głównie od czynników zewnętrznych. Jednym z takich czynników 

jest stymulujące działanie centrów rozwoju, którymi mogą być miasta powiatowe, 

których naturalna rolą jest stymulowanie rozwoju i integrowanie gmin wchodzących w 

skład powiatu. Nasuwa się zatem pytanie, czy miasta powiatowe pełnią taką rolę oraz, 

które z nich stymulują rozwój, a które nie rozwinęły się same na tyle mocno, aby 

podzielić się rozwojem, pociągnąć inne gminy za sobą (backwash effects, trickledown 

effects, spill over effects). Istnienie mocnych centrów rozwoju  może sprzyjać 
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harmonijnemu rozwojowi w kategoriach przestrzennych, natomiast ich brak prowadzi 

zwykle do pogłębiania się różnic.15 

Z analizy powiatów pierwszej piątki wynika duże zróżnicowanie poziomu 

rozwoju tych powiatów (616,31 pierwszy powiat i 467,12 punktów piąty) oraz to, że 

tylko trzy powiaty położone są w bezpośrednim sąsiedztwie z Warszawą. Pozwala to 

przyjąć założenie, że obok zewnętrznych czynników, takich jak oddziaływanie silnego 

centrum rozwoju, istotne znaczenie mają czynniki wewnętrzne, które są szczególnie 

ważne przy kształtowaniu harmonijnego i trwałego rozwoju. Dwa powiaty: grodziski i 

żyrardowski, które nie są położone w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy 

charakteryzują się wyraźnie niższą punktacją niż powiaty podwarszawskie, co pozwala 

też przyjąć, że ta różnica wynika z braku występowania mocnych zewnętrznych 

czynników pobudzających rozwój. Tezę tę potwierdzają też powiaty drugiej piątki, w 

której znalazły się tylko dwa powiaty przylegle do Warszawy (legionowski i otwocki) i 

trzy powiaty odległe. Wynika z tego, że zewnętrzne oddziaływanie rozwojowe nie jest 

wystarczające do tego, aby występowały pożądane kierunki i tempo rozwoju. 

Wymienione powiaty podwarszawskie nie wykazywały niezbędnej otwartości na 

rozwój, nie poprawiały swojej pozycji konkurencyjnej w taki sposób, aby inwestorzy 

wybierali gminy tego powiatu do lokowania swoich przedsiębiorstw. Skutkiem takiej 

sytuacji jest zdecydowanie niższa punktacja gmin tych powiatów w porównaniu z 

powiatem piaseczyńskim czy pruszkowskim (ponad 150 punktów mniej). 

Trzecia piątka wyraźnie potwierdza postawioną wcześniej tezę, że oddziaływanie 

mocnego centrum rozwoju, jakim jest Warszawa, nie jest wystarczające do rozwoju 

gmin, o czym świadczy powiat miński (395,10 punktów)  oraz powiat wołomiński 

(360,87 punktów). Gminy tych powiatów charakteryzują się poziomem rozwoju bardzo 

zbliżonym do gmin odległych (pow. ostrowski i grójecki). Może to oznaczać, że gminy 

powiatów grupy trzeciej, ale także drugiej,  położonych w bezpośrednim sąsiedztwie 

Warszawy wykazują mało aktywną politykę rozwojową, często godząc się na pełnienie 

roli „sypialni” dla warszawskiego rynku pracy. Należy przy tym podkreślić, że pełne, a 

nawet znaczne podporządkowywanie rozwoju gmin potrzebom centrów rozwoju nie ma 

cech harmonijnego-zrównoważonego rozwoju. Wynika to z tego, że oddziaływanie 

rozwojowe centrów rozwoju powinno spotykać się z aktywną postawą gmin, których to 

 
15 A. Zalewski, Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 
2005. 



32 

32

3

oddziaływanie dotyczy. W przeciwnym przypadku rozlewanie się rozwoju ma charakter 

bardzo ograniczony.      

W kontekście analizy gmin powiatów grupy drugiej i trzeciej, to znaczy 

powiatów charakteryzujących się średnim poziomem  rozwoju, można też powiedzieć, 

że w przypadku powiatów peryferyjnych w stosunku do Warszawy (odległych) 

pojawiają się miasta, które pełnią rolę lokalnych centrów rozwoju. O istnieniu takich 

lokalnych centrów można mówić w przypadku takich powiatów, jak: ciechanowski, 

kozienicki, grójecki i ostrowski. Wyraźnie niższą punktacją charakteryzują się powiaty, 

które znajdują się w sąsiedztwie Płocka, Siedlec i Radomia. Trzeba podkreślić, że 

relatywnie niższa punktacja tych powiatów, a w szczególności powiatów ziemskich o 

tej samej nazwie jak powiaty grodzkie, wynika w znacznym stopniu z tego, że w skład 

tych powiatów nie wchodzą wyżej wymienione miasta. Na podstawie analizy 

wskazanych powiatów można stwierdzić, że miasta te (Płock, Siedlce, Radom i 

Ostrołęka) słabo oddziałują na rozwój przyległych gmin, ponieważ powiaty te znalazły 

się w 6 (Płock) i 7 (Siedlce i Radom) piątce i charakteryzowały się relatywnie niską 

punktacją (około 200 punktów). Przy analizie powiatów grodzkich podkreślano wysoki 

poziom rozwoju Płocka, którego punktacja nie była znacznie niższa niż Warszawy. 

Jednakże siła oddziaływania tego miasta na rozwój sąsiednich gmin, mierzona 

poziomem rozwoju tych ostatnich gmin, jest wyraźnie mała (Płock około 946, a gminy 

powiatu ziemskiego około 200 punktów). Należy przy tym podkreślić, że poszukiwanie 

prostych związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy poziomem rozwoju centrum i 

sąsiednich gmin jest nieuzasadnione, ponieważ skuteczność oddziaływania zależy nade 

wszystko od otwartości tych gmin na przyjmowanie sygnałów rozwojowych. 

Zazwyczaj pierwsza reakcja na wspomniane sygnały rozwojowe ma charakter pasywny 

i uwidacznia się zwiększoną mobilnością lokalnych zasobów siły roboczej w kierunku 

rynku pracy w centrum rozwoju. Kolejną reakcją (etapem) może być oferowanie 

terenów budowlanych pod budowę osiedli. Można zatem przyjąć, że poziom rozwoju 

gmin sąsiadujących z Płockiem, ale także z Siedlcami i z Radomiem, znajduje się na 

pierwszym poziomie otwartości na rozwój. Są one nastawione przede wszystkim  na 

korzystanie z rynku pracy centrum i ewentualnie na początku drugiego etapu 

polegającym na oferowaniu działek budowlanych dla mieszkańców miast, którzy 

wykazują chęć mieszkania w obszarach wiejskich. Dopiero trzeci etap rozwoju, 

najbardziej aktywny  i wymagający posiadania realnej strategii rozwoju, polega na 
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tworzeniu miejsc pracy na terenie gmin peryferyjnych w stosunku do centrum rozwoju. 

Można też wyszczególnić czwarty etap rozwoju, który polega na realizowaniu 

projektów szkoleniowych-miękkich. Wymienione etapy mogą występować kolejno po 

sobie, ale mogą też występować wszystkie jednocześnie, w różnych proporcjach.  

Powracając do rozwoju gmin korzystających z dyfuzji rozwoju z miejskich 

centrów, a szczególnie do powiatu płockiego ziemskiego, przy którym podkreślano, że 

wyłączenie Płocka jako powiatu grodzkiego z obliczania średniej punktacji dla powiatu 

sprawiło, że powiat ziemski znalazł się w szóstej piątce. W związku z tym obliczono 

punktację dla gmin wiejskich analizowanych powiatów (rys.12) i w rezultacie okazało 

się, powiat ziemski Płocki w relacji do gmin wiejskich (po wyłączeniu miast) przesunął 

się do trzeciej piątki, co może oznaczać, że niektóre gminy tego powiatu podjęły 

skuteczne działania rozwojowe (np. Słupno-639 punktów, przy średniej dla powiatu 

płockiego ziemskiego około 230 punktów). Jest to jednak początek procesu, ponieważ 

tylko jedna gmina w powiecie, położona przy drodze do Warszawy podjęła 

zdecydowane działania rozwojowe, które uwidoczniły się m. in. bardzo wysokimi 

wydatkami majątkowymi inwestycyjnymi i na transport i łączność. W rezultacie gmina 

Słupno zdobyła aż 329,9 punktów za cztery pierwsze zmienne, a mianowicie, za 

wydatki na projekty inwestycyjne (1 i 2 zmienna oraz procentowy udział tych 

wydatków w wydatkach budżetu gminy, które wyniosły aż 76%).  Na przykładzie tej 

gminy można obserwować, jak duże- a nawet ryzykowne- przedsięwzięcia trzeba 

podejmować, aby skorzystać z dyfuzji (rozlewania się) rozwoju. Dodatkowymi 

czynnikami, które świadczą o tym, że gmina Słupno jest w początkowej fazie 

intensywnych działań rozwojowych są: niska liczba pracujących (145,7/1000 

mieszkańców) oraz wysoka liczba bezrobotnych (95,2/1000 mieszkańców), a także 

bardzo duży napływ ludności (64,92/1000 mieszkańców) i wysokie saldo migracji 

(51,7/1000 mieszkańców). Przy analizie Płocka jako powiatu grodzkiego  podkreślano 

bardzo wysoki odsetek wydatków na projekty inwestycyjne (3 i 4 zmienna), który 

wynosi około 64% wydatków budżetu gminy, tymczasem gmina Słupno przekroczyła 

ten poziom o około 12%. Jako przykładowa gmina, która podejmuje zdecydowane 

wysiłki rozwojowe jest też Stara Biała, która otrzymała o ponad 300 punktów mniej niż 

Słupno, jednakże dążąc do korzystania z rozlewania się rozwoju Płocka gmina Stara 

Biała przeznacza w 2004 roku 61% wydatków budżetu na wydatki inwestycyjne 

(zmienna 3 i 4). Ta gmina (druga pod względem punktacji po Słupnie) znajduje się w 
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początkowej fazie rozwoju i można stwierdzić, że dominującą rolę w Starej Białej pełni 

udostępnianie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, o czym świadczy dodatnie 

saldo migracji (20/1000 mieszkańców).      

Oddziaływanie na rozwój otaczających gmin jest widoczne także w przypadku 

Siedlec, którego to powiatu gminy wiejskie znalazły się w trzeciej piątce powiatów, 

natomiast na rysunku 11, na którym przedstawiono punktację łącznie z miastami  

powiat ziemski siedlecki (bez Siedlec) znalazł się w siódmej-przedostatniej piątce 

powiatów.  Natomiast znacznie mniejsze takie oddziaływanie ma miejsce w Ostrołęce i 

Radomiu, w przypadku których to powiatów gminy wiejskie na rysunku 12 znalazły się 

w szóstej piątce (na rys. 11 powiat radomski był w siódmej piątce, a ostrołęcki w ósmej-

ostatniej). Ta bardzo nieznaczna poprawa pozycji tych powiatów ziemskich: 

ostrołęckiego i radomskiego po wyłączeniu z obliczeń gmin miejskich i miejsko-

wiejskich oznacza, że oddziaływanie grodzkich powiatów na otaczające gminy wiejskie 

jest nieznaczne (mniejsze niż jest to w przypadku Płocka, a także Siedlec).     

Nieco inna sytuacja ma miejsce w powiecie legionowskim, otwockim, mińskim 

czy nowodworskim, których punktacja dla gmin wiejskich sprawiła, że znalazły się one 

w pierwszej lub drugiej piątce. Wyraźnie to wskazuje, że gminy wiejskie tych powiatów 

swój rozwój uzależniają od Warszawy, a nie od lokalnych centrów rozwoju, jakimi 

mogłyby być miasta powiatowe. Oznacza to, że rozwój tych miast podporządkowuje 

swój rozwój potrzebom rozwojowym Warszawy, a w wielu przypadkach może się to 

odbywać z przewagą pierwszego i drugiego etapu, a mianowicie, korzystania przez 

mieszkańców z warszawskiego rynku pracy i konkurencyjne oferowanie działek 

budowlanych. Takie oddziaływanie (rozlewanie się rozwoju) Warszawy nie jest tak 

wyraźnie widoczne w odniesieniu do gmin wiejskich powiatów sochaczewskiego i 

żyrardowskiego, co może oznaczać, że peryferyjnie usytuowane miasta powiatowe 

przejmują rolę lokalnych centrów rozwoju, pod warunkiem jednak, że miasta te dobrze 

się rozwijają.   

Szczególnym przypadkiem wydaje się być powiat wołomiński, który razem z 

miastem znalazł się w trzeciej piątce wśród średnio rozwiniętych powiatów, natomiast 

gminy wiejskie tego powiatu znalazły się w siódmej piątce wśród najsłabiej 

rozwiniętych. Może to oznaczać, że wiejskie gminy tego powiatu nie korzystają z 

rozlewania się rozwoju ani z Warszawy ani też z Wołomina.  Należy więc 

przypuszczać, że wynika to przede wszystkim z braku wystarczającej otwartości 
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samorządów tych gmin niż z oddziaływania Warszawy czy Wołomina. Taka sytuacja 

jest skutkiem zaniedbań wielu lat, które to przyczyniały się do marginalizacji  obszaru 

położonego blisko Warszawy. Gminy wiejskie tego powiatu należą do najsłabiej 

rozwiniętych w regionie (około 120 punktów), tylko powiat szydłowiecki 

charakteryzuję się niższą punktacją (około 60 punktów). Gminy wiejskie powiatów, 

które charakteryzują się sumaryczną punktacją w granicach 120 i poniżej są na tyle 

wyraźnie zapóźnione w rozwoju, że trzeba będzie podjąć wiele zdecydowanych działań, 

aby wywołać otwartość na rozwój, aby środowiska lokalne dostrzegały możliwość 

podejmowania wysiłków rozwojowych, nakierowanych na określone cele strategiczne i 

średniookresowe. W obecnej sytuacji gminy wiejskie powiatu wołomińskiego 

wskazują, że brak jest tam zrozumiałych dla mieszkańców celów rozwojowych. Trzeba 

podkreślić, że gminy wiejskie o tak niskiej punktacji, jak omawiane na przykładzie 

powiatu wołomińskiego, charakteryzują się zwykle bardzo niskimi nakładami 

inwestycyjnymi majątkowymi i na transport i łączność (poniżej 10% w budżecie), małą 

liczbą pracujących i dużą liczbą bezrobotnych i mniejszym od jedności stosunkiem 

pracujących do bezrobotnych. Można zatem powiedzieć,  że w tych gminach występują 

dwa główne problemy: wydatki budżetu JST na inwestycje infrastrukturalne (drogi, 

łączność, transport, wodociągi, kanalizacje i oczyszczalnie ścieków czy zakłady 

utylizacji odpadów stałych komunalnych) oraz miejsca pracy. Z tymi dwoma 

podstawowymi problemami łączy się nierozerwalnie rozwój kapitału ludzkiego, który 

jest czynnikiem sprawczym rozwoju społeczno-ekonomicznego. Rozwój kapitału 

ludzkiego, w związku z tym, nie powinien być jednak traktowany jako kolejny etap, z 

którym można poczekać, ponieważ w pierwszej kolejności trzeba rozwiązywać 

problemy podstawowe, które decydują o ochronie środowiska lub/i poziomie życia 

społeczności lokalnej. Często zaniedbania w rozwoju  kapitału ludzkiego mogą 

przyczyniać się do tego, że społeczeństwo nie akceptuje celów długoterminowych i 

działań rozwojowych, które dla społeczności o niskim poziomie wykształcenia i w 

efekcie o niskich potrzebach mogą być niezrozumiałe. 

Wnioski  

1. Stopień zróżnicowania poziomu rozwoju miast w województwie 

mazowieckim jest wysoce zróżnicowany; potwierdza to wysoki procentowy 

udział miast w drugiej i trzeciej setce (po 38%), a stosunek najwyższej 

punktacji do najniższej (Warszawy do Kobyłki) wynosi 3,51. Wskazuje to, 
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że także gminy miejskie położone w sąsiedztwie Warszawy swój rozwój 

realizują poprzez pełnienie roli sypialni dla centrum rozwoju. 

2. Wysoki stopień zróżnicowania dotyczy także gmin miejsko-wiejskich 

województwa mazowieckiego, o czym świadczy szeroki stosunek gminy o 

najwyższej punktacji do najniższej (5:1) oraz duży udział tych gmin w dwu 

ostatnich setkach-33%. Najwyższą punktację za poziom rozwoju osiągnęły 

gminy położone w sąsiedztwie Warszawy, jednakże występują też gminy o 

wysokim poziomie rozwoju oddalone od centrum rozwoju, co pozwala 

stwierdzić, że otwartość na rozwój oraz umiejętność zarządzania rozwojem 

są wystarczające do osiągania sukcesu rozwojowego. 

3. Głównym problemem województwa mazowieckiego są gminy wiejskie, 

które charakteryzują się bardzo niskim poziomem rozwoju i wysokim jego 

zróżnicowaniem. Aż 46,98% gmin znajduje się w ostatnich pięciu setkach 

(dla porównania w wielkopolskim tylko 6,03%). W pierwszej setce 

występuje tylko 18,53% gmin ( w wielkopolskim 58,62%, a w śląskim 

66,67%). Gminy wiejskie charakteryzujące się wysokim poziomem rozwoju 

położone są zwykle w obszarze oddziaływania Warszawy i Płocka, co 

wskazuje, że ich rozwój jest mocno zależny od centrów rozwoju (rozlewania 

się rozwoju, dyfuzji).  

4. Gminy otwarte na rozwój, charakteryzujące się wysoką punktacją (ponad 

600 punktów) znajdują się na różnym etapie rozwoju. Przykładem jest 

Lesznowola, w której to gminie dominuje etap inwestowania w miejsca 

pracy oraz Słupno lub Wieliszew, które są na etapie udostępniania terenów 

budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe i miejsca pracy (z przewagą 

pierwszego etapu). Wymienione przykładowe gminy różnią się od siebie 

przede wszystkim liczbą pracujących na 1000 mieszkańców(Lesznowola-

293; Słupno i Waliszew poniżej 150) oraz wysokim odsetkiem wydatków 

inwestycyjnych w budżecie gmin (38% Lesznowola, 48% Waliszew i 75% 

Słupno).           

5. Oddziaływanie centrów rozwoju na otaczające obszary, gminy, jest 

proporcjonalne do potencjału rozwojowego tych centrów oraz otwartości na 

działania rozwojowe samorządów JST, czego pozytywnym przykładem jest 
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Warszawa oraz nieco mniej Płock, a wyraźnie słabym oddziaływaniem 

wykazują się Siedlce, a szczególnie Ostrołęka i Radom.  

6. Dużym potencjałem rozwojowym oraz oddziaływaniem na rozwój gmin 

wykazuje się Warszawa, na przykładzie której można obserwować proces 

dyfuzji/rozlewania się rozwoju do gmin przyległych do tego centrum 

rozwoju. Największą otwartością na stymulowanie rozwoju przez Warszawę 

wykazały się powiaty: piaseczyński, pruszkowski i warszawski zachodni, 

które osiągnęły sumaryczną punktację za poziom rozwoju zbliżoną do 600 

punktów. 

7. Otwartość na rozwój stymulowany przez czynniki zewnętrzne dotyczy w 

podobnym stopniu gmin miejskich, jak i wiejskich, czego przykładem jest 

powiat pruszkowski, w którym gminy wiejskie korzystały z rozlewania się 

rozwoju Warszawy w większym stopniu niż gminy miejskie tego powiatu. 

Świadczy o tym wyższa punktacja gmin wiejskich niż średnia dla całego 

powiatu. 

8. W pierwszej piątce powiatów znalazły się dwa powiaty, które nie znajdują 

się w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, co wskazuje, że w takiej 

sytuacji, kiedy oddziaływanie Warszawy słabnie, miasta powiatowe 

przejmują rolę centrów rozwoju (Grodzisk i Żyrardów). Warunkiem 

niezbędnym wystąpienia takiej sytuacji jest znaczny potencjał rozwojowy 

miast pretendujących do pełnienia roli powiatowego centrum rozwoju. 

9. Występuje znaczna liczba powiatów przylegających do Warszawy, których 

gminy nie wykazują wystarczającej otwartości na rozwój, na rozlewanie się 

rozwoju Warszawy. Do tych powiatów można zaliczyć: legionowski, 

otwocki, miński, a przede wszystkim wołomiński, który znalazł się w 

trzeciej piątce, a gminy wiejskie tego powiatu w siódmej, przedostatniej 

piątce (120 punktów, poniżej 10% budżetu przeznaczanych jest na 

inwestycje- 3 i 4 zmienna). Gminy wiejskie powiatu wołomińskiego mogą 

być przykładem braku otwartości na rozwój, a jednocześnie przykładem 

marginalizowania się gmin położonych w obszarze oddziaływania centrum 

rozwoju-Warszawy. 

10. Powiaty grodzkie regionu mazowieckiego wykazują się zróżnicowanym 

oddziaływaniem na rozwój gmin otaczających. Można także powiedzieć, że 
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oddziaływanie to jest proporcjonalne do potencjału rozwojowego miasta 

oraz otwartości na rozwój gmin, do których to oddziaływanie jest 

skierowane. Podobnie jest z powiatowymi (lokalnymi) centrami rozwoju, 

których rola jest specyficzna w obszarach oddziaływania Warszawy, gdzie 

rozwój gmin jest tradycyjnie zależny od Warszawy. Pojawia się konkurencja 

oddziaływania, w której Warszawa zwykle wygrywa, co prowadzi do tego, 

że gminy wiejskie osiągają wyższy poziom rozwoju niż miasta. Widoczne 

jest to w przypadku powiatu pruszkowskiego, legionowskiego i otwockiego, 

których gminy wiejskie (legionowski i otwocki) znalazły się w pierwszej 

piątce, natomiast całe powiaty są w drugiej piątce. Jeszcze wyraźniej widać 

to na przykładzie powiatu pruszkowskiego, w którym gminy wiejskie 

osiągnęły wyższą punktację niż cały powiat.        

11. Stosunkowo najwyraźniej wśród powiatów grodzkich, z wyłączeniem 

Warszawy, zaznacza się rozlewanie  rozwoju w przypadku Płocka, gdzie 

wystąpiła bardzo wyraźna otwartość gminy Słupno na rozwój, czego 

wyrazem jest wysoka punktacja sumaryczna za poziom rozwoju  oraz 

ekstremalnie wysoki odsetek wydatków budżetu gminy na inwestycje 

(wydatki majątkowe inwestycyjne i na transport i łączność –zmienna 3 i 4 

stanowi około 76% wydatków budżetu). Świadczy to o początkowej fazie 

rozwoju, co potwierdza mała liczba pracujących i bardzo wysoki napływ 

ludności i saldo migracji, odpowiednio 145,7, 64,92 i 51,7/1000 

mieszkańców. 

12. Harmonijny rozwój województwa mazowieckiego będzie w dużym stopniu 

zależny od rozwoju subregionalnych i powiatowych centrów rozwoju, co 

pokazuje Płock i jego coraz bardziej widoczne rozlewanie się rozwoju na 

przyległe gminy. Strategia rozwoju regionu powinna przykładać coraz 

większą wagę do rozwoju takich subregionalnych centrów jak: Radom, 

Płock, Siedlce, Ciechanów, Ostrołęka. Przechodząc na wyższy poziom 

szczegółowości strategii, co wydaje się bardzo zasadne, powinna być 

uwzględniana rola miast powiatowych w procesie harmonizacji rozwoju 

regionu.   
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	Rozwój gmin jest w dużym stopniu zależny od rozlewania się rozwoju (spill over effects) centrów rozwoju. W województwie mazowieckim dominującym centrum jest Warszawa, która sprawia, że w obszarze jej oddziaływania występują gminy o najwyższym poziomie rozwoju. Wyraźne oddziaływanie na rozwój gmin widoczne jest w powiecie płockim, mniejsze w siedleckim, a niemal niewidoczne w radomskim i ostrołęckim.        
	Wstęp
	Społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo wiedzy oraz rozwój oparty na wiedzy stają się powszechnie stosowanymi pojęciami, które są jednocześnie  fundamentem zrównoważonego/harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Wzrasta zapotrzebowanie na informację i wiedzę, coraz częściej chcemy mierzyć i oceniać zjawiska i zdarzenia, które dotychczas traktowaliśmy jako niemierzalne lub też wyniki tych pomiarów traktowaliśmy jako mało przydatne, lub wręcz nieprzydatne. OECD podaje, że tylko 35% społeczeństwa w krajach członkowskich UE jest w stanie oceniać obiektywnie- na podstawie powszechnie dostępnych informacji- rozwojowe dokonania swoich rządów czy samorządów lokalnych. Możliwość wykonywania takich ocen przyczyniałoby się do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego, które stanowi istotny czynni realizowania zrównoważonego, trwałego i społecznie akceptowanego rozwoju. Zatem potrzeba utworzenia bazy danych, które dotyczyłyby poziomu rozwoju JST, a po kilku latach tworzenia takiej bazy, możliwa byłaby także analiza i ocena dynamiki rozwoju po to, między innymi, aby można było ocenić rozwój z punktu widzenia zrównoważenia/harmonizacji rozwoju JST. 
	W tym miejscu uzasadnione wydaje się przedstawienie definicji zrównoważonego/trwałego rozwoju. W wielu publikacjach zrównoważony rozwój jest utożsamiany z ekorozwojem, w którym na pierwszym miejscu stawiana jest dbałość o środowisko naturalne, w którym podkreślana jest potrzeba przekazania następnym pokoleniom środowiska w stanie nie gorszym niż zostało ono pozostawione przez poprzednie pokolenia. Utożsamianie rozwoju zrównoważonego/trwałego z ekorozwojem wywodzi się z trwającego rozwoju, które w ma swoje źródło w języku angielskim i brzmi jako „sustainable development”. Tłumaczenie tych słów jest dość różnorodne, najczęściej jednak przyjmuje się, że znaczą one: rozwój trwający lub samonapędzający się rozwój. Nie powinny być one jednak utożsamiane z rozwojem zrównoważonym/trwałym, który w języku angielskim ma swoje stosowane w tym kontekście odpowiedniki, a mianowicie, harmonious lub balanced development. 
	W tym ostatnim rozumieniu rozwoju zrównoważonego/harmonijnego chodzi o racjonalne- w najwyższym stopniu efektywne- wykorzystywanie wszystkich dostępnych zasobów-czynników, które to umożliwiają zachowanie równowagi pomiędzy rozwojem społecznym, gospodarczym i środowiska naturalnego.
	 Założenia metodyczne   
	 Biorąc pod uwagę wstępne rozważania, 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 każde 10 zł przyznano 1 punkt,
	2. wydatki na transport i łączność per capita; za każde 10 zł przyznano 1 punkt,
	3. procentowy udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie gminy; za każdy procent przyznano 1 punkt,
	4. procentowy udział wydatków na transport i łączność; za każdy procent przyznano 1 punkt,
	5. liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców; za każdy podmiot przyznano 1 punkt,
	6. liczba pracujących na 1000 mieszkańców; za każdego pracującego przyznano 1 punkt,
	7. liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców; za każdego bezrobotnego przyznano minus 1 punkt,
	8. napływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców; za każdą osobę przyznano 1 punkt,
	9. odpływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców; za każdą osobę przyznano 1 punkt,
	10. liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców; za każdego absolwenta przyznano 1 punkt,
	11. procent ludności objętej usługami wodociągowymi;  za każdy procent przyznano 1 punkt,
	12. procent ludności objętej usługami kanalizacyjnymi; za każdy procent przyznano 1 punkt,
	13. procent ludności objętej usługami oczyszczalni ścieków; za każdy procent przyznano 1 punkt.
	Zmienne od 1 do 7 można zakwalifikować do zmiennych opisujących rozwój gospodarczy, zmienne od 8 do 10 do zmiennych opisujących rozwój społeczny, zaś trzy ostatnie do zmiennych opisujących ochronę środowiska. Do zmiennych nie włączono pozyskanych środków  z funduszy strukturalnych (FS), a to dlatego, że 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 rozmieszczenia gmin o różnym poziomie rozwoju w poszczególnych województwach oraz rozpoznanie rozmieszczenia poziomu rozwoju w powiatach (jako zbiorach gmin) województwa mazowieckiego. W związku z powyższym hipoteza badawcza wskazuje problem, na ile poziom rozwoju gmin zależy 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 mazowieckiego na tle pozostałych regionów (województw). W tej sytuacji tylko region mazowiecki będzie analizowany szczegółowo, aby możliwe było określenie zróżnicowania rozwoju w regionie. Jak już wspomniano, analiza będzie prowadzona na tle innych regionów, dzięki czemu można będzie prowadzić analizę porównawczą i niejako oceniać zróżnicowanie w porównaniu z regionami, w których zróżnicowanie jest najmniejsze (najbardziej harmonijny rozwój), jak również z regionami, które charakteryzują się najmniej harmonijnym, przestrzennie zrównoważonym rozwojem. 
	W drugiej części przedstawiona będzie analiza poziomu rozwoju powiatów regionu mazowieckiego, której celem będzie rozmieszczenie rozwoju oraz wpływ centrów rozwoju na ten proces. 
	 Zróżnicowanie rozwoju gmin będzie analizowane w następujący sposób, że wszystkie gminy zostaną podzielone na grupy. W każdej z tych grup będzie po 100 gmin, zatem w analizie będziemy te grupy nazywać setkami. Kolejnym zabiegiem będzie 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 każda obejmuje po 100 gmin (ostatnia 105).  I tak kolejno gminy, które uzyskały najwyższą punktację znalazły się w pierwszej setce, gminy z najniższą punktacją w trzeciej, pozostałe zaś w drugiej. Podział ten ma ułatwić prowadzenie analizy rozmieszczenia miast o różnym poziomie rozwoju w Polsce oraz w poszczególnych województwach (regionach). Poziom rozwoju JST w województwie mazowieckim zostanie przedstawiony  na tle innych województw w taki sposób aby osiągnąć najlepszy efekt w rozpoznawaniu stymulantów i destymulantów rozwoju JST.     
	Na podstawie powyższego podziału dokonano podziału województw na trzy grupy: wybrano 5 najlepszych regionów, 5 najgorszych oraz pozostałe regiony, które nie zostały zakwalifikowane do pierwszej lub trzeciej grupy(setki). Regiony, których procentowy udział miast w pierwszej setce był najwyższy,  znalazły się w grupie pierwszej. Drugą grupę obejmują regiony, których procentowy udział miast w drugiej setce był najwyższy. W  trzeciej grupie znalazły się regiony, które uzyskały najwyższy udział procentowy miast w trzeciej setce. Pierwsza grupa pięciu regionów, które posiadają najwyższy odsetek gmin w pierwszej grupie (setce), jest przedstawiona na rysunku 1.  
	Rys. 1 Województwa z najwyższym procentowym udziałem gmin miejskich w pierwszej setce. 
	Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
	W grupie najlepszych regionów, charakteryzujących się najmniejszym zróżnicowaniem poziomu rozwoju gmin miejskich (najwyższą harmonijnością), znalazły się województwa: małopolskie 73,33%, opolskie 66,67%, pomorskie 60,00 %,  podkarpackie 56,25 % i wielkopolskie 57,89 %. 
	Wynika z tego, że rozwój miast nie jest proporcjonalny do poziomu rozwoju regionów, co szczególnie wyraźnie widać 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. Należy przy tym podkreślić, że w grupie województw, w których znalazł się największy odsetek miast z pierwszej setki rankingu krajowego (miast o najwyższej punktacji za poziom rozwoju), wystąpiły trzy regiony (z czterech), w których występuje wyraźnie dodatnie saldo migracji ludności (Wielkopolskie, Małopolskie i Pomorskie). Tylko Mazowsze, w którym występuje najwyższe dodatnie saldo migracji nie znalazło się w analizowanej pierwszej grupie. Na tej podstawie można wnioskować, że dodatnie saldo migracji wiąże się z występowaniem dobrze rozwiniętych miast w regionach, które pełnią rolę centrów rozwoju i przyciągają ludność z innych regionów.         
	 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).  
	Rys.2 Województwa z najwyższym procentowym udziałem gmin miejskich w drugiej  setce.
	Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
	W grupie tej znalazły się regiony, w których wystąpił stosunkowo największy udział gmin w drugiej grupie w krajowym rankingu miast:  świętokrzyski 60,00% gmin w drugiej grupie (setce), zachodniopomorski 54,55%, warmińsko-mazurskie 50,00%, dolnośląski 48,48%, mazowiecki 38,24% oraz lubuski 37,50%. 
	Na podkreślenie zasługuje fakt, że rysunek 2 wskazuje województwa o bardzo różnym poziomie rozwoju, czego skrajnym przykładem jest mazowieckie, obok także warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie. Zatem obok najbardziej rozwiniętego województwa mazowieckiego- które charakteryzuje się najwyższym poziomem PKB per capita- znalazły się województwa o najniższym wskaźniku PKB per capita. Wynika to z tego, że 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 jest usprawiedliwione przyjętą tezą badawczą, a mianowicie, na ile poziom rozwoju JST w regionach jest zrównoważony-harmonijny. Dla potrzeb analizy przyjęto tezę, że im większe zróżnicowanie rozwoju, tym mniejszy poziom zrównoważenia i harmonijności rozwoju.  Umiejscowienie Mazowieckiego w grupie drugiej (środkowej) może wskazywać, że poziom zrównoważenia rozwoju tego regionu, a także poziom spójności rozwoju miast położonych w subregionach Mazowieckiego jest niezadowalający. Świadczy o tym niemal identyczny udział miast w drugiej i trzeciej setce (około 38% miast). Może to potwierdzać dość często podkreślaną tezę, że o wysokim poziomie rozwoju województwa decyduje Warszawa i miasta, których rozwój w mniejszym lub większym stopniu jest zależny od Warszawy, które w  pozytywnym sensie odczuwają skutki „rozlewania” się rozwoju tego miasta.(literatura) Problem bardzo zróżnicowanego poziomu rozwoju miast w regionach jest znany, a szczególnie wyraźnie widoczny jest on w  Mazowieckiem, gdzie obok najwyżej rozwiniętej Warszawy(1032,08) 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 wyższy niż w drugiej (setce) (rys.2), jak Łaskarzew (334,25) i Kobyłka (293,89), gdzie stosunek sumy punktów najwyższej do najniższej wynosi 3,51. Należy przy tym podkreślić, że problemem jest bardzo duże zróżnicowanie rozwoju i brak pomysłu na skuteczne stymulowanie rozwoju JST, a szczególnie miast położonych peryferyjnie.  
	Często też te JST nie podejmują niezbędnych działań w sferze zarządzania rozwojem w taki sposób, aby w działaniach  dominowały projekty strategiczne-długoterminowe, które decydują o rozwoju. Należy podkreślić, że strategiczne projekty wymagają widzenia długiej perspektywy rozwojowej, co nie jest łatwe z punktu widzenia konstruowania strategii rozwoju. Niski poziom rozwoju JST często stawia wysokie wymagania w stosunku do samorządów. Wymagania te dotyczą m. in. wyboru projektów do realizacji w pierwszej kolejności oraz komunikacji z mieszkańcami odnośnie wyboru strategii rozwoju i przeznaczenia środków finansowych na realizację projektów (najczęściej znacznych w stosunku do wielkości budżetu). Rezultatem  wymagań jest zróżnicowana otwartość na rozwój, przy której to trzeba podkreślić, że niski poziom otwartości na rozwój nie zawsze jest negatywnie oceniany przez społeczność lokalną. Wiele zależy od przyjętej strategii rozwoju, która może być nastawiona na pełnienie funkcji sypialni dla warszawskiego rynku pracy. Argumentów na rzecz takiej koncepcji może być wiele, a dość przekonującym jest ochrona środowiska naturalnego, które to może być zagrożone w przypadku lokowania zakładów przemysłowych. Przykładem mogą być takie gminy jak: Józefów, Marki, Sulejówek, Legionowo czy Kobyłka, które to miasta są najsłabiej rozwinięte wśród miast w regionie (Kobyłka otrzymała najniższą w regionie sumę punktów- około 300 punktów za poziom rozwoju). Niska punktacja za poziom rozwoju wymienionych miast wynika z przyjętej strategii rozwoju, która to jest  w znacznym stopniu zdominowana przez korzystanie z warszawskiego rynku pracy oraz oferowanie terenów budowlanych mieszkańcom Warszawy, którzy preferują mieszkania, zlokalizowane poza zwartym budownictwem miejskim w Warszawie.      
	Z rysunku 2 wynika, że pozostałe województwa wykazują nieco mniejsze zróżnicowanie rozwoju miast. Potwierdzeniem tego są województwa: świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie czy zachodniopomorskie, które jako regiony- szczególnie dwa pierwsze-   należą do najsłabiej rozwiniętych, natomiast posiadają znaczną grupę miast, które są na średnim poziomie rozwoju i wyraźnie niewielki odsetek miast najniżej rozwiniętych (w trzeciej setce miast). 
	Rys. 3 Województwa z największym procentowym udziałem gmin miejskich w trzeciej setce.
	Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS 
	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 także województwo śląskie, które jest wysoko oceniane na podstawie wskaźnika PKB per capita, a także łódzkie, które posiada dominujące centrum rozwoju i średni poziom PKB . Oba te województwa mają stosunkowo niski odsetek miast w trzeciej grupie, jednakże są to regiony o bardzo dużym zróżnicowaniu rozwoju gmin miejskich. 
	Szczególnie mocno uwagę zwraca woj. śląskie, w którym w pierwszej setce jest ok. 35% gmin miejskich oraz nieco ponad 40% w grupie trzeciej. Pokazuje to skalę problemów, jakie występują w jednym z najlepiej rozwiniętych regionów, które to problemy są wyraźnie odmienne niż jest to w Mazowieckim, ponieważ dotyczą restrukturyzacji przemysłu ciężkiego i wydobywczego. Na tej podstawie można też powiedzieć, że dwa najwyżej rozwinięte województwa (najwyższe PKB per capita oraz najwyższa punktacja według metodyki prezentowanej w niniejszej pracy) charakteryzują się największym zróżnicowaniem, najmniej harmonijnym rozwojem gmin miejskich (śląskie posiada tylko o nieco ponad 2% więcej gmin miejskich w trzeciej setce niż mazowieckie). Dość wysokim zróżnicowaniem rozwoju charakteryzuje się Wielkopolskie, które w rankingach wykonywanych na podstawie PKB per capita zajmuje trzecie miejsce, a wyrazem zróżnicowania jest ponad 25% miast w drugiej setce oraz ponad 15% w trzeciej setce. We wszystkich trzech przypadkach może się to wiązać z bardzo dużą przewagą konkurencyjną głównych centrów rozwoju, w stosunku do pozostałych gmin miejskich, co sprawia, że inwestorzy wybierają np. gminy podwarszawskie do lokalizacji inwestycji, niż np. Radom, Siedlce, Ostrołękę czy Ciechanów.       
	 Analiza gmin miejsko-wiejskich
	Krajowy ranking gmin miejsko-wiejskich obejmuje 577 JST. Następnie  gminy podzielono wg. rankingu krajowego na 6 setek, z której każda obejmuje po 100 gmin, a ostatnia grupa 77. 
	Na podstawie powyższego podziału obliczono procentowy udział gmin zlokalizowanych w poszczególnych województwach i grupach (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.
	Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
	Jak wynika z rys. 4, do województw o najwyższym poziomie rozwoju i stosunkowo najmniejszym zróżnicowaniu rozwoju gmin miejsko-wiejskich należą: 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).  Ostatnio wymienione województwo wykazało się najwyższym udziałem gmin miejsko-wiejskich w pierwszych dwóch setkach w rankingu krajowym, jednakże w województwie tym stwierdzono dużą różnicę w punktacji gminy, która osiągnęła najwyższą ilość punktów: Świebodzin (636,60) i tej, która osiągnęła najmniej punktów Jasień (206,32); stosunek tych punktacji wynosi 3,1.            
	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 zróżnicowania rozwoju w Mazowieckiem można przedstawić ilością punktów uzyskanych przez najlepiej rozwijające się gminy miejsko-wiejskie i najsłabiej. Najlepiej rozwijające się Piaseczno uzyskało około 750 punktów, natomiast Myszyniec około 150 (stosunek 5:1). Należy podkreślić, że 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). Można zatem powiedzieć, że gminy te w mniejszym lub większym stopniu rozwijają się korzystając z rozlewania się rozwoju Warszawy. Należy wskazać, że gmina Konstancin Jeziorna charakteryzuje się wyraźnie niższym poziomem rozwoju, w którym dominują dwa elementy, a mianowicie: korzystanie przez mieszkańców gminy z warszawskiego rynku pracy oraz rozwój budownictwa mieszkaniowego dla mieszkańców Warszawy. Świadczy o tym relatywnie niski udział wydatków na inwestycje w budżecie 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 nieznacznie korzystniejsze inne wskaźniki. Liczba pracujących ponad 300 wskazuje, że gmina znajduje się na etapie skutecznego pozyskiwania inwestorów tworzących miejsca pracy. W takiej sytuacji można mówić o dążeniu do zrównoważonego- harmonijnego rozwoju, do którego osiągnięcia niezbędne są jednakże większe wydatki na podstawową infrastrukturę techniczną, ponieważ 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 różnym stopniu oddalonych od głównego centrum rozwoju-Warszawy.  Na podkreślenie zasługują takie gminy jak: Grójec, Kozienice, Grodzisk Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki, Mszczonów i Łosice, które osiągnęły punktację, odpowiednio: 680; 650;620;590;590;500. Oddalone od Warszawy gminy miejsko-wiejskie pokazują, że możliwy 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 też projektów, które te cele mają osiągać. Zarządzanie rozwojem z wykorzystaniem wewnętrznych czynników nabiera w takiej sytuacji podstawowego znaczenia. Na podstawie szczegółowej analizy można stwierdzić, że decydujący wpływ na zróżnicowanie 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 też zwrócić uwagę na udział wydatków na inwestycje (zmienna 3 i 4) w budżecie gmin, który w Mszczonowie wyniósł 45%, a w Łosicach 35%. Większy wysiłek widoczny w Mszczonowie opisuje wyższy poziom otwartości na rozwój, a w przyszłości może to przyczyniać się do wzrostu inwestycji tworzących miejsca pracy i spadku wskaźnika bezrobocia, a przez to poprawę konkurencyjności gminy.   
	Rys.5 Województwa z największym procentowym udziałem gmin miejsko-wiejskich w trzeciej  i czwartej setce.
	Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
	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, że gminy miejsko-wiejskie w Śląskiem, które w wielu badaniach występuje na drugim miejscu po Mazowieckiem są tak rozmieszczone, iż aż 80% tych gmin znalazło się w czterech pierwszych setkach i nieznaczna przewaga udziału w trzeciej i czwartej setce spowodowała, że region ten został zakwalifikowany do grupy średnio rozwiniętych regionów z punktu widzenia poziomu rozwoju gmin miejsko-wiejskich. Gdyby nie to, że w pierwszej setce znalazło się tylko 14% gmin, to można by stwierdzić, że jest to region o bardzo harmonijnym/zrównoważonym rozwoju. Stosunek najwyższej punktacji do najniższej 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),  jednakże wyższa jest znacznie punktacja najlepszej gminy, ale i niższa 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 zagrożeniu marginalizacją rozwojową JST tych regionów. 
	Najmniej korzystne rozmieszczenie rozwoju (rozmieszczenie 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-wiejskich w piątej i szóstej setce znalazły się województwa: kujawsko-pomorskie 54,29%, lubelskie 52,38%, warmińsko-mazurskie 45,45%, podkarpackie 37,93% i świętokrzyskie 37,50%. Wszystkie województwa tej grupy zaliczane są do najsłabiej rozwiniętych (z wyjątkiem kujawsko-pomorskiego, należą one do tzw. ściany wschodniej) i z tego punktu widzenia można wskazać, że 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. 
	Reasumując analizę rozmieszczenia poziomu rozwoju gmin miejskich i miejsko-wiejskich, można stwierdzić, że największy poziom zróżnicowania wystąpił w regionach najwyżej rozwiniętych (Mazowieckie, Śląskie), w których występują gminy z bardzo wysoką punktacją oraz z bardzo niską. Mniejsze zróżnicowanie występuje w województwie wielkopolskim. Na tej podstawie można powiedzieć, że województwo wielkopolskie charakteryzuje się wysokim poziomem zrównoważenia/harmonizacji rozwoju. Należy też podkreślić, że województwa słabo rozwinięte wykazują się relatywnie mniejszą zmiennością poziomu rozwoju analizowanych gmin, co wynika jednak z wyraźnie niższej punktacji gmin najlepiej rozwiniętych. 
	 Analiza gmin wiejskich
	Rozwój obszarów wiejskich jest problemem szczególnym, ponieważ ich liczba jest znacząco większa niż jest to w przypadku gmin miejskich i miejsko-wiejskich łącznie. Ponadto w gminach wiejskich zamieszkuje około 40% społeczeństwa. Dlatego m. in. podkreślano wielokrotnie podczas analizy poziomu rozwoju gmin miejskich i miejsko-wiejskich, że w wielu słabo rozwiniętych regionach poziom rozwoju tych gmin jest nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do rozwoju regionu (podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie czy warmińsko-mazurskie). Dlatego zrównoważony/harmonijny rozwój gmin wiejskich jest bardzo ważny, ponieważ brak  dbałości o taki rozwój gmin wiejskich może prowadzić do wyludniania tych obszarów i ich marginalizacji. Znaczenie takiego rozwoju zasługuje na podkreślenie także dlatego, że w ramach gmin wiejskich występuje zróżnicowanie niespotykane w gminach miejskich czy miejsko-wiejskich. Najwyższa punktacja w gminie Kleszczów (pow. bełchatowski) wynosi 5860,99, natomiast najniższa w Górowie Iławeckim ma wartość ujemną i wynosi –45 punktów. Jeśli nawet Kleszczów wyłączyć z analizy jako przypadek ekstremalny, to druga gmina, a mianowicie Tarnowo Podgórne (pow. poznański) osiągnęła punktację 1359,13 punktów.   
	  Przystępując do analizy rozmieszczenia poziomu rozwoju, należy podkreślić, że krajowy ranking gmin wiejskich obejmuje 1593 JST. Gminy te podzielono na 16 grup, z której każda 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 najwyższy procentowy udział gmin w pięciu pierwszych setkach. Do drugiej grupy zaliczono sześć województw, w których stwierdzono najwyższy udział gmin w sześciu środkowych setkach. Do ostatniej grupy zaliczono natomiast województwa, w których stwierdzono najwyższy udział gmin w 5 ostatnich setkach. Założono, że województwa, które znalazły się w pierwszej grupie (rys.7) można uznać jako relatywnie najlepsze z punktu widzenia  zrównoważenia/harmonijności rozwoju. W ramach grup (5;6;5 regionów) będzie prowadzona analiza na podstawie udziału gmin w poszczególnych setkach, co jest uzasadnione bardzo dużym zróżnicowaniem poziomu rozwoju (punktacji) w poszczególnych setkach. Przy czym największe zróżnicowanie dotyczy pierwszej setki gmin, w której to punktacja waha się od ponad 1359 (pomijając gminę Kleszczów 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 zróżnicowane (w ostatniej 16 setce punktacja wynosi poniżej 90 punktów).   
	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, oceniając 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, że wśród pięciu województw, które mają najwyższy udział gmin wiejskich w pięciu pierwszych setkach, największym przestrzennym zrównoważeniem/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 poniżej jednego procenta ( w ostatniej setce nie występuje żadna gmina), natomiast w woj. śląskim w dwu ostatnich setkach nie wystąpiła żadna gmina. W  województwie wielkopolskim ponad 26%, a w województwie śląskim ponad 30% gmin wiejskich znalazło się w dwu pierwszych setkach. Wskazuje to, że regiony te są na tyle harmonijnie rozwinięte, że nie ma w nich gmin wiejskich w ostatniej setce, które są zagrożone marginalizacją. Wysoki poziom uprzemysłowienia tych regionów oraz dbałość samorządów (gminnych, wojewódzkich i powiatowych) o rozwój sprawia, że gminy wiejskie wykazują wysoki i harmonijny przestrzennie rozwój. Wyraźnie jest to mniej widoczne w trzech pozostałych województwach zakwalifikowanych do pierwszej grupy (ry.7).  Należy także podkreślić, że 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). 
	Rys. 8 Województwa z największym procentowym udziałem gmin wiejskich w 6-11 
	setce.
	Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
	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 zróżnicowane wartości oraz wahania udziału gmin w poszczególnych  setkach. Szczególnym przykładem jest województwo opolskie, gdzie zróżnicowanie to jest najbardziej wyraźne, ale także małopolskie i podkarpackie, w których to regionach jest około 15-18% gmin w dwu ostatnich setkach. 
	Można zatem powiedzieć, że województwa przedstawione na rys. 8 zawierają przede wszystkim gminy średnio, ale także bardzo słabo rozwinięte (w dwu ostatnich setkach).  
	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 zbliżony rozkład gmin w poszczególnych setkach. Jedynie województwo warmińsko-mazurskie ma blisko 22,39% gmin wiejskich w ostatniej setce. Na tej podstawie można powiedzieć, że ten region wykazuje się najniższym poziomem rozwoju gmin wiejskich. Należy też dodać, że na rysunku 9 jest region, którego rozwój mierzony PKB per capita jest najwyższy w Polsce (mazowiecki) oraz regiony najsłabiej rozwinięte(warmińsko-mazurskie, lubelskie, świętokrzyskie, a także lubuskie). Trzeba podkreślić, że to właśnie w tych województwach znalazła się najliczniejsza grupa gmin wiejskich zagrożonych marginalizacją. Można przyjąć, że szczególnie mocno dotyczy to gmin, które znajdują 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 zagrożonej marginalizacją). Ostatnia setka gmin charakteryzuje się bardzo niską punktacją (poniżej 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 w województwie mazowieckim, na tle województw, które na podstawie PKB per capita są zaliczane do wysoko rozwiniętych (wielkopolskie i śląskie), okazuje się być niski. Należy przede wszystkim podkreślić bardzo niski udział gmin w pierwszych pięciu setkach, a także w pierwszej setce (odpowiednio: 18,53%; 4,57%). Województwo wielkopolskie posiada ponad 16% gmin w pierwszej setce, tylko 2,5% mniej niż mazowieckie w pięciu pierwszych setkach.  
	Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin wiejskich w województwie mazowieckim można przedstawić na podstawie skrajnych punktacji, a mianowicie, najwyżej punktowana gmina (Lesznowola) osiągnęła 743,76 punktów, natomiast najniżej punktowana osiągnęła ujemną punktację –14,49(Chlewiska). Zdecydowana większość gmin z wysoką punktacją (powyżej 600 punktów) to gminy położone w obszarze oddziaływania warszawy. Wyjątek stanowi gmina Słupno (639,12 punktów), która korzysta z rozlewania się rozwoju dobrze rozwiniętego Płocka. Najwyżej punktowane/rozwinięte gminy wiejskie województwa mazowieckiego charakteryzują się wysokimi zmiennymi takimi jak: wysokie wydatki inwestycyjne per capita (zmienna 1 i 2), wysoki lub bardzo wysoki udział tych wydatków w budżecie (zmienne 3 i 4), wysoka liczba pracujących i niska bezrobotnych na 1000 mieszkańców, wysokie saldo migracji i wskaźnik przedsiębiorczości. Wszystkie te gminy charakteryzują się zróżnicowanym odsetkiem społeczeństwa objętego usługami wodociągowymi, kanalizacyjnymi i oczyszczalni ścieków, co oznacza, że mają one jeszcze sporo do zrobienia w tym zakresie. Jeśli chodzi o gminę Lesznowola, to punktacja za poszczególne zmienne może ilustrować dość typowe procesy rozwojowe, a mianowicie, gmina ta otrzymała za pierwsze cztery zmienne 143 punkty, a w tym 38 za udział wydatków inwestycyjnych w budżecie gminy oraz 293 punkty za pracujących i tylko minus 33 za bezrobotnych na 1000 mieszkańców oraz 150 za liczbę podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców. Przykładowo przedstawiona punktacja szczegółowa pokazuje, że Lesznowola jest na etapie rozwoju poprzez tworzenie miejsc pracy. Gminy, które posiadają liczbę pracujących poniżej 200, a szczególnie poniżej 150 i większą niż 50 bezrobotnych na 1000 mieszkańców oraz znacznie niższy wskaźnik przedsiębiorczości niż podany wyżej (niż 150/1000 mieszkańców) mogą świadczyć, że dominuje w nich etap rozwoju poprzez wyjazdy mieszkańców do pracy do centrów rozwoju, a w przypadku gmin podwarszawskich oznacza to penetrowanie rynku pracy tego centrum. Jeśli do tego występuje wysokie saldo migracji, tak jak to jest w Lesznowoli i innych dobrze rozwiniętych gminach podwarszawskich, to oznacza to, że gmina otwiera się na rozwój m. in. poprzez udostępnianie działek budowlanych mieszkańcom sąsiednich centrów rozwoju (w Lesznowoli to saldo wynosi 37/1000 mieszkańców). 
	 Przykładem gmin, które znajdują się na wcześniejszym etapie rozwoju niż Lesznowola, są gminy: Stare Babice i Wieliszew, ale przede wszystkim Słupno (powiat płocki). Gminy te charakteryzują się przede wszystkim niższą liczbą pracujących niż 150 na 1000 mieszkańców oraz saldo migracji wynosi powyżej 20 osób na 1000 mieszkańców, zaś liczba podmiotów gospodarczych w przedziale 80-120. Gminy te w 2004 roku przeznaczały znaczny odsetek swoich budżetów na inwestycje (zmienna 3 i 4), co w Wieliszewie wyniosło 48%, a w Słupnie aż 75%. Oznacza to, że gminy te wykazują dużą i bardzo dużą otwartość na rozwój, czego widocznym dowodem jest saldo migracji przekraczające 50 osób na 1000 mieszkańców. Dodatkowym dowodem na dominację w tych gminach rozwoju poprzez wyjazdy mieszkańców do pracy w centrach rozwoju i udostępniania działek budowlanych jest wskaźnik przedsiębiorczości poniżej 100 podmiotów na 1000 mieszkańców. Należy przy tym podkreślić, że liczba pracujących na 1000 mieszkańców około 150 w gminach wiejskich oznacza, że rozwój poprzez tworzenie miejsc pracy jest już dość zaawansowany. 
	 O dużym zróżnicowaniu rozwoju gmin wiejskich w województwie mazowieckim świadczy jednakże udział gmin w drugiej i trzeciej grupie (w pierwszej grupie-18,53%; w drugiej-34,48% i w trzeciej 46,98%). Dlatego dla porównania warto przedstawić analizę gmin znajdujących się w grupie ostatniej (ostatnich pięciu setkach), w której są najsłabiej rozwinięte gminy. Sumaryczna punktacja za poziom rozwoju jest niższa niż 169 punktów, aż do ujemnej punktacji gminy Chlewiska. Zatem niemal połowa gmin regionu posiada punktację poniżej 169, dlatego uzasadnione wydaje się przedstawienie analizy szczegółowej punktacji, zestawiając je z najlepszymi gminami regionu tak, aby można było zaobserwować skalę zadań rozwojowych, które przyczyniłyby się do przerwania procesu marginalizacji gmin. Do analizy zostaną przyjęte wybrane przykłady z punktacją około 169 punktów, jak też gminy z ostatniej setki, w której znalazły się gminy z punktacją poniżej 90 włącznie z gminą z ujemną punktacją.                     
	 W przypadku gmin wiejskich z punktacją sumaryczną około 160 zmiennymi decydującymi o niskim poziomie rozwoju najczęściej są:  niska liczba pracujących (40-80/1000 mieszkańców), wysoka liczba bezrobotnych ( 90-120/1000 mieszkańców), niski odsetek społeczeństwa objętego usługami wodno-kanalizacyjnymi, oczyszczalni ścieków oraz niska liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (40-60).  
	W tych gminach występuje dość wysoki odsetek budżetu na wydatki inwestycyjne (zmienne 3 i 4- około 20-40%). Można zatem stwierdzić, że są to  gminy, które podejmują działania rozwojowe. 
	Jeśli chodzi o gminy, których punktacja jest poniżej 90 (ostatnia setka gmin), to różnią się one od ostatnio analizowanych głównie bardzo niskim odsetkiem społeczeństwa  objętym usługami wodno-kanalizacyjnymi i oczyszczalni ścieków. Często jakiś odsetek społeczeństwa korzysta z usług wodociągowych, zwykle poniżej 50%, natomiast dwa pozostałe elementy podstawowej infrastruktury technicznej występują na bardzo  niskim poziomie lub nawet nie występują w ogóle. W zdecydowanej większości gminy te przeznaczają niewielki odsetek środków budżetowych na projekty rozwojowe(w granicach 5-20%). Gminy te charakteryzują się mniejszym od jedności stosunkiem pracujących do bezrobotnych. Najsłabiej rozwinięta gmina w województwie (Chlewiska, minus 14,49) charakteryzuje się bardzo niską liczbą pracujących i bardzo wysoką liczbą bezrobotnych(odpowiednio- 43 i 185) oraz zerowym odsetkiem społeczeństwa korzystającego z usług kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków (38% z wodociągów). 
	Na podstawie przeprowadzonej analizy można podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, które gminy wiejskie mogą być zagrożone marginalizacją i od czego to zależy. Najprostszą odpowiedzią jest, iż zależy to od sumarycznej punktacji, zatem, że gminy znajdujące się w ostatniej setce, lub dwu ostatnich, których punktacja za rozwój jest niższa niż 120 są zagrożone marginalizacją. Problem jest jednak złożony, ponieważ marginalizacja zależy od otwartości na rozwój, której to pierwszym indykatorem jest procent budżetu gminy przeznaczony na projekty inwestycyjne-rozwojowe. W przypadku, gdy te wydatki w ciągu kilku lat stanowią mniej niż 10% wykonanego budżetu, to taką sytuację/gminę można uznać, że podlega procesowi marginalizacji. Innym ważnym indykatorem procesu marginalizacji lub braku zrównoważonego rozwoju są: liczba pracujących i bezrobotnych oraz liczna podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców. W przypadku wystąpienia liczby pracujących w granicach 50 lub mniej oraz liczby bezrobotnych wyższej niż pracujących daje podstawy do przyjęcia, że gmina charakteryzująca się takimi wskaźnikami podlega marginalizacji. Natomiast jeśli chodzi o liczbę podmiotów gospodarczych, to w przypadku, gdy jest ona w granicach 50/1000 mieszkańców lub niższa, to wskazuje to na wystąpienie procesu marginalizacji. Z punktu widzenia celu pierwszego polityki strukturalnej i rozwoju zrównoważonego najważniejsze są dwa obszary, a mianowicie, pracujący i bezrobotni oraz przedsiębiorczość. Dlatego realizowane projekty powinny wspierać te obszary aktywności gospodarczej i społecznej, które zwiększają liczbę pracujących i podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców. Zatem z punktu widzenia tego celu gminy, które charakteryzują się stosunkiem liczby pracujących do bezrobotnych mniejszym od jedności, a liczba podmiotów gospodarczych jest poniżej 50/1000 mieszkańców i nie powstają nowe miejsca pracy, można zaliczyć do podlegających marginalizacji.
	 Reasumując  należy podkreślić, że najwyższym poziomem zrównoważenia/harmonijności rozwoju gmin wiejskich charakteryzują się województwa: wielkopolskie i śląskie,  w których wystąpił duży udział gmin w pierwszych setkach oraz mały lub zerowy w ostatnich setkach.
	Na tle tych województw mazowieckie posiada zdecydowanie słabiej rozwinięte gminy wiejskie, czego wyrazem jest niemal 47% udział tych gmin w pięciu ostatnich setkach w  rankingu krajowym. Większość dobrze rozwiniętych gmin wiejskich (ponad 600 punktów) znajduje się w obszarze oddziaływania Warszawy. Pozytywnym przykładem gminy wiejskiej oddalonej od Warszawy jest Słupno, które korzysta z rozlewania się rozwoju Płocka, a miarą otwartości na rozwój jest 75% budżetu gminy przeznaczanego na projekty rozwojowe (3 i 4 zmienna).
	Najlepiej rozwinięta gmina w województwie mazowieckim- Lesznowola jest zdecydowanie słabiej rozwinięta niż najlepsza gmina w województwie poznańskim- Tarnowo Podgórne (punktacja odpowiednio: 743,76 i 1359,13). Lesznowola otrzymała niższą punktację przede wszystkim za: mniejsze wydatki inwestycyjne per capita, które w Lesznowoli stanowiły 38% budżetu i to było o 20% mniej niż w Tarnowie Podgórnym, a drugą decydującą zmienną była liczba pracujących na 1000 mieszkańców, która w Lesznowoli wyniosła 294, a w Tarnowie Podgórnym 735. Po odjęciu punktów za pracujących w Lesznowoli pozostało 449, a w Tarnowie Podgórnym 624 punktów, co ilustruje punktację za zmienne stosunkowo mocno zależne od samorządów. Do tych zmiennych należą: wydatki na projekty infrastrukturalne i ich procent w budżecie gmin (zmienne 1,2,3 i 4).  Pozostałe zmienne były punktowane podobnie, jakkolwiek przy tej okazji trzeba podkreślić zmienne, w których gminy wiejskie w województwach zachodnich i północnych, w tym także w poznańskim, mają wyraźną przewagę, a są to: udział ludności objętej usługami wodociągowymi, kanalizacyjnymi i oczyszczalni ścieków.         
	 2.  Analiza poziomu rozwoju w powiatach mazowieckich
	Województwo mazowieckie jest relatywnie dużym i zróżnicowanym obszarem, a jednym z wyznaczników tej złożoności jest liczba powiatów, która to wynosi 42 ,w tym 37 powiatów ziemskich i 5 grodzkich. W związku ze złożonością materiału badawczego zdecydowano się prowadzić analizę przestrzennego rozmieszczenia poziomu rozwoju na bazie powiatów jako zbiorów gmin, ponieważ tak prowadzona analiza wydaje się mniej złożona niż na bazie pojedynczych gmin. Takie podejście wiąże się także z tezą badawczą, a mianowicie, na ile miasta , w tym miasta największe, które posiadają status powiatów grodzkich pobudzają do rozwoju gminy położone w obszarze oddziaływania. W związku  z tym specjalnie potraktowano powiaty grodzkie, które w istocie są gminami miejskimi. W województwie mazowieckim jest pięć takich powiatów: Warszawa, Płock, Siedlce, Ostrołęka i Radom.  Postanowiono analizować je oddzielnie z dwu powodów: po pierwsze dlatego, że są one nieporównywalne z powiatami ziemskimi; po drugie dlatego, iż są one dobrym przyczynkiem do testowania sformułowanej wyżej tezy badawczej, a mianowicie, na ile główne miasta województwa pełnią rolę regionalnych lub subregionalnych centrów rozwoju.    
	Rys. Nr 10
	Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
	Z rysunku 10 wynika, że dwa miasta (Warszawa i Płock) charakteryzują się zdecydowanie wyższym poziomem rozwoju w porównaniu do pozostałych. Różnica w punktacji tych dwu miast nie jest mała(około 87 punktów), to jednak w porównaniu z pozostałymi powiatami grodzkimi te dwa miasta są zdecydowanie lepiej rozwinięte. Dlatego mogą być punktem odniesienia dla pozostałych powiatów grodzkich oraz wszystkich miast województwa mazowieckiego. Wysoki poziom rozwoju Warszawy jest przedmiotem zainteresowania badaczy od wielu lat. Należy stwierdzić, że poziom rozwoju tego miasta jest spowodowany wieloma czynnikami, a do bardzo istotnych należy m. in. lokowanie się w Warszawie wielu instytucji krajowych i zagranicznych, w tym finansowych, a także fakt, że Warszawa jest największym w Polsce rynkiem pracy, zbytu oraz ośrodkiem naukowym i badawczym. 
	Należy również podkreślić, że Warszawa jest jednym z niewielu miast w kraju, które osiągnęły ponad 1000 punktów za poziom rozwoju.
	Głównymi czynnikami decydującymi o tak wysokiej punktowej ocenie są: wysoki wskaźnik zatrudnienia przy stosunkowo niskim wskaźniku bezrobocia(429 pracujących  oraz 38 bezrobotnych na 1000 mieszkańców, co daje wysoki stosunek tych liczb-11,29), duża liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (169).  Natomiast najniższy odsetek absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz niski wskaźnik napływu i odpływu świadczą o tym, że znaczna część mieszkańców jako miejsce zamieszkania wybiera miejscowości podwarszawskie. Trzeba też podkreślić, że saldo migracji w Warszawie jest dodatnie i wynosi 3,77 na 1000 mieszkańców, co w przypadku dużych centrów rozwoju można uznać za bardzo dobry rezultat. Na podkreślenie zasługuje też stosunkowo niski wysiłek budżetu miasta na  wydatki inwestycyjne majątkowe oraz na transport i łączność (zmienna 3 i 4); szczególnie wydają się one niskie jeśli porównamy je z tymi samymi wydatkami w Płocku(odpowiednio 35% i 65%). Porównanie procentowego udziału wydatków inwestycyjnych na realizację projektów inwestycyjnych, w tym rozwojowych, może wskazywać, że samorząd Płocka przykłada większą wagę do działań stymulujących rozwój. Podobnie większe zaangażowanie w projekty rozwojowe wykazują Katowice i Wrocław, które znajdują się w pierwszej dziesiątce w rankingu krajowym i są miastami bardziej porównywalnymi do Warszawy niż Płock, a poziom wydatków inwestycyjnych majątkowych i na transport i łączność w budżecie tych miast wynosi odpowiednio 47% i 42% (Warszawa 35%).      
	Płock  jako drugi powiat grodzki charakteryzuje się, jak już podkreślano, wysokimi wskaźnikami wydatków inwestycyjnych per capita ( ma najwyższą liczbę punktów za cztery pierwsze kryteria w badanej grupie), procentowym udziałem środków zainwestowanych z budżetu JST w całkowitych wydatkach budżetu oraz procentowym udziałem środków zainwestowanych na transport i łączność w całkowitych wydatkach JST. Pomimo wysokiego wskaźnika zatrudnienia (340/1000 mieszkańców) istnieje tam znaczny wskaźnik bezrobocia(102 osoby na 1000 mieszkańców, stosunek liczby pracujących do bezrobotnych  wynosi 3,33 i jest mniej korzystny niż w Siedlcach-4,22) oraz najniższa liczba podmiotów gospodarczych wśród powiatów grodzkich. Niekorzystnie również przedstawia się saldo migracji (-5/1000mieszkańców), co wynika z ogólnej tendencji odpływu ludności, która chce mieszkać poza zatłoczonymi miastami, z czego chętnie korzystają gminy podmiejskie, oferując po konkurencyjnej cenie działki budowlane.  Jednakże duże ujemne saldo migracji (-5) powinno skłaniać samorząd do analizy przyczyn i ewentualnych przedsięwzięć , które mogłyby zapobiegać nadmiernemu odpływowi.
	 Siedlce i Ostrołęka charakteryzują się wyraźnie niższym poziomem rozwoju niż dwa wcześniej omówione powiaty grodzkie (663 i 646 punktów),  w związku z czym głównym źródłem punktów okazała się w tym przypadku infrastruktura techniczna (ponad 90 procent społeczeństwa jest objętych usługami tej infrastruktury). Znaczącą pozycję stanowią też punkty za relatywnie wysoki odsetek absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, który to wskaźnik jest wyraźnie wyższy niż np. w Warszawie, ponieważ miasta te tradycyjnie stanowią centra edukacji dla sąsiednich gmin wiejskich. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców jest na średnim poziomie i wynosi dla Siedlec 101,32, a dla Ostrołęki 108,43 punktów, co świadczy o relatywnie niskim wskaźniku przedsiębiorczości występującej w tych miastach, szczególnie w porównaniu do Warszawy(169). Najsłabiej przedstawia się liczba pracujących (odpowiednio 291 i 264/1000 mieszkańców) przy dość wysokim wskaźniku bezrobocia(odpowiednio 69 i 108), co sprawia, że występuje tam wąski stosunek pracujących na 1000 mieszkańców do bezrobotnych, który wynosi odpowiednio 4,22 i 2,44 (w Warszawie 11,29). Uwagę może zwracać wyraźnie korzystniejszy stosunek pracujących do bezrobotnych w Siedlcach, który to wynika głównie z mniejszej liczby bezrobotnych. Można zatem powiedzieć, że podstawowym problemem rozwoju społeczno-ekonomicznego w tych dwóch miastach jest tworzenie miejsc pracy, a w tym podkreślana już  przedsiębiorczość mieszkańców.  Może to wynikać także z niedostatków infrastrukturalnych, o czym świadczy relatywnie niski odsetek tych wydatków w budżecie gminy- zmienne 3 i 4(w Siedlcach 9%, w Ostrołęce 18%, a w Płocku 64%). Szczególnie ważny jest podkreślany odsetek tych wydatków, który wyraźnie wskazuje na poziom podejmowanych wysiłków nastawionych na rozwój, na tworzenie warunków do przedsiębiorczości, inwestowania i tworzenia miejsc pracy. Jak widać z prezentowanych danych, odsetek wydatków na projekty inwestycyjne nie wpływa wprost na większą liczbę pracujących lub mniejszą liczbę bezrobotnych. Przykładem są Siedlce, które wydają tylko 9%(zmienna 3 i 4), a stosunek pracujących do bezrobotnych mają relatywnie wysoki, co może się wiązać, z większym, niż w przypadku Ostrołęki, oddziaływaniem warszawskiego rynku pracy, co pozwala utrzymać w Siedlcach liczbę bezrobotnych na poziomie 69/1000 mieszkańców.     
	Miastem, w którym wystąpił najniższy poziom rozwoju jest Radom, drugim miastem po Warszawie pod względem liczby ludności. Miasto to uzyskało najniższą liczbę punktów w grupie powiatów grodzkich(617 punktów). Dominowały w nim te same źródła punktów, o których wspominano przy analizie Siedlec i Ostrołęki, natomiast można zaobserwować wysoki wskaźnik bezrobocia (117,20/1000 mieszkańców) przy stosunkowo niskim wskaźniku pracujących(208,15/1000 mieszkańców), co daje stosunek pracujących do bezrobotnych- 1,78, w Warszawie-11,22. W Radomiu jednakże wystąpił najwyższy odsetek wydatków inwestycyjnych (zmienna 3i 4), co potwierdza brak prostego związku przyczynowo-skutkowego, szczególnie w krótkim przedziale czasu, pomiędzy inwestycjami infrastrukturalnymi i rozwojem, a szczególnie liczbą pracujących i bezrobotnych na 1000 mieszkańców. Podane wyżej wskaźniki charakteryzujące niski poziom rozwoju Radomia wyjaśniają przyczyny ujemnego salda migracji (-4,71/1000 mieszkańców), które to jest dodatnie tylko w Warszawie. Przy czym największe ujemne saldo migracji występuje w Ostrołęce (6,8/1000 mieszkańców), a najmniejsze w Siedlcach (1,2).  Trzeba przy tym podkreślić, że obserwowana coraz większa mobilność jest niezbywalnym prawem mieszkańców do zmiany miejsca zamieszkania i pracy w taki sposób, aby stworzyć warunki do rozwoju osobistego i lepszego wykorzystania swoich kwalifikacji zawodowych. Jest to jedna z fundamentalnych zasad funkcjonowania UE, która to jest bardzo istotna w świetle kształtowania poziomu konkurencyjności i rozwoju obszaru. Z drugiej jednak strony może się to okazać niekorzystne z punktu widzenia wewnętrznych czynników stymulujących rozwój powiatu, ponieważ ludność migrująca z tego obszaru jest zwykle młoda, dobrze wykształcona i przedsiębiorcza.  Może to być jednak niekorzystne dla tych obszarów, które nie wystarczająco starannie i systematycznie podchodzą do działań rozwojowych i w efekcie migracja przyjmuje duże rozmiary i prowadzi do powolnego wyludniania i marginalizacji obszaru.      
	  Reasumując należy stwierdzić, że duża różnica w poziomie rozwoju trzech miast(Siedlce, Ostrołęka i Radom) wynika z podstawowych czynników, a mianowicie,  z niskiego wskaźnika pracujących i wysokiego wskaźnika bezrobotnych. Jest to efekt zaszłości historycznych, ale także niewystarczających przedsięwzięć podejmowanych przez władze samorządowe, które stymulowałyby przedsiębiorczość, inwestycje i rozwój. 
	Jeśli chodzi o Warszawę, to jej słabym punktem w rozwoju jest relatywnie niski odsetek wydatków budżetowych na inwestycje (35%), co może być- jeśli taka sytuacja utrzyma się w długim przedziale czasu- przyczyną osłabiania się rozwoju tego ważnego centrum. W przypadku Płocka słabym punktem w rozwoju jest wysoka liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców, który to czynnik jest dość specyficzny, ponieważ wynika ze słabego rozwoju gmin powiatu ziemskiego, co będzie omawiane później. Powoduje  to, że napływ siły roboczej z przyległych gmin sprawia, że mieszkańcy Płocka przegrywają w konkurencji i pozostają bez pracy, szczególnie w zawodach nie wymagających wysokich kwalifikacji. Na podkreślenie zasługuje też niska liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, co wskazuje na trudności Płocka w kształtowaniu przedsiębiorczości mieszkańców.     
	Wyraźnie nieharmonijny rozwój głównych miast regionu, a w szczególności słaba pozycja konkurencyjna trzech gorzej rozwiniętych miast, może w istotny sposób wpływać na otaczające je powiaty. W dalszej części artykułu będzie podjęta próba weryfikacji tej hipotezy. 
	Powiaty ziemskie będą analizowane nieco inaczej, co jest spowodowane znaczną ich liczbą. W związku z tym podzielono je na grupy obejmujące po pięć powiatów, co dało osiem grup, przy czym ostatnia zawiera tylko dwa powiaty (rys. 11).
	Rys. 11
	Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
	Na wstępie należy przypomnieć tezę badawczą, jaką postawiono przed analizą rozmieszczenia poziomu rozwoju w regionie mazowieckim, a mianowicie, na ile centra rozwoju (miasta) determinują rozwój gmin wchodzących w skład powiatów. Interesująca może się też okazać analiza czynników, przy pomocy których rozwój rozlewa się-przenika do gmin przyległych.  
	Znaczenie wspomnianego przenikania rozwoju (dyfuzji) jest duże w szczególności w odniesieniu do gmin wiejskich, ale także słabo rozwiniętych miejskich, które swój rozwój uzależniają głównie od czynników zewnętrznych. Jednym z takich czynników jest stymulujące działanie centrów rozwoju, którymi mogą być miasta powiatowe, których naturalna rolą jest stymulowanie rozwoju i integrowanie gmin wchodzących w skład powiatu. Nasuwa się zatem pytanie, czy miasta powiatowe pełnią taką rolę oraz, które z nich stymulują rozwój, a które nie rozwinęły się same na tyle mocno, aby podzielić się rozwojem, pociągnąć inne gminy za sobą (backwash effects, trickledown effects, spill over effects). Istnienie mocnych centrów rozwoju  może sprzyjać harmonijnemu rozwojowi w kategoriach przestrzennych, natomiast ich brak prowadzi zwykle do pogłębiania się różnic.
	Z analizy powiatów pierwszej piątki wynika duże zróżnicowanie poziomu rozwoju tych powiatów (616,31 pierwszy powiat i 467,12 punktów piąty) oraz to, że tylko trzy powiaty położone są w bezpośrednim sąsiedztwie z Warszawą. Pozwala to przyjąć założenie, że obok zewnętrznych czynników, takich jak oddziaływanie silnego centrum rozwoju, istotne znaczenie mają czynniki wewnętrzne, które są szczególnie ważne przy kształtowaniu harmonijnego i trwałego rozwoju. Dwa powiaty: grodziski i żyrardowski, które nie są położone w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy charakteryzują się wyraźnie niższą punktacją niż powiaty podwarszawskie, co pozwala też przyjąć, że ta różnica wynika z braku występowania mocnych zewnętrznych czynników pobudzających rozwój. Tezę tę potwierdzają też powiaty drugiej piątki, w której znalazły się tylko dwa powiaty przylegle do Warszawy (legionowski i otwocki) i trzy powiaty odległe. Wynika z tego, że zewnętrzne oddziaływanie rozwojowe nie jest wystarczające do tego, aby występowały pożądane kierunki i tempo rozwoju. Wymienione powiaty podwarszawskie nie wykazywały niezbędnej otwartości na rozwój, nie poprawiały swojej pozycji konkurencyjnej w taki sposób, aby inwestorzy wybierali gminy tego powiatu do lokowania swoich przedsiębiorstw. Skutkiem takiej sytuacji jest zdecydowanie niższa punktacja gmin tych powiatów w porównaniu z powiatem piaseczyńskim czy pruszkowskim (ponad 150 punktów mniej).
	Trzecia piątka wyraźnie potwierdza postawioną wcześniej tezę, że oddziaływanie mocnego centrum rozwoju, jakim jest Warszawa, nie jest wystarczające do rozwoju gmin, o czym świadczy powiat miński (395,10 punktów)  oraz powiat wołomiński (360,87 punktów). Gminy tych powiatów charakteryzują się poziomem rozwoju bardzo zbliżonym do gmin odległych (pow. ostrowski i grójecki). Może to oznaczać, że gminy powiatów grupy trzeciej, ale także drugiej,  położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy wykazują mało aktywną politykę rozwojową, często godząc się na pełnienie roli „sypialni” dla warszawskiego rynku pracy. Należy przy tym podkreślić, że pełne, a nawet znaczne podporządkowywanie rozwoju gmin potrzebom centrów rozwoju nie ma cech harmonijnego-zrównoważonego rozwoju. Wynika to z tego, że oddziaływanie rozwojowe centrów rozwoju powinno spotykać się z aktywną postawą gmin, których to oddziaływanie dotyczy. W przeciwnym przypadku rozlewanie się rozwoju ma charakter bardzo ograniczony.     
	W kontekście analizy gmin powiatów grupy drugiej i trzeciej, to znaczy powiatów charakteryzujących się średnim poziomem  rozwoju, można też powiedzieć, że w przypadku powiatów peryferyjnych w stosunku do Warszawy (odległych) pojawiają się miasta, które pełnią rolę lokalnych centrów rozwoju. O istnieniu takich lokalnych centrów można mówić w przypadku takich powiatów, jak: ciechanowski, kozienicki, grójecki i ostrowski. Wyraźnie niższą punktacją charakteryzują się powiaty, które znajdują się w sąsiedztwie Płocka, Siedlec i Radomia. Trzeba podkreślić, że relatywnie niższa punktacja tych powiatów, a w szczególności powiatów ziemskich o tej samej nazwie jak powiaty grodzkie, wynika w znacznym stopniu z tego, że w skład tych powiatów nie wchodzą wyżej wymienione miasta. Na podstawie analizy wskazanych powiatów można stwierdzić, że miasta te (Płock, Siedlce, Radom i Ostrołęka) słabo oddziałują na rozwój przyległych gmin, ponieważ powiaty te znalazły się w 6 (Płock) i 7 (Siedlce i Radom) piątce i charakteryzowały się relatywnie niską punktacją (około 200 punktów). Przy analizie powiatów grodzkich podkreślano wysoki poziom rozwoju Płocka, którego punktacja nie była znacznie niższa niż Warszawy. Jednakże siła oddziaływania tego miasta na rozwój sąsiednich gmin, mierzona poziomem rozwoju tych ostatnich gmin, jest wyraźnie mała (Płock około 946, a gminy powiatu ziemskiego około 200 punktów). Należy przy tym podkreślić, że poszukiwanie prostych związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy poziomem rozwoju centrum i sąsiednich gmin jest nieuzasadnione, ponieważ skuteczność oddziaływania zależy nade wszystko od otwartości tych gmin na przyjmowanie sygnałów rozwojowych. Zazwyczaj pierwsza reakcja na wspomniane sygnały rozwojowe ma charakter pasywny i uwidacznia się zwiększoną mobilnością lokalnych zasobów siły roboczej w kierunku rynku pracy w centrum rozwoju. Kolejną reakcją (etapem) może być oferowanie terenów budowlanych pod budowę osiedli. Można zatem przyjąć, że poziom rozwoju gmin sąsiadujących z Płockiem, ale także z Siedlcami i z Radomiem, znajduje się na pierwszym poziomie otwartości na rozwój. Są one nastawione przede wszystkim  na korzystanie z rynku pracy centrum i ewentualnie na początku drugiego etapu polegającym na oferowaniu działek budowlanych dla mieszkańców miast, którzy wykazują chęć mieszkania w obszarach wiejskich. Dopiero trzeci etap rozwoju, najbardziej aktywny  i wymagający posiadania realnej strategii rozwoju, polega na tworzeniu miejsc pracy na terenie gmin peryferyjnych w stosunku do centrum rozwoju. Można też wyszczególnić czwarty etap rozwoju, który polega na realizowaniu projektów szkoleniowych-miękkich. Wymienione etapy mogą występować kolejno po sobie, ale mogą też występować wszystkie jednocześnie, w różnych proporcjach. 
	Powracając do rozwoju gmin korzystających z dyfuzji rozwoju z miejskich centrów, a szczególnie do powiatu płockiego ziemskiego, przy którym podkreślano, że wyłączenie Płocka jako powiatu grodzkiego z obliczania średniej punktacji dla powiatu sprawiło, że powiat ziemski znalazł się w szóstej piątce. W związku z tym obliczono punktację dla gmin wiejskich analizowanych powiatów (rys.12) i w rezultacie okazało się, powiat ziemski Płocki w relacji do gmin wiejskich (po wyłączeniu miast) przesunął się do trzeciej piątki, co może oznaczać, że niektóre gminy tego powiatu podjęły skuteczne działania rozwojowe (np. Słupno-639 punktów, przy średniej dla powiatu płockiego ziemskiego około 230 punktów). Jest to jednak początek procesu, ponieważ tylko jedna gmina w powiecie, położona przy drodze do Warszawy podjęła zdecydowane działania rozwojowe, które uwidoczniły się m. in. bardzo wysokimi wydatkami majątkowymi inwestycyjnymi i na transport i łączność. W rezultacie gmina Słupno zdobyła aż 329,9 punktów za cztery pierwsze zmienne, a mianowicie, za wydatki na projekty inwestycyjne (1 i 2 zmienna oraz procentowy udział tych wydatków w wydatkach budżetu gminy, które wyniosły aż 76%).  Na przykładzie tej gminy można obserwować, jak duże- a nawet ryzykowne- przedsięwzięcia trzeba podejmować, aby skorzystać z dyfuzji (rozlewania się) rozwoju. Dodatkowymi czynnikami, które świadczą o tym, że gmina Słupno jest w początkowej fazie intensywnych działań rozwojowych są: niska liczba pracujących (145,7/1000 mieszkańców) oraz wysoka liczba bezrobotnych (95,2/1000 mieszkańców), a także bardzo duży napływ ludności (64,92/1000 mieszkańców) i wysokie saldo migracji (51,7/1000 mieszkańców). Przy analizie Płocka jako powiatu grodzkiego  podkreślano bardzo wysoki odsetek wydatków na projekty inwestycyjne (3 i 4 zmienna), który wynosi około 64% wydatków budżetu gminy, tymczasem gmina Słupno przekroczyła ten poziom o około 12%. Jako przykładowa gmina, która podejmuje zdecydowane wysiłki rozwojowe jest też Stara Biała, która otrzymała o ponad 300 punktów mniej niż Słupno, jednakże dążąc do korzystania z rozlewania się rozwoju Płocka gmina Stara Biała przeznacza w 2004 roku 61% wydatków budżetu na wydatki inwestycyjne (zmienna 3 i 4). Ta gmina (druga pod względem punktacji po Słupnie) znajduje się w początkowej fazie rozwoju i można stwierdzić, że dominującą rolę w Starej Białej pełni udostępnianie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, o czym świadczy dodatnie saldo migracji (20/1000 mieszkańców).     
	Oddziaływanie na rozwój otaczających gmin jest widoczne także w przypadku Siedlec, którego to powiatu gminy wiejskie znalazły się w trzeciej piątce powiatów, natomiast na rysunku 11, na którym przedstawiono punktację łącznie z miastami  powiat ziemski siedlecki (bez Siedlec) znalazł się w siódmej-przedostatniej piątce powiatów.  Natomiast znacznie mniejsze takie oddziaływanie ma miejsce w Ostrołęce i Radomiu, w przypadku których to powiatów gminy wiejskie na rysunku 12 znalazły się w szóstej piątce (na rys. 11 powiat radomski był w siódmej piątce, a ostrołęcki w ósmej-ostatniej). Ta bardzo nieznaczna poprawa pozycji tych powiatów ziemskich: ostrołęckiego i radomskiego po wyłączeniu z obliczeń gmin miejskich i miejsko-wiejskich oznacza, że oddziaływanie grodzkich powiatów na otaczające gminy wiejskie jest nieznaczne (mniejsze niż jest to w przypadku Płocka, a także Siedlec).    
	Nieco inna sytuacja ma miejsce w powiecie legionowskim, otwockim, mińskim czy nowodworskim, których punktacja dla gmin wiejskich sprawiła, że znalazły się one w pierwszej lub drugiej piątce. Wyraźnie to wskazuje, że gminy wiejskie tych powiatów swój rozwój uzależniają od Warszawy, a nie od lokalnych centrów rozwoju, jakimi mogłyby być miasta powiatowe. Oznacza to, że rozwój tych miast podporządkowuje swój rozwój potrzebom rozwojowym Warszawy, a w wielu przypadkach może się to odbywać z przewagą pierwszego i drugiego etapu, a mianowicie, korzystania przez mieszkańców z warszawskiego rynku pracy i konkurencyjne oferowanie działek budowlanych. Takie oddziaływanie (rozlewanie się rozwoju) Warszawy nie jest tak wyraźnie widoczne w odniesieniu do gmin wiejskich powiatów sochaczewskiego i żyrardowskiego, co może oznaczać, że peryferyjnie usytuowane miasta powiatowe przejmują rolę lokalnych centrów rozwoju, pod warunkiem jednak, że miasta te dobrze się rozwijają.  
	Szczególnym przypadkiem wydaje się być powiat wołomiński, który razem z miastem znalazł się w trzeciej piątce wśród średnio rozwiniętych powiatów, natomiast gminy wiejskie tego powiatu znalazły się w siódmej piątce wśród najsłabiej rozwiniętych. Może to oznaczać, że wiejskie gminy tego powiatu nie korzystają z rozlewania się rozwoju ani z Warszawy ani też z Wołomina.  Należy więc przypuszczać, że wynika to przede wszystkim z braku wystarczającej otwartości samorządów tych gmin niż z oddziaływania Warszawy czy Wołomina. Taka sytuacja jest skutkiem zaniedbań wielu lat, które to przyczyniały się do marginalizacji  obszaru położonego blisko Warszawy. Gminy wiejskie tego powiatu należą do najsłabiej rozwiniętych w regionie (około 120 punktów), tylko powiat szydłowiecki charakteryzuję się niższą punktacją (około 60 punktów). Gminy wiejskie powiatów, które charakteryzują się sumaryczną punktacją w granicach 120 i poniżej są na tyle wyraźnie zapóźnione w rozwoju, że trzeba będzie podjąć wiele zdecydowanych działań, aby wywołać otwartość na rozwój, aby środowiska lokalne dostrzegały możliwość podejmowania wysiłków rozwojowych, nakierowanych na określone cele strategiczne i średniookresowe. W obecnej sytuacji gminy wiejskie powiatu wołomińskiego wskazują, że brak jest tam zrozumiałych dla mieszkańców celów rozwojowych. Trzeba podkreślić, że gminy wiejskie o tak niskiej punktacji, jak omawiane na przykładzie powiatu wołomińskiego, charakteryzują się zwykle bardzo niskimi nakładami inwestycyjnymi majątkowymi i na transport i łączność (poniżej 10% w budżecie), małą liczbą pracujących i dużą liczbą bezrobotnych i mniejszym od jedności stosunkiem pracujących do bezrobotnych. Można zatem powiedzieć,  że w tych gminach występują dwa główne problemy: wydatki budżetu JST na inwestycje infrastrukturalne (drogi, łączność, transport, wodociągi, kanalizacje i oczyszczalnie ścieków czy zakłady utylizacji odpadów stałych komunalnych) oraz miejsca pracy. Z tymi dwoma podstawowymi problemami łączy się nierozerwalnie rozwój kapitału ludzkiego, który jest czynnikiem sprawczym rozwoju społeczno-ekonomicznego. Rozwój kapitału ludzkiego, w związku z tym, nie powinien być jednak traktowany jako kolejny etap, z którym można poczekać, ponieważ w pierwszej kolejności trzeba rozwiązywać problemy podstawowe, które decydują o ochronie środowiska lub/i poziomie życia społeczności lokalnej. Często zaniedbania w rozwoju  kapitału ludzkiego mogą przyczyniać się do tego, że społeczeństwo nie akceptuje celów długoterminowych i działań rozwojowych, które dla społeczności o niskim poziomie wykształcenia i w efekcie o niskich potrzebach mogą być niezrozumiałe.
	Wnioski 
	1. Stopień zróżnicowania poziomu rozwoju miast w województwie mazowieckim jest wysoce zróżnicowany; potwierdza to wysoki procentowy udział miast w drugiej i trzeciej setce (po 38%), a stosunek najwyższej punktacji do najniższej (Warszawy do Kobyłki) wynosi 3,51. Wskazuje to, że także gminy miejskie położone w sąsiedztwie Warszawy swój rozwój realizują poprzez pełnienie roli sypialni dla centrum rozwoju.
	2. Wysoki stopień zróżnicowania dotyczy także gmin miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego, o czym świadczy szeroki stosunek gminy o najwyższej punktacji do najniższej (5:1) oraz duży udział tych gmin w dwu ostatnich setkach-33%. Najwyższą punktację za poziom rozwoju osiągnęły gminy położone w sąsiedztwie Warszawy, jednakże występują też gminy o wysokim poziomie rozwoju oddalone od centrum rozwoju, co pozwala stwierdzić, że otwartość na rozwój oraz umiejętność zarządzania rozwojem są wystarczające do osiągania sukcesu rozwojowego.
	3. Głównym problemem województwa mazowieckiego są gminy wiejskie, które charakteryzują się bardzo niskim poziomem rozwoju i wysokim jego zróżnicowaniem. Aż 46,98% gmin znajduje się w ostatnich pięciu setkach (dla porównania w wielkopolskim tylko 6,03%). W pierwszej setce występuje tylko 18,53% gmin ( w wielkopolskim 58,62%, a w śląskim 66,67%). Gminy wiejskie charakteryzujące się wysokim poziomem rozwoju położone są zwykle w obszarze oddziaływania Warszawy i Płocka, co wskazuje, że ich rozwój jest mocno zależny od centrów rozwoju (rozlewania się rozwoju, dyfuzji). 
	4. Gminy otwarte na rozwój, charakteryzujące się wysoką punktacją (ponad 600 punktów) znajdują się na różnym etapie rozwoju. Przykładem jest Lesznowola, w której to gminie dominuje etap inwestowania w miejsca pracy oraz Słupno lub Wieliszew, które są na etapie udostępniania terenów budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe i miejsca pracy (z przewagą pierwszego etapu). Wymienione przykładowe gminy różnią się od siebie przede wszystkim liczbą pracujących na 1000 mieszkańców(Lesznowola-293; Słupno i Waliszew poniżej 150) oraz wysokim odsetkiem wydatków inwestycyjnych w budżecie gmin (38% Lesznowola, 48% Waliszew i 75% Słupno).          
	5. Oddziaływanie centrów rozwoju na otaczające obszary, gminy, jest proporcjonalne do potencjału rozwojowego tych centrów oraz otwartości na działania rozwojowe samorządów JST, czego pozytywnym przykładem jest Warszawa oraz nieco mniej Płock, a wyraźnie słabym oddziaływaniem wykazują się Siedlce, a szczególnie Ostrołęka i Radom. 
	6. Dużym potencjałem rozwojowym oraz oddziaływaniem na rozwój gmin wykazuje się Warszawa, na przykładzie której można obserwować proces dyfuzji/rozlewania się rozwoju do gmin przyległych do tego centrum rozwoju. Największą otwartością na stymulowanie rozwoju przez Warszawę wykazały się powiaty: piaseczyński, pruszkowski i warszawski zachodni, które osiągnęły sumaryczną punktację za poziom rozwoju zbliżoną do 600 punktów.
	7. Otwartość na rozwój stymulowany przez czynniki zewnętrzne dotyczy w podobnym stopniu gmin miejskich, jak i wiejskich, czego przykładem jest powiat pruszkowski, w którym gminy wiejskie korzystały z rozlewania się rozwoju Warszawy w większym stopniu niż gminy miejskie tego powiatu. Świadczy o tym wyższa punktacja gmin wiejskich niż średnia dla całego powiatu.
	8. W pierwszej piątce powiatów znalazły się dwa powiaty, które nie znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, co wskazuje, że w takiej sytuacji, kiedy oddziaływanie Warszawy słabnie, miasta powiatowe przejmują rolę centrów rozwoju (Grodzisk i Żyrardów). Warunkiem niezbędnym wystąpienia takiej sytuacji jest znaczny potencjał rozwojowy miast pretendujących do pełnienia roli powiatowego centrum rozwoju.
	9. Występuje znaczna liczba powiatów przylegających do Warszawy, których gminy nie wykazują wystarczającej otwartości na rozwój, na rozlewanie się rozwoju Warszawy. Do tych powiatów można zaliczyć: legionowski, otwocki, miński, a przede wszystkim wołomiński, który znalazł się w trzeciej piątce, a gminy wiejskie tego powiatu w siódmej, przedostatniej piątce (120 punktów, poniżej 10% budżetu przeznaczanych jest na inwestycje- 3 i 4 zmienna). Gminy wiejskie powiatu wołomińskiego mogą być przykładem braku otwartości na rozwój, a jednocześnie przykładem marginalizowania się gmin położonych w obszarze oddziaływania centrum rozwoju-Warszawy.
	10. Powiaty grodzkie regionu mazowieckiego wykazują się zróżnicowanym oddziaływaniem na rozwój gmin otaczających. Można także powiedzieć, że oddziaływanie to jest proporcjonalne do potencjału rozwojowego miasta oraz otwartości na rozwój gmin, do których to oddziaływanie jest skierowane. Podobnie jest z powiatowymi (lokalnymi) centrami rozwoju, których rola jest specyficzna w obszarach oddziaływania Warszawy, gdzie rozwój gmin jest tradycyjnie zależny od Warszawy. Pojawia się konkurencja oddziaływania, w której Warszawa zwykle wygrywa, co prowadzi do tego, że gminy wiejskie osiągają wyższy poziom rozwoju niż miasta. Widoczne jest to w przypadku powiatu pruszkowskiego, legionowskiego i otwockiego, których gminy wiejskie (legionowski i otwocki) znalazły się w pierwszej piątce, natomiast całe powiaty są w drugiej piątce. Jeszcze wyraźniej widać to na przykładzie powiatu pruszkowskiego, w którym gminy wiejskie osiągnęły wyższą punktację niż cały powiat.       
	11. Stosunkowo najwyraźniej wśród powiatów grodzkich, z wyłączeniem Warszawy, zaznacza się rozlewanie  rozwoju w przypadku Płocka, gdzie wystąpiła bardzo wyraźna otwartość gminy Słupno na rozwój, czego wyrazem jest wysoka punktacja sumaryczna za poziom rozwoju  oraz ekstremalnie wysoki odsetek wydatków budżetu gminy na inwestycje (wydatki majątkowe inwestycyjne i na transport i łączność –zmienna 3 i 4 stanowi około 76% wydatków budżetu). Świadczy to o początkowej fazie rozwoju, co potwierdza mała liczba pracujących i bardzo wysoki napływ ludności i saldo migracji, odpowiednio 145,7, 64,92 i 51,7/1000 mieszkańców.
	12. Harmonijny rozwój województwa mazowieckiego będzie w dużym stopniu zależny od rozwoju subregionalnych i powiatowych centrów rozwoju, co pokazuje Płock i jego coraz bardziej widoczne rozlewanie się rozwoju na przyległe gminy. Strategia rozwoju regionu powinna przykładać coraz większą wagę do rozwoju takich subregionalnych centrów jak: Radom, Płock, Siedlce, Ciechanów, Ostrołęka. Przechodząc na wyższy poziom szczegółowości strategii, co wydaje się bardzo zasadne, powinna być uwzględniana rola miast powiatowych w procesie harmonizacji rozwoju regionu.  
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