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System ostrzegania przed spowalnianiem rozwoju społeczno-gospodarczego JST 
 
W zarządzaniu rozwojem społeczno-gospodarczym JST występuje wiele sytuacji, które 

wywołują różnego rodzaju zakłócenia o charakterze kryzysowym. Do takich sytuacji należą:             

• ignorowanie roli planowania strategicznego i operacyjnego(wyznaczania celów na 

poziomie organizacji, procesów i stanowisk pracy), 

• częste zmiany koncepcji rozwoju(przerywanie ciągów działań), np. w wyniku 

wyborów, 

• brak doświadczenia w zarządzaniu projektami rozwojowymi wśród kadr 

kierowniczych JST(niezbędny system edukacji ustawicznej), 

• niedostatek współpracy między JST, 

• brak dostępu do standardowych danych niezbędnych do samokontroli i oceny 

efektywności działań rozwojowych, 

• brak umiejętności komunikowania się ze społecznością w ważnych sprawach 

dotyczących kierunków rozwoju. 

Przedstawione sytuacje prowadzą do różnorodnych skutków, które objawiają się przede 

wszystkim spowalnianiem procesów rozwojowych lub nawet recesją. W obu przypadkach jest 

to bardzo niekorzystne dla JST, ponieważ oznacza obniżenie poziomu życia 

społeczności(relatywne lub absolutne). Długotrwałe występowanie sytuacji zakłócających 

rozwój społeczno-gospodarczy prowadzi zwykle do marginalizacji rozwojowej. Trzeba 

podkreślić, że niechęć do planowania, wyznaczania celów i środków niezbędnych do ich 

realizacji jest dość powszechna ponieważ kojarzy się to z koniecznością rozliczenia się z 

planowanych projektów i wyznaczonych celów(wskaźników produktu, rezultatu i 

oddziaływania). Ponadto planowanie i wyznaczanie celów na poziomie organizacji, procesów 

i stanowisk pracy wymaga rozliczania z efektów podległych pracowników i dzielenia się z 

nimi rezultatami wykonanych projektów(ewentualnymi sukcesami). 

Drugim ważnym czynnikiem utrudniającym rozwój społeczno-gospodarczy jest 

przerywanie ciągów działań, co  w części wynika ze zmian we władzach następujących w 

wyniku wyborów. Z punktu widzenia kontynuacji i efektywności działań rozwojowych 

korzystne byłoby pełnienie funkcji kierowniczych w administracji przez dwie kadencje lub 

więcej. W przypadku zmian po jednej kadencji czterolecie dzieli się zwykle  na  zdobywanie 
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umiejętności z zakresu zarządzania(dwa lata) i  przygotowywanie się do kolejnych 

wyborów(dwa lata). W tej sytuacji można stwierdzić, że pierwsza kadencja jest w znacznym 

stopniu stracona dla rozwoju JST.  

Kolejny problem wiążę się z niedostatkiem wiedzy w zakresie zarządzania JST, który 

może w części wynikać z braku systemu szkoleń adresowanych do władz 

samorządowych(wykonawczych jak i uchwałodawczych). Z problemem tym wiążą się 

zaniedbania w zakresie współpracy między JST jak też z innymi instytucjami(np. naukowo-

badawczymi). Przyczynia się do tego brak standardowych informacji wyjaśniających proces 

rozwoju JST, które umożliwiałyby porównanie wybranej JST z inną np. JST najwyżej 

rozwiniętą. Dostępność takich informacji może stymulować konkurencyjność(poprzez 

rozpoznanie poziomu rozwoju w relacji do innych JST) jak też może skłaniać do współpracy.      

W niniejszym opracowaniu skupimy się na kształtowaniu zestawu 

zmiennych/wskaźników niezbędnych do pomiaru rozwoju gmin oraz innych JST jak też na 

identyfikowaniu zaniedbań rozwojowych, które mogą w skrajnych przypadkach prowadzić do  

marginalizacji rozwojowej(sytuacji kryzysowych). Celem długoterminowym jest tworzenie 

systemu ostrzegania przed spowalnianiem rozwoju gmin, w relacji do innych gmin, 

szczególnie do tych, które mogą być przykładem dobrych praktyk rozwojowych.     

                     

Założenia metodyczne 
 

W badaniach prezentowanych w niniejszym opracowaniu przyjęto wagi punktowe 

arbitralnie i przypisano je do 16 zmiennych, co wynika z braku doświadczeń badawczych 

realizowanych na poziomie gmin (NUTS V). W prezentowanych badaniach wybrano 16 

zmiennych opisujących trzy obszary wchodzące w skład zrównoważonego rozwoju 

społeczno-gospodarczego, tj. obszar ekonomiczny, społeczny i środowisko naturalne. Przyjęte 

zmienne są ograniczone dostępnością danych w GUS(Bank Danych Regionalnych), gdzie 

niedostępne są np. dane dotyczące liczby wszystkich komputerów z dostępem do Internetu, 

dlatego przyjęto liczbę komputerów w szkołach z dostępem do Internetu. Innym przykładem 

ograniczonej dostępności jest brak danych dotyczących inwestycji w gminach, dlatego 

przyjęto tylko inwestycje realizowane przez JST. Przyjęte zmienne i punktacja przedstawione 

są poniżej.  

1. Wydatki  majątkowe inwestycyjne per capita, za 10 zł = 1 punkt. 

2. Wydatki na transport i łączność per capita, za 10 zł = 1 punkt. 

3. Udział wydatków majątkowych inwestycyjnych, 1% = 1 punkt. 
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4. Udział wydatków na transport i łączność, 1% = 1 punkt. 

5. Udział dochodów własnych w budżecie, 1%= 1 punkt.  

6. Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców, 1 pracujący=1 punkt. 

7. Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców, 1 bezrobotny= minus 1 punkt. 

8. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, 1 podmiot=1 punkt. 

9. Udział radnych z wyższym wykształceniem, 1%= 1 punkt. 

10.  Napływ ludności na 1000 mieszkańców, 1 osoba =1 punkt. 

11. Odpływ ludności na 1000 mieszkańców. 1 osoba = minus 1 punkt. 

12. Liczba komputerów w szkołach z dostępem  do Internetu, 1 komp.= 1 punkt. 

13. Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszk., 1 absol.=1 punkt. 

14. Odsetek ludności objętej usługami oczyszczalni ścieków, 1%= 1 punkt. 

15. Odsetek ludności objętej usługami kanalizacji ścieków komun., 1%= 1 punkt. 

16. Odsetek ludności objętej usługami wodociągowymi, 1%=1 punkt. 

Analiza materiału badawczego 

Materiał badawczy dotyczący gmin miejskich (tabela 1) jest przedstawiony w taki sposób, 

aby umożliwiał identyfikowanie zaniedbań rozwojowych w województwach. Pierwsze trzy 

kolumny tej tabeli przedstawiają odsetek gmin miejskich w województwach w trzech 

grupach(setkach), utworzonych według punktacji sumarycznej(I grupa miasta najwyżej 

punktowane, II grupa średnio punktowane i III grupa najniżej punktowane). Dla ułatwienia 

analizy przedstawiono odsetek gmin w dwu skrajnych latach(2003 i 2008).  Natomiast w 

trzech kolejnych kolumnach przedstawiono sumy zmian pozycji gmin miejskich w grupach 

oraz w czwartej kolumnie przedstawiono sumę zmian w całym zbiorze gmin miejskich w 

województwach w przeliczeniu na gminę. Sumę zmian pozycji gmin w rankingach(2004 roku 

i 2008 roku w porównaniu do rankingu bazowego-2003 roku) obliczono w taki sposób, że 

zsumowano przypisane każdej gminie miejskiej wartości, w dwu przyjętych rankingach, ze 

znakiem dodatnim, w przypadku przesunięcia  się miasta w górę rankingu, lub ze znakiem 

ujemnym w przypadku przesunięcia się w dół  rankingu.         

Wyraźnie najwyższy odsetek(50% i więcej) gmin miejskich w pierwszej grupie(najwyżej 

punktowanych) występuje w województwach: małopolskim, wielkopolskim i 

podkarpackim(tab.1). Przy czym tylko w województwie wielkopolskim wysoki udział gmin 

miejskich(63,16%) nie wykazuje tendencji spadkowej, a suma zmian pozycji w rankingu 

2008 roku w przeliczeniu na gminę jest dodatnia, co oznacza, że miasta tego województwa 

średnio przesunęły się w górę w rankingu krajowym 2008 roku średnio o 14 pozycji.  

Niekorzystną informacją jest ujemna suma zmian w grupie najwyżej punktowanych miast(I 
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grupa), co oznacza, że wysoko punktowane gminy miejskie innych województw osiągają 

wyższą dynamikę rozwoju niż jest to w województwie wielkopolskim. Powinno to być 

sygnałem dla samorządów gmin miejskich województwa wielkopolskiego skłaniającym do 

podjęcia analizy przyczyn relatywnego spowolnienia rozwoju społeczno-gospodarczego miast 

najwyżej rozwiniętych. W województwie wielkopolskim występuje niewielka liczba gmin 

miejskich, które przesunęły się w dół rankingu 2008 roku, w porównaniu do rankingu 

bazowego(6 miast na 19). Natomiast o ujemnej sumie zmian pozycji w przeliczeniu na gminę 

w pierwszej grupie zdecydowały miasta, które spadły do drugiej grupy(Turek przesunął się w 

dół rankingu o 17 pozycji, Gniezno o 18, Kościan o 61 i Chodzież o 79 pozycji). Widoczne 

spowolnienie rozwoju w tych miastach powinno motywować samorządy do analizy przyczyn 

niekorzystnej tendencji. Zdecydowanie mniej korzystna sytuacja występuje w dwu 

pozostałych województwach(małopolskim i podkarpackim), gdzie radykalnemu spadkowi 

udziału gmin miejskich w pierwszej grupie towarzyszy ujemna suma zmian pozycji, która jest 

szczególnie wyraźnie widoczna w rankingu 2008 roku(w małopolskim spadek o 29,21 i w 

podkarpackim spadek o 22,50 pozycji w przeliczeniu na gminę). Najwyższa ujemna suma 

zmian pozycji w pierwszej grupie gmin miejskich wszystkich trzech analizowanych 

województw wskazuje na duże trudności z utrzymaniem wysokich pozycji w analizowanych 

rankingach. Przykładem są takie miasta jak: Poznań i Krosno, które zwiększyły sumaryczną 

punktację odpowiednio o 258 i 246 punktów i w rezultacie w 2008 roku utrzymały pozycje z 

2003 roku(4 i 5 w rankingach krajowych). Natomiast Kraków i Czarnków Wielkopolski 

awansowały w rankingu 2008 roku, w relacji do rankingu bazowego(odpowiednio o 4 i 8 

pozycji), do czego potrzebny był wyraźny wzrost punktacji sumarycznej(o 254 punkty 

Kraków i o 291 punktów Czarnków). Przykładem spowolnienia rozwoju jest Rzeszów, w  

którym sumaryczna punktacja w sześcioleciu wzrosła tylko o 143 punkty i w efekcie miasto 

to spadło w rankingu 2008 roku, w porównaniu do rankingu bazowego(2003r) o 8 pozycji(z 7 

na 15 pozycję). Jeszcze wyraźniej widoczne jest spowolnienie rozwoju na przykładzie 

Łańcuta, który zwiększył punktację o 85 punktów w sześcioleciu i spadł w rankingu 2008 

roku, w porównaniu do rankingu bazowego, o 63 pozycje(z 35 miejsca w rankingu krajowym 

2003 roku na 98 miejsce w 2008 r.). Można stwierdzić, że spowolnienie rozwoju w Łańcucie 

było niewielkie, jednak przy dynamicznym rozwoju innych miast Łańcut został niejako 

zepchnięty w dół rankingu 2008 roku na 98 pozycję. Tylko cztery miasta(na 15 wszystkich 

gmin miejskich) awansowały w rankingu 2008 roku, w porównaniu do rankingu bazowego, a 

największy awans osiągnęły: Mielec i Sanok, które przesunęły się w górę rankingu 2008 roku,  

w porównaniu do rankingu bazowego, odpowiednio o 28 i 18 pozycji. Obie te gminy 
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znajdowały się  w badanym sześcioleciu w pierwszej grupie(najwyżej punktowanych miast), 

zatem do znaczącego awansu niezbędne było zwiększenie punktacji sumarycznej 

odpowiednio o 209 i 187 punktów(od około 800 do około 1000 punktów). Pokazuje to jak 

duży wzrost punktacji był niezbędny w przypadku miast pierwszej grupy do przesunięcia się 

w rankingu 2008 roku, w porównaniu do rankingu bazowego. Utrzymanie podobnej dynamiki 

rozwoju społeczno-gospodarczego wymagało od gmin miejskich tworzenia korzystnych 

warunków do tworzenia miejsc pracy i przedsiębiorczości, a zatem do kształtowania 

konkurencyjności inwestycyjnej i migracyjnej. Samorządy takich miast jak Sanok i Mielec 

podejmowały wiele działań rozwojowych, które przyczyniały się do pełnienia przez nie 

lokalnych centrów rozwoju. Natomiast w przypadku miast, które znacząco spadały w 

rankingu 2008 roku(ponad 60 pozycji w porównaniu do rankingu bazowego) można mówić o 

zagrożeniu marginalizacją rozwojową. Wyjątek stanowi Łańcut, którego spowolnienie 

rozwoju może być związane z położeniem w obszarze oddziaływania regionalnego centrum 

rozwoju(Rzeszowa), co sprzyja korzystaniu z rynku pracy centrum i przyczynia się do 

przywiązywania małej wagi do poprawy konkurencyjności inwestycyjnej i migracyjnej. 

Świadczy o tym bardzo niski odsetek wydatków na projekty rozwojowe(majątkowe 

inwestycyjne oraz na transport i łączność), które w całym sześcioleciu utrzymują się na 

bardzo niskim poziomie(około 15% wydatków budżetowych).1 Taki odsetek wydatków na 

projekty rozwojowe(poniżej 20%) traktujemy jako wyraz braku otwartości na działania 

rozwojowe co wskazuje, że samorząd Łańcuta zakłada, że wystarczającym czynnikiem 

decydującym o konkurencyjności inwestycyjnej, turystycznej i migracyjnej jest korzystne 

położenie w stosunku do Rzeszowa oraz znane historyczne walory turystyczne. Natomiast 

widoczny jest brak współczesnej strategii rozwojowej Łańcuta, która mogłaby uzupełniać 

historyczne walory i w rezultacie poprawiać konkurencyjność miasta. Dla porównania należy 

podkreślić, że jest wiele gmin, w których wydatki na projekty rozwojowe mieszczą się w 

przedziale 40-50%, a w przypadku gmin turystycznych ten odsetek jest często wyższy, co 

wynika m. in. z pozyskiwania środków pomocowych z funduszy strukturalnych.2  

W grupie województw, w których odsetek gmin miejskich był mniejszy niż 50% i 

większy niż 25% znalazło się aż 9(od zachodnio-pomorskiego do mazowieckiego). Wyraźny 

wzrost udziału miast w pierwszej grupie wystąpił w pięciu województwach(zachodnio-

pomorskim, lubuskim, łódzkim, dolnośląskim i mazowieckim), w których występuje też 

                                                 
1 Rankingi gmin, www.ans.pw.edu.pl/esobczak 
2 E. Sobczak, Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin województwa wielkopolskiego, Kolegium Nauk 
Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, Zeszyt 26, Warszawa 2007. 
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dodatnia suma zmian pozycji gmin miejskich w rankingu 2008 w przeliczeniu na gminę, w 

porównaniu do rankingu bazowego(wyjątek stanowi województwo lubuskie, w którym 

ujemna suma zmian w 2008 roku wynosi 2.11). Z grupy wymienionych województw na 

podkreślenie zasługuje mazowieckie, w którym wzrostowi udziału gmin miejskich w 

pierwszej grupie towarzyszy spadek udziału miast w grupie trzeciej(najniżej punktowanych 

miast) oraz wyraźny wzrost sumy zmian pozycji gmin miejskich w 2008 roku, w przeliczeniu 

na gminę, w porównaniu do sumy zmian pozycji w przeliczeniu na gminę w  roku 2004. 

Natomiast na uwagę zasługuje ujemna suma zmian w większości miast pierwszej 

grupy(najwyżej punktowanych), co potwierdza wcześniejsze stwierdzenie o widocznych 

trudnościach rozwojowych miast najwyżej punktowanych. Pozwala to też podkreślić, że o 

dodatniej sumie zmian pozycji gmin miejskich w rankingach 2004 i 2008 roku decydowały w 

największym stopniu miasta z trzeciej grupy, w  których do rozwoju wykorzystywane były 

proste rezerwy(np. projekty z zakresu podstawowej infrastruktury technicznej i 

transportowej). Powracając do analizy miast województwa mazowieckiego, które uznano jako 

interesujący przykład rozwoju jak i zaniedbań, trzeba podkreślić, że większość z nich   

wykazuje się ujemną sumą zmian pozycji w rankingu 2008 roku, w porównaniu do rankingu 

bazowego(21 miast na 35-60%). Tylko dwa miasta na 9 z pierwszej grupy(najwyżej 

punktowanych) awansowało w rankingu 2008 roku(Mława o 156 pozycji i Węgrów o 69 

pozycji) w porównaniu do rankingu bazowego. Trzeba podkreślić, że najwyżej 

punktowane/rozwinięte miasta przesunęły się w dół rankingu 2008 roku bardzo 

nieznacznie(Warszawa o 1 pozycję, Garwolin o 11 i Płock o 3 pozycje). Natomiast wyraźny 

spadek(o 32 pozycje) widoczny jest w przypadku Siedlec, które osiągnęły wzrost punktacji 

sumarycznej w sześcioleciu o 117 punktów. Trzeba podkreślić, że w Węgrowie wzrost 

punktacji w sześcioleciu wyniósł 272 punkty a w Warszawie 281, co oznacza, że na 

utrzymanie wysokiej konkurencyjności rozwojowej w pierwszej grupie gmin miejskich, a w 

efekcie na awans lub utrzymanie wysokiej pozycji w rankingu 2008 roku niezbędny był 

wzrost punktacji sumarycznej powyżej 200 lub nawet powyżej 250 punktów. Potwierdza to 

analiza Poznania i Warszawy, które osiągnęły wzrost punktacji sumarycznej w badanym 

sześcioleciu o 258 i 281 punktów i Poznań utrzymał czwartą pozycję w obu rankingach (2003 

i 2008 roku) natomiast Warszawa przesunęła się w dół rankingu 2008 roku o jedną pozycję. 

W drugiej grupie gmin miejskich województwa mazowieckiego relacje między liczbą miast, 

które przesunęły się w górę rankingu 2008 roku(7 miast) w stosunku do rankingu bazowego i 

tych, które przesunęły się w dół tego rankingu(9 miast) jest korzystniejsza niż jest to w 

pierwszej grupie. Na uwagę zasługują subregionalne centra rozwoju(Ostrołęka, Ciechanów i 
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Radom), które przesunęły się wyraźnie w dół w rankingu 2008 roku (odpowiednio o 20, 26 i 

16 pozycji) co powinno skłaniać samorządy tych miast do analizy przyczyn spowolnienia 

rozwoju, w stosunku do dynamicznie rozwijających się miast. Jest to o tyle uzasadnione, że 

utrzymywanie się tej niekorzystnej tendencji może negatywnie oddziaływać na rozwój gmin 

położonych w obszarze oddziaływania subregionalnych centrów. Największy spadek pozycji 

w rankingu 2008 roku, w porównaniu do rankingu bazowego wystąpił w Ciechanowie, co 

było spowodowane relatywnie małym przyrostem punktacji sumarycznej w sześcioleciu(130 

punktów). Natomiast największe przesunięcie w górę w rankingu 2008 roku osiągnęły miasta 

położone w obszarze oddziaływania Warszawy(Legionowo 76 pozycji, Józefów 53 pozycje, 

Ząbki 64 pozycje i Nowy Dwór Mazowiecki 78 pozycji), które korzystają z rozlewania się 

rozwoju centrum.  

W trzeciej grupie gmin miejskich(najniżej punktowanych) znalazło się 10 gmin, a liczba 

gmin, które przesunęły się w górę rankingu 2008 roku, w porównaniu do rankingu bazowego, 

była taka sama jak liczba gmin, które przesunęły się w dół tego rankingu. Trzeba stwierdzić, 

że w przypadku miast z trzeciej grupy każde przesunięcie w dół rankingu 2008 roku, lub 

nieznaczne przesunięcie się w górę(np. najniżej punktowany w województwie mazowieckim 

Łaskarzew o 4 pozycje)  wskazuje na zagrożenie marginalizacją rozwojową. Na uwagę 

zasługuje Żyrardów, który przesunął się w dół rankingu 2008 roku o 70 pozycji, co nastąpiło 

mimo wzrostu punktacji sumarycznej o 75 punktów w sześcioleciu. Do miast, które są 

zagrożone marginalizacją rozwojową(przesunęły się w dół rankingu 2008 roku, w stosunku 

do rankingu bazowego-2003r.) należą: Raciąż, Pionki, Piastów, Marki i wymieniony wyżej 

Żyrardów, których zaniedbania rozwojowe wynikają m. in. z niskich wydatków na projekty 

rozwojowe(majątkowe inwestycyjne oraz na transport i łączność). Odsetek wydatków na 

projekty rozwojowe w miastach trzeciej grupy, które przesunęły się w dół rankingu 2008 roku 

nie przekraczały 20%, co oznacza, że samorządy tych miast nie wykazują się otwartością na 

działania rozwojowe, ponieważ ponoszone wydatki są wystarczające na utrzymanie 

posiadanych składników majątkowych.                                                                  

Tab.1 Odsetek gmin miejskich w grupach oraz suma zmian pozycji w rankingach lat 2004 i 

2008 w porównaniu do rankingu bazowego(2003r.) 

 

Miejsce Województwo I grupa 
%gmin 

II grupa 
%gmin 

III grupa 
%gmin 

I grupa 
suma 
zm. 

II grupa 
Suma zm. 

III grupa 
Suma zm. 

Suma 
zmian/gm. 

1. 
Małopolskie 
2003 
2008 

73,33% 
64,29% 

6,67% 
14,29% 

20,00% 
21,43% 

-134 
-343 

-24 
-55 

-20 
-11 

-11,87 
-29,21 
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2. 
Wielkopolskie 
2003 
2008 

63,16% 
63,16% 

21,05% 
26,32% 

15,79% 
10,53% 

-110 
-114 

-17 
243 

3 
137 

-6,53 
14,00 

3. 
Podkarpackie 
2003 
2008 

68,75% 
50,00% 

12,50% 
31,25% 

18,75% 
18,75% 

64 
-298 

-11 
-56 

34 
-6 

5,44 
-22,50 

4. 
Zachodnio-Pom. 
2003 
2008 

36,36% 
45,45% 

27,27% 
18,18% 

36,36% 
36,36% 

-8 
36 

5 
79 

40 
130 

3,36 
22,27 

5. 
Lubuskie 
2003 
2008 

22,22% 
44,44% 

22,22% 
0,00% 

55,56% 
55,56% 

-30 
-22 

15 
76 

116 
-73 

11,22 
-2,11 

6. 
Pomorskie 
2003 
2008 

48,00% 
40,00% 

32,00% 
44,00% 

20,00% 
16,00% 

-110 
-119 

185 
75 

-49 
47 

1,04 
0,12 

7. 
Świętokrzyskie 
2003 
2008 

40,00% 
40,00% 

40,00% 
60,00% 

20,00% 
0,00% 

5 
-45 

-2 
5 

0 
69 

0,60 
5,80 

8. 
Łódzkie 
2003 
2008 

16,67% 
33,33% 

50,00% 
33,33% 

33,33% 
33,33% 

34 
-5 

20 
133 

64 
90 

6,56 
12,11 

9. 
Opolskie 
2003 
2008 

66,67% 
33,33% 

33,33% 
66,67% 

0,00% 
0,00% 

36 
-32 

-2 
1  

11,33 
-10,33 

10. 
Dolnośląskie 
2003 
2008 

16,67% 
27,78% 

33,33% 
22,22% 

50,00% 
50,00% 

-66 
-73 

-102 
342 

119 
-6 

-1,36 
7,31 

11. 
Śląskie 
2003 
2008 

26,53% 
26,53% 

28,57% 
32,65% 

44,90% 
40,82% 

-25 
-148 

62 
-226 

177 
522 

4,37 
3,02 

12. 
Mazowieckie 
2003 
2008 

20,00% 
25,71% 

40,00% 
45,71% 

40,00% 
28,57% 

-71 
-108 

11 
-67 

108 
462 

1,37 
8,20 

13. 
Lubelskie 
2003 
2008 

25,00% 
20,00% 

45,00% 
35,00% 

30,00% 
45,00% 

9 
-25 

-79 
-186 

-21 
-103 

-4,55 
-15,70 

14. 
Kujawsko-Pom. 
2003 
2008 

17,65% 
17,65% 

35,29% 
35,29% 

47,06% 
47,06% 

46 
41 

-152 
-89 

-21 
201 

-7,47 
9,00 

15. 
Podlaskie 
2003 
2008 

23,08% 
15,38% 

46,15% 
23,08% 

30,77% 
61,54% 

-21 
-128 

-45 
-274 

-41 
-39 

-8,23 
-33,92 

16. Warmińsko-Maz. 
2003 
2008 

25,00% 
12,50% 

43,75% 
50,00% 

31,25% 
37,50% 

19 
-85 

-7 
78 

-4 
6 

0,50 
-0,06 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS(BDR) 

 Problemy związane z zaniedbaniami rozwojowymi i zagrożeniem marginalizacją 

rozwojową można przedstawić wyraziście analizując województwa: lubelskie i podlaskie, w 

 8



których występuje niski udział gmin miejskich w pierwszej grupie(20% i mniej) i 

jednocześnie jest widoczna wyraźna tendencja spadkowa tego udziału oraz wysoka ujemna 

suma zmian pozycji gmin w rankingach w przeliczeniu na gminę(tab.1). Ponadto trzeba 

podkreślić utrzymujący się wysoki udział miast w trzeciej grupie(45% w lubelskim i ponad 

61% w podlaskim w 2008 roku). Zarówno w województwie lubelskim jak i podlaskim 

stwierdza się bardzo małą liczbę gmin miejskich, które awansowały(przesunęły się w górę) w 

rankingu 2008 roku, w porównaniu do rankingu bazowego(w lubelskim 5 na 20 miast oraz w 

podlaskim 3 na 13). W województwie lubelskim miasta, które przesuwały się w górę w 

rankingu 2008 roku, lub utrzymały pozycję z 2003 roku, znajdują się w pierwszej 

grupie(Krasnystaw, Puławy, Biłgoraj i Lublin) oraz Biała Podlaska z drugiej grupy. W grupie 

pięciu wymienionych gmin miejskich tylko Puławy utrzymały pozycję z rankingu 

bazowego(41 pozycję), do czego niezbędny był przyrost punktacji sumarycznej o 181 

punktów. Większy przyrost punktacji osiągnął Krasnystaw(301 punktów) i awansował o 83 

pozycje oraz Biłgoraj (przyrost punktacji odpowiednio o 232 punkty i awans o 36 pozycji ) i 

Lublin, który zwiększył punktację o 193 punkty i przesunął się w górę rankingu 2008 roku o 

12 pozycji. Natomiast Biała Podlaska osiągnęła wzrost punktacji o 173 i to wystarczyło do 

przesunięcia się w górę rankingu 2008 roku o 22 pozycje, co wskazuje, że w drugiej grupie 

gmin miejskich można osiągnąć większy awans w rankingu przy relatywnie mniejszym 

przyroście punktacji. Ilustruje to przykład Puław, które zwiększyły punktację o 181 

punktów(o 8 punktów więcej niż to jest w Białej Podlaskiej) i nie przesunęły się w górę 

rankingu 2008 roku.  

Na szczególną uwagę zasługują pozostałe miasta z drugiej grupy oraz wszystkie z 

trzeciej grupy które przesuwały się  dół w rankingu 2008 roku, co oznacza, że wszystkie te 

miasta powiększały dystans rozwojowy w relacji do dynamicznie rozwijających się gmin 

miejskich i są zagrożone marginalizacją rozwojową. Samorządy tych 15 miast, wśród 20, 

powinny podjąć działania stymulujące rozwój społeczno-gospodarczy, ponieważ dalsze 

utrzymywanie tendencji spadkowej w rankingach krajowych może utrwalać opinię o 

niemożliwości zmniejszania różnic rozwojowych między miastami województwa lubelskiego 

i województwami, w których miasta utrzymują dodatnią sumę zmian pozycji w rankingu 2008 

roku, w przeliczeniu na gminę. W grupie miast przesuwających się w dół w rankingu 2008 

roku znajdują się też dwa subregionalne centra(Chełm i Zamość), co osłabia możliwości 

rozwojowe obszarów przyległych do tych miast. Należy też zwrócić uwagę na możliwość 

wystąpienia polaryzacji rozwojowej, w której wiodąca rolę mogą pełnić cztery miasta z 

pierwszej grupy(ponad 1000 punktów) oraz pozostałe miasta, które przesunęły się w dół 

 9



rankingu 2008 roku, a szczególnie miasta z trzeciej grupy(poniżej 800 punktów). Uwagę 

zwraca też Lublin, który zajmuje czwarte miejsce w rankingu 2008 roku, co oznacza, że 

główne centrum rozwoju w województwie nie w pełni wykorzystuje swój potencjał 

rozwojowy. Oznacza to, że Lublin nie wyznacza kierunków rozwoju i nie dostarcza 

pozytywnych sygnałów rozwojowych gminom położonym w obszarze oddziaływania, czego 

przykładem jest Świdnik, który mimo bliskiego położenia w stosunku do regionalnego 

centrum, znajduje się w trzeciej grupie gmin miejskich(najniżej punktowanych) i przesuną się 

w dół rankingu 2008 roku o 15 pozycji, w stosunku do rankingu bazowego(2003 roku).   

Podobnie niekorzystna sytuacja występuje w województwie podlaskim, gdzie tylko 

dwa miasta występują w pierwszej grupie(najwyżej punktowanych miast) i są to: Wysokie 

Mazowieckie i Białystok oraz tylko trzy z nich przesunęło się w górę lub rankingu 2008 roku, 

lub utrzymało pozycję z rankingu bazowego. Do tych miast zaliczają się dwa z pierwszej 

grupy i Grajewo, z trzeciej grupy(najniżej punktowanych miast). Najwyższym przesunięciem 

w górę w rankingu 2008 roku wykazało się Wysokie Mazowieckie(29 pozycji), co było 

możliwe dzięki zwiększeniu punktacji sumarycznej o 175 punktów, natomiast Białystok 

zachował pozycję z roku bazowego, mimo zwiększenia punktacji o 165 punktów w 

sześcioleciu. Na uwagę zasługuje, że wszystkie miasta z grupy drugiej, w tym subregionalne 

centra rozwoju(Łomża i Suwałki) przesunęły się w dół rankingu 2008 roku, co wskazuje na 

zagrożenie marginalizacją ważnych ośrodków w regionie. W województwie podlaskim 

występują dwa miasta, w których sumaryczna punktacja uległa zmniejszeniu w analizowanym 

przedziale czasu i są to: Augustów-zmniejszenie o 46 punktów i Siemiatycze- zmniejszenie o 

10 punktów. Te dwa miasta przesunęły się w dół rankingu 2008 roku odpowiednio o 157 i 

100 pozycji. Uwagę zwraca Augustów, którego walory turystyczne są powszechnie znane i w 

związku z tym czynniki endogeniczne w ogólnym zarysie są rozpoznane, a mimo to 

Augustów przesunął się w dół rankingu 2008 roku najbardziej ze wszystkich miast w 

województwie podlaskim. 

Zakończenie i wnioski.  

Spowalnianie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin miejskich powinno być 

postrzegane jako zagrożenie podobnym spowolnieniem obszarów, w których są one położone. 

Pełnią one bowiem rolę centrów rozwoju i dlatego podstawowym zadaniem miast jest 

wyznaczanie kierunków  rozwoju i w efekcie kształtowanie tzw. dobrych praktyk w tym 

zakresie.  Pozytywne przykłady, które można obserwować na co dzień, w obszarze 

województwa, lepiej działają jako czynniki stymulujące i wskazujące kierunki działań 

rozwojowych, niż przykłady z innych województw.  
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Z analizy liczb tabeli 1 wynika wyraźnie, że gminy miejskie województwa 

wielkopolskiego wykazują się najbardziej zrównoważonym przestrzennie rozwojem, co 

wynika z bardzo niskiego odsetka miast(około 30%), które przesuwają się w dół w rankingu 

2008 roku, w stosunku do miast wykazujących się najwyższą dynamiką rozwojową. 

Wskaźnik ten dla mazowieckiego wynosi 60%, a dla lubelskiego, podlaskiego i 

podkarpackiego ponad 70%. Na podstawie przedstawionej analizy można sformułować 

poniżej przedstawione wnioski. 

1. Niezbędny jest standardowy system pomiaru rozwoju JST, który mógłby 

służyć do analizy rozwoju społeczno-gospodarczego tych jednostek, a 

jednocześnie mógłby ujawniać zaniedbania rozwojowe występujące w 

poszczególnych JST. 

2. Zaproponowana w opracowaniu metodyka analizy i oceny rozwoju 

zrównoważonego gmin miejskich pozwala identyfikować główne stymulanty 

i destymulanty rozwoju, a jednocześnie tworzy możliwość obserwowania 

przykłady dobrych praktyk rozwojowych w gminach osiągających najlepsze 

efekty rozwojowe.  

3. Najlepsze rezultaty rozwojowe osiągają województwa, w których wzrostowi  

udziału gmin miejskich w pierwszej grupie towarzyszy spadek udziału gmin 

w trzeciej grupie oraz występuje dodatnia suma zmian pozycji w przeliczeniu 

na gminę. Do takich województw należy zaliczyć wielkopolskie i 

mazowieckie, chociaż trzeba podkreślić, że mazowieckie charakteryzuje się 

wyraźnie mniejszym przestrzennym zrównoważeniem rozwoju miast(60% 

miast, które przesunęły się w dół rankingu 2008 roku, w porównaniu do 

rankingu bazowego, w województwie wielkopolskim odsetek takich miast 

wynosi około 30%).  

4. Najbardziej niekorzystne zmiany rozwojowe(największe zaniedbania) 

występują w miastach województw: podlaskiego i lubelskiego, gdzie 

znacznemu spadkowi udziału miast w pierwszej grupie towarzyszy wzrost 

ich udziału w trzeciej grupie i jednocześnie widoczna jest wysoka ujemna 

suma zmian pozycji gmin miejskich w przeliczeniu na gminę(ponad 33 i 

ponad 15). Trzeba też podkreślić, że w województwach tych ujemna suma 

zmian pozycji gmin miejskich występuje we wszystkich trzech 

grupach(najwyżej, średnio i najniżej punktowanych/rozwiniętych). 
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5. Miasta trzeciej grupy(najniżej punktowane/rozwinięte), które przesunęły się 

w dół rankingu 2008 roku, w porównaniu do rankingu bazowego(2003r.) są 

zagrożone marginalizacją rozwojową, a takich miast w województwie 

podlaskim jest siedem(54%) a w województwie lubelskim dziewięć(45%).                    
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