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STRESZCZENIE

Prezentowana praca, dotycz¹ca uwarunkowañ trwa³ego (sustainable) rozwoju, bêd¹cego w
Polsce zasad¹ konstytucyjn¹, jest prób¹ czê�ciowego wype³nienia widocznej w literaturze przed-
miotu luki, powsta³ej w wyniku dominacji podej�cia technocentrycznego i ekocentrycznego. Za-
stosowanie podej�cia antropocentrycznego sprawi³o, ¿e w centrum zainteresowania znalaz³a siê
analiza powi¹zañ i wzajemnych dwustronnych oddzia³ywañ miêdzy gospodark¹ a sfer¹ spo³eczn¹.
Takie postawienie problemu kieruje uwagê na gminy � najni¿szy szczebel organizacji spo³eczeñ-
stwa, w której procesy gospodarcze powoduj¹ powstawanie problemów spo³ecznych gdzie pro-
blemy te musz¹ byæ przezwyciê¿ane. Na tym te¿ poziomie widoczne jest równie¿ uzale¿nienie
gospodarki od sytuacji w sferze spo³ecznej. W obszarze zainteresowañ s¹ zatem równocze�nie
polityka lokalna i wspieraj¹ce j¹ dzia³ania podejmowane na szczeblu regionu.

Zmiana ujêcia badanego problemu wymaga³a podej�cia systemowego. G³ównym celem badañ
by³a ocena uwarunkowañ trwa³ego rozwoju, na poziomie regionalnym i lokalnym oraz mo¿liwo�ci
kierowania tym rozwojem, z wykorzystaniem koncepcji uwzglêdniaj¹cej mechanizmy wystêpuj¹ce
w sferze spo³ecznej. Pozwoli³o to sprecyzowaæ temat, okre�liæ zadania badawcze, postawiæ hipote-
zy robocze, wybraæ metody pozwalaj¹ce na ich weryfikacjê oraz obiekt (obszar) bêd¹cy przedmio-
tem badania. Temu etapowi po�wiêcono pierwszy rozdzia³ pracy.

W rozdziale drugim przedstawiono teoretyczny model rozwoju na szczeblu lokalnym, respek-
tuj¹c antropocentryczny sposób interpretacji zjawisk opisy mechanizmów stymuluj¹cych: wzrost
gospodarczy, proces koncentracji czynników produkcji w ujêciu przestrzennym, mobilno�æ si³y
roboczej oraz koncepcjê oddzia³ywañ cz³owieka na �rodowisko, a tak¿e koncepcjê lokalnej i regio-
nalnej polityki, zmierzaj¹cej do nadania obserwowanym procesom charakteru trwa³ego rozwoju.
Zgodnie z zasadami ekonomii zrównowa¿onego rozwoju [Rogall 2011] wykorzystano w nich kon-
cepcje stworzone przez przedstawicieli innych nurtów ekonomii, wprowadzaj¹c tam gdzie by³o to
konieczne dodatkowe za³o¿enia.

W trzecim rozdziale dokonano weryfikacji przedstawionego modelu. Za przyk³ad pos³u¿y³o wo-
jewództwo mazowieckie. Wykazano, ¿e obserwowane w regionie procesy koncentracji czynników
wytwórczych wokó³ aglomeracji centralnej i nielicznych subregionalnych o�rodków, prowadz¹ do
narastania polaryzacji bogactwa w przestrzeni regionu i peryferyzacji znacznych jego obszarów.
Konsekwencj¹ tego s¹ ruchy migracyjne, zmiany proporcji pomiêdzy czynnikami produkcji oraz
miêdzy zasobami ludzkimi a wielko�ci¹ kapita³u produkcyjnego i konsumpcyjnego zarówno w obsza-
rach rdzeniowych, jak i na terenach peryferyjnych. Usuwanie tych dysproporcji wymaga wysokich
nak³adów i pomniejsza �rodki mog¹ce wesprzeæ rozwój. Niektóre zjawiska obserwowane w sferze
spo³ecznej, takie jak: zaburzenie struktur demograficznych, depopulacja, narastanie konfliktów o
pod³o¿u przestrzennym i zmiany zachodz¹ce w rolnictwie bêd¹cym g³ównym dysponentem �rodowi-
ska, mog¹ utrudniaæ realizacjê trwa³ego rozwoju. Wskazano czynniki wp³ywaj¹ce na nasilenie oma-
wianych procesów, okre�lono ich wzajemne powi¹zania oraz rozk³ad w przestrzeni rozwoju, co mo¿e
mieæ znaczenie przy formu³owaniu lokalnych polityk trwa³ego rozwoju.

Stwierdzono jednak, ¿e polityka taka napotyka na znaczne ograniczenia na szczeblu lokalnym
w systemie finansowania gmin. Ze wzglêdu na brak mechanizmów sprzyjaj¹cych redukcji ró¿nic
rozwojowych. Analizie tych barier po�wiêcony by³ rozdzia³ czwarty. Zgodnie z zasad¹ subsydiar-
no�ci, bariery te powinny byæ usuwane przez dzia³ania podejmowane przez w³adze regionu. Anali-
za ich polityki zawarta w rozdziale pi¹tym wskazuje jednak, ¿e realizuj¹ one inny ni¿ postulowany w
pracy model rozwoju.

Pracê zamykaj¹ wnioski zwracaj¹ce uwagê na konieczno�æ szerszego uwzglêdnienia sfery
spo³ecznej w polityce rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym, co powinno ograniczyæ wska-
zane niekorzystne zjawiska i procesy. Konieczne jest szersze uwzglêdnienie postulatów ekonomii
trwa³ego rozwoju, zw³aszcza w strategiach i programach rozwoju regionalnego. Po¿¹dane s¹ tak¿e
zmiany w systemie finansowania gmin, ale poddany grze partykularnych interesów proces legisla-
cyjny nie gwarantuje, ¿e koñcowy ich efekt bêdzie zgodny z oczekiwaniami.
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WPROWADZENIE

Og³oszony w roku 1972 raport Klubu Rzymskiego pt. �Granice wzrostu� wyzwoli³ w ró¿nych
dyscyplinach proces formowania siê nurtów zajmuj¹cych siê problemem nadmiernej eksploatacji
�rodowiska, okre�lanych wspóln¹ nazw¹ sustainable science. W ramach nauk ekonomicznych w
latach 80. XX wieku wyodrêbni³a siê ekonomia ekologiczna, a dziesiêæ lat pó�niej ekonomia zrów-
nowa¿onego rozwoju1. Pierwszy z nurtów koncentruje siê na zagadnieniu tolerancji przyrody.
Drugi d¹¿y do wskazania warunków, które przez realizacjê zasad sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokole-
niowej i miêdzypokoleniowej zapewni¹ dostatecznie wysoki standard ¿ycia pokoleniom obecnym
i przysz³ym, w granicach tolerancji natury. Przedstawiciele tego nurtu du¿¹ uwagê przyk³adaj¹ do
sfery regulacji instytucjonalnych oraz do spo³eczno-kulturowego wymiaru rozwoju, co nadaje ich
twierdzeniom zabarwienie etyczne [Rogall 2010, s. 25-26].

Zwiêkszonej aktywno�ci intelektualnej towarzyszy³o o¿ywienie ¿ycia politycznego i spo³ecz-
nego. W roku 1983 og³oszono raport �wiatowej Komisji ds. �rodowiska i Rozwoju (WCED) pt.
�Nasza Wspólna Przysz³o�æ�. W roku 1992 na Konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio de
Janeiro przyjêto dokument koñcowy i plan dzia³añ na obecne stulecie (Agenda 21). W dokumen-
tach tych sformu³owano ideê trwa³ego rozwoju (sustainable development), która nawi¹zywa³a do
XVIII-wiecznej zasady trwa³o�ci2  i mia³a pomóc w przezwyciê¿eniu stoj¹cych przed ludzko�ci¹
problemów. Ideê tê podjê³a równie¿ Unia Europejska, tworz¹c w³asn¹ strategiê trwa³ego rozwoju i
uczyni³a z niej jeden z g³ównych celów polityki strukturalnej.

Dzia³ania te spotka³y siê, przynajmniej pocz¹tkowo, z du¿ym odzewem spo³ecznym. W latach
1992-2002 w 113 krajach odnotowano blisko 6000 inicjatyw lokalnych. Wkrótce dzia³ania zosta³y
rozproszone i prowadzone by³y przy braku w³a�ciwych postaw spo³ecznych [Mangel 2002]. Po-
nadto, za³ama³o siê ich finansowanie [Koz³owski 2002, s. 72]. Nadzieje przywróci³ szczyt w Joha-
nesburgu, na którym ustalono ¿e kraje bogate osi¹gn¹ zmianê postaw konsumpcyjnych obywateli
i ogranicz¹ zu¿ycie wszelkich postaci energii, w tym ¿ywno�ci3  [Brandt 2002]. Proces ten utrudnia
fakt, ¿e nasza (euroatlantycka) kultura promuje ostentacyjn¹ konsumpcjê [Landreth, Colanmder
2005, s. 360]. Dalsza dyskusja na temat ograniczenia konsumpcji, godz¹ca zarówno w interes
krêgów gospodarczych, jak i pragn¹cych presti¿u konsumentów, nie przynios³a postêpu. Spowo-
dowa³a jedynie, ¿e pojêcie trwa³ego rozwoju uzyska³o status sloganu [Howe 2005, s. 32]. Kapita-
lizm i demokracja potrzebuj¹ konsumpcji dla pobudzania wzrostu gospodarczego, który: zapewnia
dobrobyt szerokim warstwom spo³eczeñstwa bez uszczerbku dla grup najbogatszych; ogranicza
bezrobocie mimo wzrostu wydajno�ci pracy; gwarantuje godziwe warunki ¿ycia ludziom starym w
spo³eczeñstwach o niskim przyro�cie naturalnym oraz finansowanie rozwoju bez konieczno�ci
ograniczania bie¿¹cej konsumpcji. W konsekwencji umo¿liwia obni¿enie napiêæ i utrzymanie ³adu
spo³ecznego. Spo³eczeñstwa oczekuj¹ od w³adz zapewnienia warunków dla wzrostu gospodarcze-

1 Ekonomia zrównowa¿onego rozwoju powsta³a w �rodowisku berliñskiej Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej
(FHW). Definiuje siê j¹ jako �teoriê zrównowa¿onego rozwoju z uwzglêdnieniem za³o¿eñ transdyscyplinarnych�
[Rogall 2010, s. 26].

2 Terminu trwa³o�æ (die Nachhaltigkeit) po raz pierwszy u¿y³ Hans von Carlowitz w po�wiêconym gospodar-
ce le�nej dziele pt. �Sylvicultura oeconomica oder haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur
wilden Baum-Zucht� [1713]. Nastêpnie zosta³ on przejêty przez Anglików, który upowszechnili go w angielskiej
wersji jêzykowej (sustained yield) [Grober 1999].

3 Obecny model konsumpcji ¿ywno�ci, ze wzglêdu na zbyt du¿¹ zawarto�æ w diecie produktów pochodzenia
zwierzêcego, zmusza rolnictwo do nadmiernego poboru energii ze �rodowiska, co destabilizuje ekosystemy przez
zubo¿enie ich sk³adu gatunkowego [Neunteufel 2000].
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go. W³adze publiczne wychodz¹ naprzeciw tym oczekiwaniom, wiedz¹c, ¿e inne dzia³anie nie uzy-
ska³oby akceptacji spo³ecznej4 .

Kryzys koñca pierwszej dekady obecnego wieku wykaza³ jednak s³abo�ci takiej polityki. Ko-
misja J. Stiglitza za g³ówn¹ przyczynê niepowodzeñ uzna³a zbytnie ukierunkowanie polityki na
sferê produkcji. W raporcie z wrze�nia 2009 roku (s. 85-142) stwierdzono, ¿e niezbêdny jest pomiar
dobrobytu (w tym zadowolenia) spo³eczeñstwa, trwa³o�ci rozwoju ekonomicznego i spo³ecznego,
a tak¿e zagro¿eñ dla �rodowiska naturalnego. Takie podej�cie, eksponuj¹ce aspekt spo³eczny,
które jest bliskie koncepcji ekonomii zrównowa¿onego rozwoju, dotychczas rzadziej pojawia³o siê
w literaturze. Mo¿na powiedzieæ, ¿e krajowy dorobek w zakresie badañ trwa³ego rozwoju, zgodne z
kryteriami stosowanymi przez H. Rogalla mie�ci siê raczej w nurcie ekonomii ekologicznej ni¿
ekonomii zrównowa¿onego rozwoju, co zachêca do podjêcia badañ w³a�nie w tym kierunku.

Zmiana ujêcia badanego problemu na bardziej antropocentryczny wymaga podej�cia syste-
mowego5 . Spraw¹ kluczow¹ jest precyzyjne okre�lenie ekonomicznych podstaw ideowych, na
których oparta zostanie jego analiza. Idee wyznawane przez badacza, obok wiedzy zdobytej wcze-
�niej, s¹ zawsze punktem wyj�cia do dalszego procesu poznawczego. Jak podkre�la³
M. Heidegger, bez nich postêp nauki nie jest mo¿liwy, a wiara w to, ¿e rozum jest w stanie uwolniæ
siê od uwarunkowañ historycznych i sytuacyjnych jest naiwno�ci¹ [Zirk-Sadowski 2000, s. 85-87].
Ci, którzy s¹dz¹ inaczej ��s¹ zazwyczaj niewolnikami idei jakiego� dawno zmar³ego ekonomisty�.

 Idee �bez wzglêdu na to, czy s¹ s³uszne, czy b³êdne (�) rz¹dz¹ �wiatem� [Keynes 1985, s. 416],
a spo³eczno�ciom niezdolnym siê im po�wiêciæ grozi skleroza i ruina [Wilkin 2005b za: Cioran 1997, s.
66]. Ich si³a wynika st¹d, ¿e budz¹ nadzieje [Tischner 1993, s. 10], dlatego ekonomia energetyczna6

przypisuje im warto�æ i zalicza je do sk³adników bogactwa spo³ecznego. Bogactwem w tym ujêciu jest
bowiem wszystko, co zwiêksza energiê indywidualn¹ i spo³eczn¹ [Pszczó³kowski 1936, s. 9]. Poniewa¿
cytowany nurt ekonomiczny uznaje warto�æ dóbr niematerialnych, w tym uczuæ [Pszczó³kowski 1936,
s. 64-67], idee które wywo³uj¹ i wzmacniaj¹ emocje nale¿y zaliczyæ do kapita³u produkcyjnego. Jak
ka¿dy rodzaj kapita³u idee ulegaj¹ amortyzacji (moralnej). Nale¿y wówczas zast¹piæ je innymi lub
poddaæ �modernizacji�. Pierwsze rozwi¹zanie jest ryzykowne, gdy¿ ��w dziedzinie filozofii ekono-
micznej i politycznej niewielu ludzi ulega wp³ywowi nowych teorii po ukoñczeniu dwudziestego
pi¹tego lub trzydziestego roku ¿ycia� [Keynes 1985, s. 416]. Pozostaje wiêc druga mo¿liwo�æ, przy
czym wyra¿enie �modernizacja� lepiej jest zast¹piæ zaproponowanym przez S. Fisha [2002] terminem:
�odczytanie na nowo�. Wyniki szczytu w Johannesburgu wskazuj¹, ¿e koncepcja trwa³ego rozwoju
wymaga odczytania na nowo i dowarto�ciowania jej spo³ecznego aspektu.

Prezentowana praca stanowi próbê czê�ciowego wype³nienia dostrze¿onej luki przez analizê
powi¹zañ i wzajemnych dwustronnych oddzia³ywañ miêdzy sfer¹ gospodarcz¹ i spo³eczn¹, z wyko-
rzystaniem antropocentrycznego podej�cia. Takie postawienie problemu kieruje uwagê na najni¿szy
szczebel organizacji spo³eczeñstwa, gdzie powstaj¹ problemy spo³eczne i gdzie musz¹ byæ one prze-
zwyciê¿ane. W obszar zainteresowañ wchodz¹ zatem równocze�nie polityka lokalna i wspieraj¹ce j¹

4 Symptomatyczne mog¹ byæ problemy ratyfikacji tzw. protoko³u z Kioto lub ponawiane próby opodatko-
wania paliwa lotniczego w Niemczech [http://www.rp-online.de/politik/deutschland/ Koehler-will-Steuer-auf-Ke-
rosin-und-Schiffstreibstoff_aid_ 862086html].

5 Chroni to w znacznej mierze przed mo¿liwo�ci¹ powstania koncepcji tyle¿ efektownych, co bezsensow-
nych, które A. Sokal i J. Bricmont [2004] nazwali �modnymi bzdurami�.

6 Ekonomia energetyczna powsta³a w latach 30. XX wieku opieraj¹c siê na filozofii, której twórc¹ by³
niemiecki fizykochemik Wilhelm Ostwald (1853-1932). By³ on jednym z wspó³twórców chemii fizycznej (Na-
groda Nobla 1909 r.). Zwolennikiem tej koncepcji by³ równie¿ twórca aerodynamiki Ernst Mach (1838-1913).
Zarówno filozofia, jak i ekonomia energetyczna t³umacz¹ wszystkie zjawiska jako przemiany energii. Koncepcja
ta znajduje zwolenników równie¿  wspó³cze�nie.
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dzia³ania podejmowane na szczeblu regionu. Pozwoli³o to sformu³owaæ temat, okre�liæ zadania ba-
dawcze, postawiæ hipotezy robocze, wybraæ metody pozwalaj¹ce na ich weryfikacjê oraz obiekt
(obszar) bêd¹cy przedmiotem badania. Temu etapowi po�wiêcono pierwszy rozdzia³ pracy. U¿ycie w
tytule pracy wyra¿enia �koncepcja� podkre�la prze�wiadczenie autora, i¿ mimo zakoñczenia pewne-
go etapu badañ, zaproponowany model trwa³ego rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym wyma-
ga dyskusji i dalszych prac w kierunku jego doskonalenia.

Wzbogacenia wymaga równie¿ zestaw narzêdzi badawczych, które przedstawiono w rozdziale
pierwszym, gdy¿ z powodu ich braku zrezygnowano z badania kilku, jak siê wydaje wa¿nych
problemów. Jako przyk³ad mo¿na podaæ wp³yw zatrudnienia i struktury wynagrodzeñ w jednost-
kach podleg³ych samorz¹dowi terytorialnemu na zachowanie zasady sprawiedliwo�ci wewn¹trz-
pokoleniowej. Uda³o siê natomiast rozwi¹zaæ problemy: 1) oceny partycypacji mieszkañców po-
szczególnych gmin w PKB wytworzonym w regionie; 2) oceny poziomu spo³ecznej akceptacji; 3)
sposobu wyznaczenia czynników determinuj¹cych poziom akceptacji spo³ecznej; 4) oceny zmian
zachodz¹cych w rolnictwie pod wp³ywem procesów gospodarczych i spo³ecznych; 5) sposobu
oceny mo¿liwo�ci realizacji trwa³ego rozwoju przez samorz¹dy gmin; 6) oceny efektywno�ci inwe-
stycji samorz¹du terytorialnego.

Rozwi¹zanie tych zagadnieñ pozwoli³o na weryfikacjê przedstawionego w rozdziale drugim
teoretycznego modelu rozwoju regionu wyja�niaj¹cego przyczyny zjawisk ograniczaj¹cych mo¿li-
wo�æ nadania mu charakteru rozwoju trwa³ego. Model ten sk³ada siê z piêciu spójnych i wzajemnie
uzupe³niaj¹cych siê koncepcji t³umacz¹cych: 1) dzia³anie psychologicznego mechanizmu stymulu-
j¹cego wzrost gospodarczy; 2) przyczyny procesów koncentracyjnych przebiegaj¹cych w sferze
gospodarczej i spo³ecznej; 3) funkcjonowanie mechanizmów zwiêkszaj¹cych mobilno�æ si³y robo-
czej; 4) mechanizm oddzia³ywania cz³owieka na �rodowisko naturalne przez pobór i przemieszcza-
nie energii produkowanej i gromadzonej w ekosystemach; 5) zasady funkcjonowania polityki lo-
kalnej i regionalnej zmierzaj¹cych do realizacji trwa³ego rozwoju na tych szczeblach organizacji
spo³eczeñstwa. Model zwraca uwagê na wewnêtrzregionalne zró¿nicowanie poziomu rozwoju go-
spodarczego, które wydaje siê byæ zaniedbanym wymiarem badañ i polityki spójno�ci. Wykazano,
¿e je¿eli narastaj¹ce dysproporcje naruszaj¹ zasadê sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokoleniowej uru-
chamiaj¹ w sferze spo³ecznej zjawiska, które na zasadzie sprzê¿eñ zwrotnych s¹ �ród³em wielu
problemów ekonomicznych i ekologicznych obserwowanych na szczeblu lokalnym. Próba teore-
tycznego wyja�nienia tych mechanizmów, zgodnie z zasadami obowi¹zuj¹cymi w ekonomii zrów-
nowa¿onego rozwoju [Rogall 2010, s. 26], wymaga³a wprowadzenia nowych za³o¿eñ tam, gdzie
uznane koncepcje nie odpowiada³y potrzebom wynikaj¹cym ze specyfiki problemu. Zasadnicz¹
zmian¹ by³o antropocentryczne podej�cie do problemu przez uwzglêdnienie mechanizmów psy-
chologicznych wp³ywaj¹cych na aktywno�æ ludzk¹ zarówno w sferze ekonomicznej, jak i spo³ecz-
nej, co pozwoli³o wykazaæ wp³yw tej ostatniej (np. wydatki gospodarstw domowych, zawodowa
aktywno�æ ludno�ci na rynkach pracy poza miejscem zamieszkania, migracje) na procesy gospo-
darcze przebiegaj¹ce w skali lokalnej i regionalnej.

Badania empiryczne procesów rozwojowych obserwowanych na obszarze województwa ma-
zowieckiego w latach 2001-2010, które zaprezentowano w trzecim rozdziale  pracy, w znacznej
mierze potwierdzi³y s³uszno�æ przyjêtych za³o¿eñ teoretycznych. Wykaza³y brak bezpo�redniego
zwi¹zku pomiêdzy poziomem rozwoju gospodarczego jednostek samorz¹du terytorialnego a pozio-
mem satysfakcji spo³ecznej, od którego zale¿y przebieg wielu procesów obserwowanych w sferze
gospodarczej (np. zmiana proporcji wielko�ci zasobów czynników produkcji: ziemi, zasobów ludz-
kich, kapita³u produkcyjnego i nieprodukcyjnego), spo³ecznej (zmiany struktury demograficznej,
rozlu�nienie wiêzi spo³ecznych, outsourcing potomstwa) oraz ekologicznej (migracja gatunków
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przyrody dzikiej, destabilizacja ekosystemów naturalnych pod wp³ywem dzia³alno�ci rolniczej.
Badania pozwoli³y wyodrêbniæ wiele czynników wp³ywaj¹cych na poziom spo³ecznej akceptacji,
zbadaæ powi¹zania miêdzy nimi i wyodrêbniæ obszary charakteryzuj¹ce siê statystycznym podo-
bieñstwem ich nasilenia. Umo¿liwi³o to sformu³owanie oczekiwañ pod adresem polityki lokalnej.
Przedstawiono je w rozdziale czwartym. Do najwa¿niejszych zaliczyæ nale¿y:

� zdolno�æ do przywracania sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokoleniowej;
� elastyczno�æ i mo¿liwo�æ dopasowania wykorzystywanych instrumentów do lokalnych

uwarunkowañ;
� mo¿liwo�æ sterowania rozwojem przez oddzia³ywanie na sferê spo³eczn¹, co nie zawsze

wymaga du¿ych nak³adów, raczej tworzenia odpowiednich instytucji ekonomicznych i
spo³ecznych oraz w³a�ciwej struktury poda¿y dóbr publicznych;

� mo¿liwo�æ tworzenia instrumentów drobnych, które zgodnie z koncepcj¹ �okr¹g³ej
uszczelki� M. Kremera, na zasadzie uk³adów synergicznych wzmacniaj¹ przewagê kon-
kurencyjn¹.

Ten rozdzia³ pracy zawiera równie¿ analizê finansowych uwarunkowañ polityki gmin i ograni-
czeñ, jakie powoduj¹ one w zakresie realizacji lokalnej polityki trwa³ego rozwoju. Poniewa¿ s¹ one
wyra�ne, zgodnie z zasad¹ subsydiarno�ci dzia³ania na szczeblu lokalnym, powinny uzyskaæ wspar-
cie ze strony wy¿szych szczebli organizacji spo³eczeñstwa. Rozdzia³ pi¹ty zawiera prowadzon¹
ex ante na podstawie podzia³u �rodków regionalnego programu operacyjnego (RPO), analizê po-
lityki rozwoju prowadzonej przez Samorz¹d Województwa Mazowieckiego, która powinna u³atwiaæ
przezwyciê¿anie pojawiaj¹cych siê barier rozwojowych.

Pracê koñcz¹ wnioski sformu³owane w trakcie realizacji celów badawczych i weryfikacji sfor-
mu³owanych na wstêpie hipotez. Dotycz¹ one równie¿ mo¿liwo�ci praktycznego wykorzystania
uzyskanych wyników.
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1. ZA£O¯ENIA METODYCZNE

1.1. Problem objêty badaniem

Zapisy w dokumentach, w których sformu³owano zasadê trwa³ego rozwoju wyra�nie wska-
zuj¹ na to, ¿e  kwestie spo³eczne powinny uzyskaæ wy¿sz¹ rangê w hierarchii celów przy�wieca-
j¹cych dzia³aniom na rzecz jej realizacji. Z definicji umieszczonej w raporcie H. G. Bruntland
wynika, ¿e trwa³y rozwój zmierza �do wspierania harmonii miêdzy istotami ludzkimi oraz pomiê-
dzy lud�mi i przyrod¹...�. Twórcom zasady chodzi³o zatem w pierwszej kolejno�ci o osi¹gniêcie
³adu w sferze spo³ecznej, a nastêpnie o zmniejszenie obci¹¿enia �rodowiska naturalnego. Reali-
zacja tego postulatu zdaniem twórców �our common future� wymaga stworzenia :

� systemu politycznego, gwarantuj¹cego efektywny udzia³ obywateli w podejmowaniu decyzji,
� systemu ekonomicznego, generuj¹cego nadwy¿ki oraz niezale¿nej wiedzy technicznej,

opartej na trwa³ych podstawach,
� systemu spo³ecznego, który umo¿liwi rozwi¹zanie napiêæ powstaj¹cych w wyniku dys-

harmonii rozwoju,
� systemu produkcji, który respektuje zobowi¹zanie do ochrony ekologicznych podstaw

rozwoju,
� systemu technologicznego zdolnego do poszukiwania nowych rozwi¹zañ,
� miêdzynarodowego systemu, sprzyjaj¹cego trwa³ym modelom handlu i finansów, syste-

mu administracyjnego, elastycznego i zdolnego do samodoskonalenia siê [WCED 1987,
s. 73-74].

Wymienione w dokumencie dzia³ania maj¹ce na celu ochronê sfery spo³ecznej i �rodowiska s¹
niezbêdne, poniewa¿ gospodarka ma w³asne mechanizmy napêdowe i to ona powoduje zaburzenia
w sferach spo³ecznej i ekologicznej. Istnieje równie¿ �wiadomo�æ, ¿e zaburzenie ³adu spo³ecznego
prowadzi nieuchronnie do niszczenia przyrody. Dlatego autorzy Agendy 21, bêd¹cej rozwiniêciem
cytowanego dokumentu, skoncentrowali siê w pierwszej kolejno�ci na zagadnieniach spo³ecz-
nych (rozdz. 2-9). Sposoby rozwi¹zywania problemów ekologicznych zaproponowano dopiero w
kolejnych rozdzia³ach (10-22).

Znaczenie sfery spo³ecznej podkre�la
równie¿ klasyfikacja modeli rozwoju przedsta-
wiona przez �wiatow¹ Uniê Ochrony Przyro-
dy i jej Zasobów (rys. 1). Przyjête ogólnie za-
sady interpretacji nakazuj¹ uwa¿aæ za wa¿niej-
sze elementy umieszczone wy¿ej oraz z lewej
strony, a znajduj¹ce siê pó�niej (ni¿ej i po pra-
wej stronie) za mniej istotne. W dzia³aniach na
rzecz trwa³ego rozwoju pierwszeñstwo powin-
no mieæ spo³eczeñstwo, po nim �rodowisko
przyrodnicze.

Crabbé [1997, s. 21] zwraca uwagê, ¿e
ochrona �rodowiska w imiê sprawiedliwo-
�ci miêdzypokoleniowej mo¿e przynie�æ
po¿¹dane skutki tylko wtedy, gdy przypad-
kiem uda siê przewidzieæ przysz³e potrzeby
i przysz³e mo¿liwo�ci. Je¿eli zatem skupia

Rysunek 1. Klasyfikacja modeli rozwoju wed³ug
�wiatowej Unii Ochrony Przyrody i jej Zasobów
(IUCN)
�ród³o: The Future�2006
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na sobie zbyt wiele uwagi, to odwraca j¹ od potrzeb bie¿¹cych, ze szkod¹ dla sprawiedliwo�ci
wewn¹trzpokoleniowej polegaj¹cej na eliminowaniu biedy powoduj¹cej, ¿e ludzie niszcz¹ �rodowi-
sko. Dlatego zbytnie eksponowanie potrzeby ochrony zasobów naturalnych jest czynnikiem ha-
muj¹cym rozwój. Zbli¿on¹ wymowê maj¹ tak¿e zapisy Agendy 21 (akapity 1.1 i 3.2).

Mimo wykazanego znaczenia sfery spo³ecznej, wiêkszo�æ autorów, np.: M. Ritchie [1989],
K. Turner, D. Pearce i I. Bateman [1994] wyró¿nia jedynie dwa podej�cia do trwa³ego rozwoju: 1)
podej�cie technocentryczne i 2) podej�cie ekocentryczne. Cech¹ charakterystyczn¹ koncepcji
ekocentrycznych jest uwzglêdnianie w rachunku narodowym zu¿ycia zasobów naturalnych
[Majewski 2008, s. 14-32]. Wyra�nie brakuje podej�cia antropocentrycznego uwzglêdniaj¹cego
zagadnienie dobrobytu i proces amortyzacji czynnika ludzkiego7 .

W Polsce podej�cie ekocentryczne jest bardzo silnie zakorzenione. Wi¹¿e siê to z próbami
wprowadzenia w latach 1979-1999 zasad ekorozwoju8 . Negowa³y one priorytety ówczesnych w³adz
i mia³y wyd�wiêk polityczny [Koz³owski 2002, s. 13]. Spór dotyczy³ jednak koncepcji innej ni¿ idea
rozwoju trwa³ego. �Ekorozwój jest programem restrukturyzacji powi¹zañ ekonomicznych spo³ecz-
nych i technicznych maj¹cej na celu ochronê przyrody i �rodowiska cz³owieka na u¿ytek obecnego
i przysz³ych pokoleñ� [Koz³owski 1997, s. 154]. W idei trwa³ego rozwoju chodzi natomiast o zapew-
nienie dobrobytu ludziom ¿yj¹cym dzi� i w przysz³o�ci. Dobrobyt a dostêp do dóbr przyrody to nie
jest dok³adnie to samo. Pojêcie �ekorozwoju�, oprócz S. Koz³owskiego [1993, 2002] upowszechnia-
³o wielu autorów m.in.: J. Bohdanowicz [1998], W. Bojarski [1990], E. Borkowska-Domañska i M.
Jasinkiewicz [1998], T. Borys [1998a,b, 1999b, 2000], B. Degórska [1999], M. Kachniarz i J. Korzeñ
[1998], L. Kaliszczak [2000], A. Kiepas [2006], I. Krukowska-Szopa i A. Ruszlewicz, [1998], E. Mazur-
Wierzbicka [2003, 2005], W. Mirowski [1995], B. i F. Piontek [1977], K. Waloszczyk [2002], J. S. Zegar
[2002a,b, 2003].

Proces stopniowej zamiany terminu �ekorozwój� na �rozwój zrównowa¿ony� nast¹pi³ pod
wp³ywem europejskich d¹¿eñ Polski i zmian w prawie. E. Mazur-Wierzbicka [2005] podaje, ¿e po
raz pierwszy sformu³owania �ekorozwój, czyli rozwój zrównowa¿ony� u¿yto w uchwale Sejmu
RP z 10 V 1991 roku w sprawie polityki ekologicznej (MP z roku 1991, nr 18, poz. 118). Uchwalona
w roku 1997 konstytucja RP (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483) nada³a pojêciu zrównowa¿onego
rozwoju rangê zasady konstytucyjnej. Takie podej�cie utrwali³y kolejne akty prawne m.in.: Ustawa
z 27 IV 2001 r. prawo ochrony �rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150), Ustawa
z 12 V 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (art. 2, pkt 10), Ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 III 2003 r. (art. 2, pkt 2).

U¿ycie w oficjalnych dokumentach pojêcia �zrównowa¿ony rozwój� nie od razu i nie u wszyst-
kich autorów spowodowa³o zmianê sposobu patrzenia na problem. L. Kaliszczak [2000, s. 56]
u¿ywa³a zamiennie terminów �rozwój zrównowa¿ony� i �ekorozwój�, deklaruj¹c uprzednio, ¿e pod
pojêciami tymi rozumie �sustainable development�. K. Waloszczyk [2002, s. 14] uzna³, ¿e zrówno-
wa¿ony rozwój to ekorozwój. W 2003 roku  ukaza³a siê praca J. S. Zegara �Kierowanie zrównowa-
¿onym rozwojem spo³eczno-gospodarczym (ekorozwojem)�. W publikacji tej autor rozwin¹³ kon-
cepcjê zrównowa¿onego rozwoju w odniesieniu do obszarów wiejskich  (rozdz. 6). Kwestia spo-
³eczna podniesiona zosta³a w rozdziale 6.2. �Polityka zrównowa¿onego rozwoju obszarów wiej-
skich�. Rozwa¿ania na temat istoty rozwoju zrównowa¿onego znajdujemy równie¿ w pracach m.in.:
M. Adamowicza [2000], T. Borysa [2005], Z. Brodziñskiego [2001], B. i P. Gradziuków [2005],

7 Amortyzacj¹ cz³owieka zajmowa³ siê S. Pszczó³kowski [1936].
8 Pojêcie ekorozwoju sformu³owano w 1972 r. w Sztokholmie na konferencji ��rodowisko i rozwój�. Wi¹zano

je z uznaniem pierwszeñstwa kwestii ekologicznych przed problemami gospodarczymi i spo³ecznymi [Mazur-
Wierzbicka 2003, s.15, 2005, s. 33].
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E. Iwacewicz-Or³owskiej [2008], L. Kaliszczak [2000, 2001], L. Kaliszczak, A. Bar³owskiej-£apki
[1999], J. Ko³odziejskiego [1995], E. Kryk-Wierzbickiej [2005], A. Lisowskiego [2010], E. Majewskie-
go [2008], S. Paszkowskiego [2001], B. Piontek [2002], B. Poskrobko [1998], A. P. Wiatraka [2003],
G. Zab³ockiego [2002], S. Zawiszy [2001, 2002]. Stopniowa ewolucja stanowisk sprawi³a, ¿e w
literaturze nie ma obecnie zgody co do zasadno�ci stosowania terminu �ekorozwój� dla oznaczenia
kategorii zrównowa¿onego rozwoju [Sadowski 1998, s. 13-21].

Upowszechnienie siê terminu �zrównowa¿ony rozwój� skomplikowa³o kwestie terminologicz-
ne, gdy¿ nie odpowiada on znaczeniowo ani angielskiemu �sustainable� ani niemieckiemu �Na-
chchaltig�. Oba te terminy nale¿y t³umaczyæ jako �trwa³y� (nieprzerwany w czasie), natomiast
pojêcie zrównowa¿onego rozwoju, zdaniem E. Majewskiego [2008, s. 12], jest bli¿sze teorii wzrostu
gospodarczego w ujêciu R. Solowa, któr¹ przedstawili B. Czarny i R. Rapacki [2000]. Za stosowa-
niem terminu �trwa³y rozwój� opowiedzieli siê m.in.: A. Hopfer i wspó³autorzy [2001],
J. �leszyñski [2006]. Czê�æ autorów u¿ywa terminów �rozwój trwa³y� i �rozwój zrównowa¿ony�
zamiennie. Mo¿na by wiêc zrezygnowaæ z okre�lenia �zrównowa¿ony�, gdyby nie jego utrwalenie
w aktach prawnych wysokiej rangi i w powszechnym u¿yciu. Z drugiej strony nale¿y podkre�liæ, ¿e
okre�lenie to zwraca uwagê na istotn¹ cechê rozwoju trwa³ego, jak¹ jest równowaga pomiêdzy
gospodark¹, �rodowiskiem i spo³eczeñstwem. Zapewne z tego powodu czê�æ autorów, np.:
M. Czy¿ [2001], G. Dobrzañski [2005], E. Majewski [2008], T. ̄ ylicz [2001] dopuszcza u¿ycie okre-
�lenia �rozwój trwa³y i zrównowa¿ony�. Ten kompromis pozwala godziæ ró¿ne stanowiska9 .

Znaczny wk³ad w pog³êbienie wiedzy na temat trwa³ego rozwoju wnios³y nauki rolnicze i ekono-
miczno-rolnicze. Wiêksza czê�æ tego dorobku koncentrowa³a siê jednak na zagadnieniach mikroeko-
nomicznych, co nie sprzyja³o rozwijaniu kwestii spo³ecznej. Teoretyczne podstawy rolnictwa zrów-
nowa¿onego przedstawili: A. Faber [2001], M. Fotyma [2000], S. Kuku³a i S. Krasowicz [2007], A. Wo�
[1992]. Na temat tworzenia strategii i programowania rolnictwa zrównowa¿onego g³os zabrali:
F. Kapusta [2006] i J. S. Zegar [2002b, 2003]. Problem zasobów nieodnawialnych w rolnictwie (gleby,
klimat) podnie�li m.in.: J. Jankowiak i A. Kêdziora [2009], S. Urban [2006]. O zagadnieniu wp³ywu
okre�lonych systemów produkcyjnych na realizacjê idei trwa³ego rozwoju pisali: M. Golimowska
[2006], W. Juszkiewicz [2006], E. Majewski [2008], H. Runowski [2004], B. Schreiber i P. Prus [2008]. R.
Baum [2007], S. Krasowicz [2005], D. Niezgoda [2005], H. Runowski [2000] badali gospodarstwa rolne.
J. Wilkin [2010, s. 25-28] i B. Roszkowska-M¹dra [2010, s. 43-46] zwrócili uwagê na znaczenie wielo-
funkcyjno�ci wsi i rolnictwa dla urzeczywistnienia trwa³ego rozwoju obszarów wiejskich. W ich
ujêciu wielofunkcyjno�æ wspó³cze�nie10  s³u¿y poprawie sytuacji dochodowej mieszkañców obsza-
rów wiejskich, co prowadzi do rozwi¹zania wielu kwestii spo³ecznych.

Problemom spo³ecznym polskiej wsi i spo³eczno�ci lokalnej po�wiêcono wiele opracowañ.
Z regu³y nie nawi¹zywa³y one jednak do idei trwa³ego rozwoju. Wypowiadali siê na ten temat m.in.:
H. Dudek [2006], S. Kalinowski [2004], K. Korzeniewska i E. Tarkowska [2002], K. Nowak [2004].
Zagadnieniem dochodów ludno�ci w kontek�cie zrównowa¿enia ekonomiczno-spo³ecznego zaj¹³
siê B. Czy¿ewski [2009]. Poruszy³ on wa¿ny z punktu widzenia sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokole-
niowej problem renty gruntowej. J. Bañski [1999] bada³ ten problem w ujêciu przestrzennym, wy-
dzielaj¹c obszary problemowe w rolnictwie Polski. Próby oceny stanu zrównowa¿enia rozwoju
i porównañ miêdzynarodowych prowadzili Z. Brodziñski [2002] i A. Kiepas [2006].

9 Inn¹ prób¹ osi¹gniêcia zgody by³a propozycja u¿ywania terminu �sustensywny rozwój� [Janikowski, Krzysz-
tofek 2009, s. 25].

10 J. Wilkin wyró¿nia dwie formy wielofunkcyjno�ci wsi i rolnictwa. Pierwsza z nich wynika³a w przesz³o�ci
z konieczno�ci zaspokojenia ró¿nych potrzeb rodziny rolniczej. W³¹czenie wsi w mechanizm gospodarki rynko-
wej spowodowa³o ograniczenie tych funkcji. Równocze�nie wie� stanê³a wobec wyzwania zaspokojenia wielu
potrzeb spo³ecznych. To doprowadzi³o do ukszta³towania siê wspó³czesnej postaci wielofunkcyjno�ci [Wilkin
2010, s. 19].
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Odrêbnym problemem badawczym by³o finansowanie dzia³añ w ramach realizacji idei trwa³ego
rozwoju. Tematykê tak¹ mo¿na znale�æ w publikacjach: H. Adamskiej [2007], J. Bare¿nickiej [2006],
R. Bauma [2004, 2006], G. Niewêg³owskiej [2007] i J. Szymañskiej [2005].

Rolê samorz¹du terytorialnego w realizacji trwa³ego rozwoju przedstawiono m.in. w pracach:
T. Borysa [2003], L. Kaliszczak [2000], A. Sobola [2006], J. S. Zegara [2002a,b]. Zagadnieniem
tworzenia strategii trwa³ego rozwoju zajmowali siê: J. Oleñka i wspó³autorzy [2001], K. Giordano
[2005], M. Kistowski i W. Staszek [1999], S. Makarski i G. Wierzbicki [2000]. Oceny rozwoju trwa³e-
go prowadzili: M. Grochowski [2009], R. Mi³aszewski i J. Oleñka [1999], A. Sobol [2006].

Problematyka spo³eczna w kontek�cie trwa³ego rozwoju by³a przedmiotem zainteresowania
równie¿ ekonomistów niezwi¹zanych z rolnictwem. Problem ubóstwa podjêli m.in: M. Falkowska
[2000], A. Lorek [2006] i W. Nagórny [2006]. Problem us³ug spo³ecznych w realizacji zrównowa¿o-
nego i trwa³ego rozwoju rozwinê³a M. Jano�-Kres³o [2008]. W publikacjach tych nie podjêto jednak
zagadnienia przestrzennego zró¿nicowania czynników wp³ywaj¹cych na sferê spo³eczn¹ ani wp³y-
wu tego zró¿nicowania na przebieg procesów w sferze spo³ecznej i na gospodarkê.

Niektórzy z wymienionych wcze�niej autorów � T. Borys [1999a, s. 94-95, 2005, s. 177],
B. Fiedor i wspó³autorzy [2002], jako czwarty element do zasobów uczestnicz¹cych w rozwoju
zaliczyli przestrzeñ. Studia nad przestrzennym aspektem zrównowa¿onego rozwoju przedstawili
m.in: O. Dziekoñski [2008], D. Drzazga [2006], M. Grochowski [2009, s. 72-88], J. Ko³odziejski [2000a,
s. 22-24, 2000b, s. 211-233], S. £ojewski [2000], A. Mync [1997, s. 98-10], E. Szczech-Pietkiewicz
[2008], M. Trzeciak [2008]. W badaniach przestrzennych zamiast pojêcia �rozwój trwa³y� funkcjo-
nuje termin �³ad zintegrowany�, na który sk³adaj¹ siê: ³ad spo³eczny, gospodarczy i �rodowiskowy
[Borys 2004]. Tê grupê publikacji cechuje dla odmiany mniejsze zainteresowanie sfer¹ spo³eczn¹.

Przez przedstawicieli nauk technicznych idea trwa³ego rozwoju bywa wykorzystywana do
uzasadniania rozwoju okre�lonych technologii. Literatura z tego zakresu jest bardzo obszerna.
Przyk³adem mo¿e byæ publikacja L. Porêbskiego [2004] pt. �Spo³eczeñstwo informacyjne jako reali-
zacja idei zrównowa¿onego rozwoju�. Takie podej�cie do problemu wynika z prze�wiadczenia
przedstawicieli nauk technicznych, ¿e o powodzeniu idei zrównowa¿onego rozwoju zdecyduj¹
technologie, które pojawi¹ siê w ci¹gu 25-30 lat [Janikowski 2006, s. 10].

Podsumowuj¹c przegl¹d dyskusji tocz¹cej siê w Polsce, nale¿y zauwa¿yæ kilka charaktery-
stycznych cech wynikaj¹cych, jak uznaj¹ niektórzy autorzy, z faktu ¿e zainteresowania polskich
ekonomistów s¹ w sposób jednostronny skierowane na studiowanie do�wiadczeñ krajów wysoko
rozwiniêtych [Garbicz 2005], przy czym zainteresowanie to ogranicza siê jedynie do nurtu liberalne-
go, co powoduje, ¿e niektórym zagadnieniom po�wiêca siê zbyt ma³o uwagi [Kowalik 2002, s. 131].
Niedowarto�ciowane wydaj¹ siê byæ:

1. Potrzeba tworzenia nowych teoretycznych modeli rozwoju, uwzglêdniaj¹cych nowsze
koncepcje my�li ekonomicznej, w tym mieszcz¹ce siê poza nurtem g³ównym. Dotychczas,
w modelach rozwoju lokalnego czêsto by³y wykorzystywane bez niezbêdnych adaptacji,
koncepcje powsta³e w celu rozwi¹zywania problemów globalnych, które skupiaj¹ siê na
aspekcie sprawiedliwo�ci miêdzypokoleniowej [Kostka, Ostrowska 2008] i nie uwzglêd-
niaj¹ w dostatecznym stopniu funkcjonuj¹cych mechanizmów i problemów powstaj¹cych
w sferze spo³ecznej.

2. Znaczenie sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokoleniowej, czyli nadmiernych (nieakceptowanych
spo³ecznie) ró¿nic dobrobytu. ( konieczno�æ oceny podzia³u bogactwa). W tym przypad-
ku decyduj¹ce znaczenie ma wyznawana filozofia polityczna, któr¹ badacze w imiê zacho-
wania obiektywizmu naukowego ujawniaj¹ nader niechêtnie [Swianiewicz 2004, s. 74].
Wiêkszo�æ autorów prac z zakresu finansów samorz¹dowych, m.in.: C. Kosikowski [2006],
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S. Owsiak [1999], E. Ru�kowski [2005] unika tego zagadnienia, koncentruj¹c siê na analizie
stanu prawnego. Wyj¹tek stanowi¹ rozwa¿ania M. Podstawki [2005] na temat podatku
rolnego, jako instrumentu wyrównywania dochodów rolniczych ze wzglêdu na wystêpo-
wanie rent ró¿niczkowych.

3. Konieczno�æ bardziej ca³o�ciowego ujêcia problemu, uwzglêdniaj¹cego zagadnienie sprzê-
¿eñ zwrotnych pomiêdzy sfer¹ spo³eczn¹ a gospodark¹ oraz wp³ywu czynnika instytucjo-
nalnego na te relacje w kontek�cie trwa³ego rozwoju. W polskim pi�miennictwie odczuwa
siê niedobór publikacji, po�wiêconych budowaniu trwa³ego rozwoju w ujêciu politycz-
nym, teoretycznym i praktycznym, takich jak opracowanie G. Michelsena i G. Banse [2005].

4. Potrzeba analizy pogl¹dów i postaw spo³ecznych, które wywieraj¹ istotny wp³yw na dzia-
³ania spo³eczno�ci (emigracja, przemieszczenia wewnêtrzne, wybór modelu, ¿ycia, dziet-
no�æ itd.), przez co silnie wp³ywaj¹ na warunki funkcjonowania gospodarki w przysz³o�ci.
Przejawia siê to m.in. w niewielkiej liczbie naukowych analiz stanowisk oficjalnych insty-
tucji lub wp³ywowych ruchów i organizacji spo³ecznych.

5. Rola, jak¹ powinny wype³niaæ nauki ekonomiczne w tworzeniu instrumentów politycz-
nych. Trudno w literaturze polskiej znale�æ opracowania bêd¹ce odpowiednikami zagra-
nicznych publikacji, np.: pracy M. Neunteufel pt. �Trwa³o�æ � wyzwaniem dla badañ
ekonomicznych� [1997], wydanej po niemiecku w Berlinie publikacji A. Kiepasa [2005] lub
artyku³ów: G. Bachmanna [2002], U. Grobera [2002], E. von Ruschkowskiego [2002],
H. Meyera i W. Gauma [2002]. Brakuje tak¿e omówieñ i analiz stanowisk wp³ywowych
instytucji lub ruchów spo³ecznych. Wynika to prawdopodobnie z niedostatecznego zain-
teresowania problematyk¹ ze strony polityków. Je¿eli bowiem takie zainteresowanie siê
pojawi³o, badania by³y prowadzone z powodzeniem, np. przez J. S. Zegara [2005, 2009].

Podjêcie siê zbadania nawet czê�ci wymienionych zagadnieñ daje mo¿liwo�æ wykorzystania w
badaniach regionalnych dorobku �wiatowej i krajowej ekonomii spoza g³ównego nurtu, przez co
poszerza sposób interpretacji rzeczywisto�ci. Je¿eli nawet powsta³e koncepcje bêd¹ na tyle odbie-
gaæ od uznanych pogl¹dów, ¿e nie zyskaj¹ uznania, to bêd¹ mia³y swoj¹ warto�æ. Wzbogac¹
strukturê wiedzy, która podobnie jak inne warto�ci niematerialne, jest sk³adnikiem bogactwa spo-
³ecznego [Pszczó³kowski 1936, s. 40-45]. Przywo³uj¹c pogl¹dy marginalistów mo¿na przyj¹æ, ¿e
warto�æ tych koncepcji jest tym wiêksza, im s¹ one rzadsze (bardziej oryginalne).

Odmienne sformu³owanie problemu badawczego, które w przypadku prezentowanej pracy pole-
ga na postawieniu w centrum zainteresowania sfery spo³ecznej i zastosowaniu podej�cia antropo-
centrycznego, zmusza do rozwi¹zania wielu zagadnieñ metodycznych jakie pojawi¹ siê przy próbie
weryfikacji sformu³owanych hipotez, poszukiwania efektywnych metod i narzêdzi. Dodatkow¹ trud-
no�æ stanowi brak wielu danych, które przy standardowym ujêciu zagadnienia nie s¹ potrzebne.
Przezwyciê¿enie tych ograniczeñ stanowiæ bêdzie wk³ad w rozwój teorii.

Wyniki badañ zawieraj¹ce inny od powszechnie stosowanego sposobu opisu rzeczywisto�ci
powinny pobudziæ dyskusjê zarówno w �rodowisku naukowym, jak i dzia³aczy samorz¹dowych.
Jeszcze na etapie przygotowywania niniejszej publikacji przedstawiono przedstawicielom w³adz
samorz¹dowych Mazowsza analizy wybranych zagadnieñ przedstawionych w pracy, dotycz¹ce
poszczególnych gmin. Zebrane dziêki temu opinie pos³u¿y³y weryfikacji przyjêtych za³o¿eñ i do-
skonaleniu warsztatu naukowego.
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1.2. Podstawowe pojêcia i definicje tworz¹ce tzw. jêzyk problemu

Odmienno�æ ujêcia problemu wymaga, zgodnie z zasadami hermeneutyki sformu³owanymi przez
S. Fisha [2002], sprecyzowania i przedstawienia wykorzystanych w pracy definicji i pojêæ, czyli
opracowania tzw. �jêzyka problemu� [Stankiewicz 2007, s. 25]. Na potrzeby prezentowanej pracy
przyjêto, ¿e przez rozwój rozumiany bêdzie proces zmian ukierunkowanych i nieodwracalnych [Kra-
jewski 1977, s. 26], prowadz¹cych do ulepszenia czego�, osi¹gniêcia poziomu wy¿szego pod jakim�
wzglêdem [Dunaj 2000]. Musi on byæ rozumiany jako poprawa warunków ¿ycia ludzi [Psyk-Piotrow-
ska 2003]. Zatem w takiej definicji nie mie�ci siê , pojawiaj¹ce siê w literaturze pojêcie rozwoju degre-
sywnego [Chudy-Hyski 2009, s. 25]. Mimo, ¿e niektórzy autorzy, jak np. G. �lusarz [2000, s. 10]
uwa¿aj¹, ¿e rozwój lokalny jest efektem gospodarki lokalnej stymulowanej przez w³adze polityczne, w
prezentowanej pracy za rozwój uznane zosta³y równie¿ procesy okre�lane przez P. Sztompkê [2004,
s. 440-453] mianem reaktywnych lub dostosowawczych. W warunkach gospodarki globalnej rozwój
spo³eczno�ci lokalnych w coraz wiêkszym stopniu przybiera bowiem formê dostosowania do zmie-
niaj¹cych siê uwarunkowañ zewnêtrznych. O rozwoju regionalnym (na poziomie województwa) lub
lokalnym (na poziomie subregionu, powiatu, gminy) mo¿na mówiæ tylko wtedy, gdy z poprawy
korzystaj¹ wspólnoty lokalne zamieszkuj¹ce obszar, na którym dokonuj¹ siê zmiany. Podobnie pojê-
cie to rozumiej¹: Z. Brodziñski [2004, s. 14], D. Chudy-Hyski [2009, s. 28], T. Kud³acz [1999],
M. Lechwar [2000, s. 31], J. Szlachta [1996] i L. Wojtasiewicz [1997, s. 8]. Przez wspólnotê lokaln¹
rozumieæ nale¿y grupê ludzi zamieszkuj¹cych okre�lone terytorium, daj¹c¹ siê wyodrêbniæ na podsta-
wie zespalaj¹cych j¹ wiêzi (gospodarczych, kulturowych itp.), które s¹ �ród³em poczucia przynale¿-
no�ci, bezpieczeñstwa, dumy i dynamiki rozwojowej [�lusarz 2000, s. 11].

W literaturze funkcjonuje wiele definicji trwa³ego rozwoju. Jak podaje L. Porêbski [2004,
s. 185], pod koniec lat 80. XX wieku by³o ich ju¿ blisko 140. W pracy D. Piontek [2002] wymieniono
ich 44. Ekonomia zrównowa¿onego rozwoju przez trwa³y rozwój rozumie d¹¿enie do zapewnienia
dostatecznie wysokich standardów ekologicznych, ekonomicznych i spo³eczno-kulturowych lu-
dziom ¿yj¹cym dzisiaj i przysz³ym pokoleniom w granicach �naturalnej wytrzyma³o�ci Ziemi� [Ro-
gall 2010, s. 44]. Chodzi zatem o sposób dzia³ania a nie stan, który nale¿y osi¹gn¹æ. Podobny punkt
widzenia prezentuj¹: M. Adamowicz [2006], A. Basiago [1995], D. W. Bromley [2005, s. 202],
P. Crabbé [1997], P. Dasgupta i G. F. Heal [1979].

Rozwój trwa³y wymaga przestrzegania dwóch zasad sprawiedliwo�ci � miêdzypokoleniowej i
wewn¹trzpokoleniowej. Pierwsza z nich, wyprowadzana zwykle bezpo�rednio z definicji trwa³ego
rozwoju zaproponowanej przez H. G. Bruntland [WCED 1987, s. 54], nakazuje unikanie dzia³añ,
które ogranicz¹ mo¿liwo�ci zaspokajania potrzeb pokoleniom przysz³ym. Zwraca uwagê m.in. na
nadmierne zu¿ycie surowców nieodnawialnych lub trudno odnawialnych oraz na obarczanie na-
stêpców kosztami dzisiejszej konsumpcji i gospodarowanie przestrzeni¹. Druga zasada wymaga
utrzymywania w³a�ciwych proporcji podzia³u wytworzonego bogactwa pomiêdzy cz³onków danej
generacji. Zasadê sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokoleniowej mo¿na uznaæ za blisk¹ tzw. drugiej regu-
le J. Rawlsa [1971], która g³osi, ¿e jednostki w spo³eczeñstwie traktowane s¹ jako równe nie wtedy,
gdy znosi siê wszelkie nierówno�ci, ale gdy likwiduje siê nierówno�ci, które kogo� krzywdz¹
[Swianiewicz 2004, s. 76].

Stosowanie tej zasady nie prowadzi do maksymalizacji krótkookresowej efektywno�ci, zmniej-
sza natomiast nasilenie dzia³añ prowadz¹cych do naruszania zasady sprawiedliwo�ci miêdzypo-
koleniowej i zapewnia uk³adowi spo³ecznemu trwa³o�æ oraz mo¿liwo�æ maksymalizacji efektywno�ci
w d³ugim okresie. W literaturze podkre�la siê [Crabbé 1997, s. 21], i¿ ze wzglêdu na ograniczone
mo¿liwo�ci przewidywania zdarzeñ przysz³ych, utrzymanie zasady sprawiedliwo�ci miêdzypokole-
niowej jest trudne, zw³aszcza na szczeblu lokalnym, co wysuwa na pierwszy plan zagadnienie spra-
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wiedliwo�ci wewn¹trzpokoleniowej. Naruszenie tej zasady powstaje w wyniku dzia³ania w³a�ciwych
gospodarce rynkowej procesów koncentracji produkcji i kapita³u, przy braku dzia³añ równowa¿¹-
cych ze strony czynnika instytucjonalnego, kieruj¹cego siê zasadami efektywno�ci w ujêciu Pareto
lub Hicsa-Caldora i niedoceniaj¹cego znaczenia pozaekonomicznych sk³adników dobrobytu.

Naruszanie sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokoleniowej powoduje obni¿enie poziomu zadowole-
nia jednostek, a w dalszej kolejno�ci poziomu akceptacji spo³ecznej. Skutkiem tego jest nasilanie
siê mierzalnych zjawisk, bêd¹cych wynikiem dzia³añ poszczególnych osób i zbiorowo�ci. W pracy
skupiono uwagê na wzro�cie mobilno�ci mieszkañców i zmianach przestrzennego rozmieszczenia
ludno�ci. Za³o¿ono, ¿e na wybór miejsca wykonywania pracy zarobkowej, miejsca zamieszkania
oraz chêæ posiadania potomstwa i jego liczbê wp³ywa poziom dobrobytu wyznaczony przez wolu-
men dóbr oferowanych na danym obszarze przez gospodarkê, sektor publiczny oraz powstaj¹cych
w sferze spo³ecznej, zwany megaproduktem11.

U�ci�lenia wymaga³o pojêcie regionu, które ma wiele znaczeñ [�lusarz 2000, s. 13] i jest przed-
miotem sporów naukowych. Dyskusjê nad tym pojêciem przedstawi³a D. Chudy-Hyski [2009, s. 18-
25]. W niniejszej pracy wykorzystano klasyfikacjê NUTS (Nomenclature of Territorial Units for
Statistics) stworzon¹ dla potrzeb polityki regionalnej. Regionem nazywane bêdzie województwo
wystêpuj¹ce na drugim poziomie tego podzia³u. Jednostki klasyfikowane na trzecim poziomie okre-
�lane bêd¹ zamiennie mianem pod- lub subregionów.

Analiza zjawisk gospodarczych spo³ecznych i ekologicznych w ujêciu przestrzennym wyma-
ga³a wprowadzenia wielu pojêæ z zakresu geografii ekonomicznej: o�rodek wzrostu � miejsce w
przestrzeni geograficznej, odznaczaj¹ce siê szybszym od innych miejsc rozwojem ekonomicznym i
spo³ecznym, który jest indukowany na s¹siednie obszary [Sobala-Gwosdz 2005, s. 16]. O�rodki
wzrostu wraz z przyleg³ymi do nich terenami tworz¹ tzw. obszary rdzeniowe. Obszary stagnacji to
tereny charakteryzuj¹ce siê wolniejszym rozwojem lub prze¿ywaj¹ce regres [Sobala-Gwosdz 2005].
Znaczn¹ czê�æ obszarów stagnacji stanowi¹ obszary peryferyjne, które w wyniku dzia³ania mecha-
nizmów ekonomicznych trac¹ swój potencja³ rozwojowy na rzecz o�rodków wzrostu.

Rozwój obszarów rdzeniowych czêsto charakteryzuje proces suburbanizacji, czyli zmniejsza-
nia siê gêsto�ci zaludnienie o�rodków wzrostu, przy jednoczesnym nap³ywie ludno�ci w ich w
bezpo�rednie otoczenie. Procesy zachodz¹ce na obszarach rdzeniowych pobudzaj¹ obszary po³o-
¿one dalej. Korzystaj¹ z tego w pierwszej kolejno�ci mieszkañcy terenów przyleg³ych do szlaków
komunikacyjnych stanowi¹cych osie rozwoju.

Je¿eli w centrum regionu ukszta³towa³ siê o�rodek wzrostu, który wraz z przyleg³ymi subregiona-
mi tworzy rdzeñ, to subregiony po³o¿one poza nim nazwaæ mo¿na zewnêtrznymi. Obszary te maj¹
w³asne o�rodki wzrostu i w³asne obszary peryferyjne. Rozpatrywane osobno nie mieszcz¹ siê w
pojêciu obszarów peryferyjnych. Nazwa �subregiony zewnêtrzne� lepiej oddaje ich charakter.

Podjêty temat narzuca konieczno�æ zajêcia siê sektorem publicznym, który ponosi odpowie-
dzialno�æ za zachowanie zasady sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokoleniowej i realizuje to przez redy-
strybucjê dochodów oraz poda¿ specyficznych dóbr i us³ug. W pracy przyjêto nazywaæ je us³uga-
mi publicznymi. Nale¿y pod t¹ nazw¹ rozumieæ �system us³ug komunalnych, spo³ecznych i admi-
nistracyjnych skierowanych na zaspokajanie potrzeb spo³eczno�ci lokalnej, w których wa¿n¹ rolê,
z przyczyn ustrojowych, politycznych, spo³ecznych, maj¹tkowych, ekonomicznych finansowych
i ekologicznych, odgrywaj¹ organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej� [Flejterski i in. 2005].
Dobra oferowane przez sektor publiczny w zale¿no�ci od �róde³ ich finansowania dzieli siê na:
publiczne, spo³eczne i prywatne [Owsiak 1999, s. 26-32]. Z punktu widzenia tematu pracy jednak
wa¿niejsza jest rola jak¹ w procesie rozwoju odgrywa dane dobro, ni¿ to za czyje pieni¹dze zosta³o

11 Pojêcie miasta jako �megaproduktu� rozwin¹³ T. Markowski [1999, s. 224].
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ono wytworzone. St¹d, termin �dobro publiczne� zarezerwowano dla tych, które odznaczaj¹ siê
�niewy³¹czno�ci¹� �niekonkurencyjno�ci¹ konsumpcji� [Stiglitz 2004, s. 150-151].

Poczynania sektora publicznego (w³adzy politycznej) ukierunkowane na zaspokojenie okre-
�lonych potrzeb jednostek i grup spo³ecznych, maj¹ce na celu dobro wspólne, zgodnie z tradycj¹
arystotelesowsk¹ nazywa siê polityk¹. W sytuacji, gdy zachodziæ bêdzie potrzeba u¿ycia terminu
�polityka� w znaczeniu d¹¿enia do zdobycia, utrzymania i poszerzenia w³adzy, a które R. Szarfen-
berg [2008, s. 22] nazywa �politykowaniem�, stosowany bêdzie zapo¿yczony od J. Stiglitza termin
�dzia³ania efektywne politycznie�. Oznacza on przedsiêwziêcia zyskuj¹ce spo³eczn¹ aprobatê, a
tym samym mo¿liwe do przeprowadzenia w systemie demokratycznym, choæ niekoniecznie wi¹¿¹ce
siê pomno¿eniem dobra wspólnego i nie zawsze efektywne ekonomicznie.

1.3. Przedmiot badañ, cele pracy i hipotezy badawcze

Zgodnie z za³o¿eniami ekonomii zrównowa¿onego rozwoju, warunkiem koniecznym dla urzeczy-
wistnienia tej zasady jest utrzymanie ³adu w sferze spo³ecznej, mo¿liwe dziêki przestrzeganiu zasad
sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokoleniowej na szczeblu lokalnym, tj. gmin (Agenda 21, art. 28.1). Dzia³a-
nia na tym szczeblu zgodnie z zasad¹ subsydiarno�ci winny byæ wspierane przez wy¿sze szczeble
organizacji spo³eczeñstwa. W polskim systemie podzia³u kompetencji obowi¹zek ten spoczywa na
organach samorz¹dowego województwa. Powy¿sze za³o¿enia pozwoli³y okre�liæ przedmiot badañ.
Skupi³y siê one na procesach rozwojowych, przebiegaj¹cych wewn¹trz regionu. Nacisk po³o¿ono na
analizê wp³ywu wewnêtrznego zró¿nicowania rozwoju gospodarczego województwa na te procesy
zachodz¹ce w sferze spo³ecznej, które kszta³tuj¹c warunki prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej i
poziom obci¹¿enia �rodowiska utrudniaj¹ realizacjê zasady trwa³ego rozwoju.

Rozpoznanie tych procesów by³o niemo¿liwe bez przeprowadzenia odpowiednich analiz sta-
tystycznych. Okoliczno�ci¹ temu sprzyjaj¹c¹ jest dostêpno�æ niezbêdnych informacji zawartych
w Banku Danych Lokalnych GUS, Biuletynie Informacji Publicznej oraz mo¿liwych do uzyskania w
jednostkach samorz¹du terytorialnego, co pozwoli³o obj¹æ badaniem wszystkie gminy jednego
województwa i unikn¹æ badañ reprezentacyjnych. Prowadzeniu analiz statystycznych i ich inter-
pretacji sprzyjaj¹: du¿a liczba jednostek w regionie, ich znaczne zró¿nicowanie oraz wyra�nie ukszta³-
towana aglomeracja. St¹d wybór pad³ na województwo mazowieckie.

Niektóre zagadnienia wymaga³y zastosowania specyficznych narzêdzi badawczych, które nale-
¿a³o sprawdziæ i poddaæ dyskusji. Dlatego badanie zasadnicze poprzedzono badaniem wstêpnym.
Pozwoli³o ono równie¿ sprawdziæ czy zaobserwowane zjawiska s¹ trwa³e w czasie. Wyniki tych badañ
opublikowano w wielu opracowaniach cz¹stkowych [Lusawa 1999a,b, 2002a, 2003a,b, 2007b, 2008].
Badaniem zasadniczym objêto lata 2001-2010, a wiêc bezpo�rednio przed i po przyst¹pieniu Polski do
UE. Da³o to mo¿liwo�æ zaobserwowania krótkookresowych skutków tego politycznego aktu.

Za g³ówny cel badania obrano dokonanie oceny uwarunkowañ realizacji trwa³ego rozwoju na
poziomie regionalnym lokalnym i mo¿liwo�ci kierowania tym rozwojem z wykorzystaniem koncep-
cji uwzglêdniaj¹cej mechanizmy wystêpuj¹ce w sferze spo³ecznej. Osi¹gniêcie tak sformu³owane-
go celu wymaga³o realizacji wielu zadañ badawczych, tj.:

� opracowania teoretycznego opisu procesów zachodz¹cych w sferze spo³ecznej regionu,
powoduj¹cych pog³êbianie siê przestrzennego zró¿nicowania poziomu rozwoju; model
taki, uwzglêdniaj¹cy elementy podej�cia antropocentrycznego musia³ byæ oparty na do-
robku spoza g³ównego nurtu my�li ekonomicznej, w którym jak wykazano wcze�niej,
dominuj¹ podej�cia technocentryczne i ekocentyczne; otrzymany model czê�ciowo wy-
pe³nia lukê powsta³¹ w ostatnim okresie, gdy ekonomi�ci regionalni mniej zajmowali siê
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tworzeniem nowych teorii, koncentruj¹c siê na dostosowywaniu starszych do zmieniaj¹-
cych siê warunków [Brodziñski 2011, s. 233, Churski 2004, s. 33];

� wyodrêbnienia czynników wp³ywaj¹cych na wielko�æ udzia³u spo³eczno�ci lokalnych we
wzro�cie gospodarczym, poziom spo³ecznej akceptacji oraz sytuacjê rolnictwa, bêd¹cego
na poziomie gmin g³ównym dysponentem �rodowiska przyrodniczego oraz zbadania prze-
strzennego rozk³adu tych czynników;

� zaproponowania sposobu pomiaru (szacunku)  istotnych wielko�ci przy danym podej-
�ciu do analizy problemu, których uzyskanie w dostêpnych �ród³ach nie by³o mo¿liwe;

� sformu³owania zasad polityki prowadzonej na szczeblu lokalnym umo¿liwiaj¹cej zachowa-
nie zasady trwa³o�ci w �wietle przyjêtego modelu zjawisk rozwojowych;

� oceny ograniczeñ lokalnej polityki rozwoju i wp³ywu, jaki na przezwyciê¿anie tych ograni-
czeñ maj¹ dzia³ania prowadzone na szczeblu regionalnym.

Sformu³owano cztery hipotezy badawcze:
1. Polaryzacja rozwoju gospodarczego regionu jest czynnikiem wywo³uj¹cym przestrzenne

zró¿nicowanie poziomu spo³ecznej akceptacji, które uznaæ nale¿y za skutek naruszenia
sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokoleniowej.

2. Zró¿nicowanie poziomu spo³ecznej akceptacji nasila procesy w sferze ekonomicznej, spo-
³ecznej i ekologicznej, naruszaj¹ce zasadê sprawiedliwo�ci miêdzypokoleniowej, przez co
utrudnia realizacjê zasady trwa³ego rozwoju.

3. Skuteczno�æ polityki lokalnej w zakresie przywracania sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokole-
niowej jest ograniczona przez aktualnie obowi¹zuj¹cy system finansów publicznych.

4. Regionalna polityka rozwoju, znajduj¹ca odzwierciedlenie w regionalnych programach
operacyjnych, zmniejsza ograniczenia polityki lokalnej i jest wa¿nym czynnikiem sprzyja-
j¹cym trwa³o�ci rozwoju.

1.4. Modelowe ujêcie procesów rozwojowych w regionie

Analiza literatury z zakresu ekonomii rozwoju i teorii rozwoju przestrzennego pozwoli³a na
opracowanie teoretycznej koncepcji przebiegu procesów rozwojowych, zachodz¹cych wewn¹trz
regionu. Powsta³a ona zgodnie z metod¹ ekonomii zrównowa¿onego rozwoju przez wprowadzenie
nowych za³o¿eñ do teorii ju¿ istniej¹cych [Rogall 2010, s 26]. Nowe za³o¿enia wynika³y przede
wszystkim z potrzeby uwzglêdnienia specyfiki gospodarki na szczeblu lokalnym, takich jak: ca³ko-
wita swoboda przep³ywu czynników produkcji, udzia³ gospodarstw domowych w wymianie z oto-
czeniem, du¿a rola sektora publicznego. Cechuje j¹ antropocentryczne podej�cie do problemu
rozwoju. Na tym etapie wykorzystano prace: M. Binswagera �Die Tertmühlen des Glücks� [2010],
B. Fiedora i K. Kociszewskiego �Ekonomia Rozwoju� [2010], L. R. Freya i wspó³autorów �Die
Örtliche Ökonomie� [2010], R. Layarda �Die Glücklische Gesselschaft� [2009], S. Pszczó³kowskiego
�Zarys Ekonomji� [1936]. Nawi¹zano do koncepcji: Friedmanna [1972], P. Krugmana [1991], G.
Myrdala [1972], M. Mangela [2002], M. Neunteufel [2000], J. Siglitza [2004]. Ponadto, wa¿n¹ rolê
przy formu³owaniu zasad tzw. �zrównowa¿onej polityki regionalnej i lokalnej� odegra³y opracowa-
nia: A. Czy¿ewskiego [2002] i A. Czy¿ewskiego i wspó³autorów [2005].

Uzyskany model procesów rozwojowych przebiegaj¹cych na poziomie regionu, na który sk³a-
daj¹ siê wzajemnie powi¹zane ze sob¹ i uzupe³niaj¹ce siê opisy mechanizmów: stymulacji wzrostu
gospodarczego, procesów koncentracji w sferze gospodarczej i spo³ecznej, mobilno�ci si³y robo-
czej oraz oddzia³ywañ cz³owieka na �rodowisko (koncepcja energetyczna) i oddzia³ywañ polityki
regionalnej i lokalnej zostan¹ omówione w rozdziale 2.
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1.5. Sposoby oceny wa¿niejszych dla analizy problemu zjawisk
i procesów

Realizacja przedstawionych celów i weryfikacja hipotez badawczych wymaga³a opracowania
lub doboru metod pozwalaj¹cych na ocenê: 1)  partycypacji poszczególnych spo³eczno�ci lokal-
nych w wytworzonym dochodzie narodowym, 2) zdolno�ci poszczególnych gmin do zaspokajania
potrzeb mieszkañców znajduj¹cej odzwierciedlenie w poziomie spo³ecznej akceptacji, 3) zmian za-
chodz¹cych w rolnictwie pod wp³ywem procesów gospodarczych i spo³ecznych, 4) znaczenia
poszczególnych czynników mog¹cych wp³ywaæ na kierunek i si³ê zachodz¹cych procesów, 5)
wystêpuj¹cych w systemie finansów publicznych ograniczeñ, wp³ywaj¹cych na mo¿liwo�æ reali-
zacji rozwoju trwa³ego. Zaproponowane metody cechuje pewien stopieñ oryginalno�ci.

1.5.1. Ocena partycypacji w PKB regionu spo³eczno�ci zamieszkuj¹cych
poszczególne gminy

Dochody mieszkañców bêd¹ce form¹ udzia³u spo³eczno�ci w wytworzonym bogactwie s¹
podstaw¹ dobrobytu, st¹d ocena jego zró¿nicowania ma zasadnicze znaczenie przy próbie inter-
pretacji zjawisk zachodz¹cych w sferze spo³ecznej. Mimo ¿e statystyki publiczne nie ujmuj¹ wielko-
�ci PKB wytworzonego na poziomie ni¿szym ni¿ NUTS 3, ocena taka jest mo¿liwa. Wielko�æ PKB,
jak i PKB per capita mierzona na poziomie NUTS 3 s¹ silnie skorelowane odpowiednio z dochoda-
mi w³asnymi ogó³em gmin zagregowanymi na tym poziomie i przeliczonymi na g³owê mieszkañca.
Zale¿no�æ taka by³a mo¿liwa do wykazania zarówno wtedy, gdy GUS wyodrêbnia³ 44 podregiony
[Lusawa 2007b], jak i wówczas, gdy ich liczbê zwiêkszono do 66. Si³ê tego zwi¹zku pokazuj¹ obli-
czenia na podstawie danych z lat 2002-2008 przedstawione w tabeli 1 oraz wyniki analizy danych z
roku 2006 ujête graficznie na rysunku 2.

Si³a dostrze¿onego zwi¹zku pozwala za³o¿yæ, ¿e je¿eli produkcja zmierzona na poziomie NUTS 3
jest skumulowan¹ produkcj¹ wytworzon¹ w poszczególnych gminach, a podatki zasilaj¹ce dochody
w³asne gmin maj¹ charakter g³ównie dochodowy, to proporcje pomiêdzy dochodami w³asnymi gmin a
PKB wytworzonym w gminach bêd¹ statystycznie podobne do tych, jakie zaobserwowano na poziomie

NUTS 3. Zatem znaj¹c dok³adnie wielko�æ
dochodów podatkowych poszczególnych
gmin mo¿na oszacowaæ udzia³ mieszkañców
poszczególnych jednostek w PKB wytworzo-
nym w regionie. Pozwala to oceniæ zró¿nico-
wanie sytuacji dochodowej mieszkañców po-
szczególnych jednostek na tle ca³ej zbiorowo-
�ci. W tym celu wyniki obliczeñ poddano uni-
taryzacji zerowanej [Kuku³a 2002], wykorzy-
stuj¹c  wzór:

(1)

gdzie:
Wui �  warto�æ unitaryzowana i-tej

    obserwacji,
Wi �  warto�æ i-tej obserwacji,
Wmax �  maksymalna warto�æ obserwacji.

Tabela 1. Wyniki oszacowania parametrów równañ
regresji dochodów w³asnych per capita gmin zagrego-
wanych na poziomie NUTS 3 w funkcji PKB oszaco-
wanego przez GUS na tym poziomie

ogerótkaldkoR
onanokyw
ainezcilbo

zaryW
ynlow

kinnyzc³ópsW
ywoknureik

R2

2002 6,75 530,0 71,78

3002 51,511 230,0 34,58

4002 33,5- 240,0 45,88

5002 24,85- 740,0 57,78

6002 79,011- 050,0 06,78

7002 27,901- 250,0 55,98

8002 87,17- 350,0 24,29

9002 78,72- 840,0 64,59

�ród³o: obliczenia w³asne
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Warto�æ obliczonych wska�ników zawiera siê w przedziale od 0 (obserwacja o najni¿szej war-
to�ci zmierzonej cechy) do 1 (obserwacja charakteryzuj¹ca siê najwy¿sz¹ warto�ci¹). Tak skonstru-
owan¹ miarê nazwano wska�nikiem produktywno�ci zasobów ludzkich (Wpzl). Potrzeba poddania
miary unitaryzacji wynika³a z tego, ¿e poziom dobrobytu nie zale¿y od obiektywnego poziomu
zaspokojenia potrzeb w danym miejscu, a od tego jak kszta³tuje siê ono na tle innych obszarów,
gdy¿ poczucie dobrobytu lub niedostatku zale¿y od czynnika subiektywnego [Falkowska 2000].
Przy takim ujêciu problemu, miara która pokazuje jak na tle badanej populacji lokuje siê dana
jednostka podzia³u terytorialnego, dostarcza wiêcej u¿ytecznych informacji ni¿ miara ujmuj¹ca
bezwzglêdn¹ warto�æ cechy.

Rysunek 2. Model regresji
PKB na poziomie NUTS 3

w funkcji dochodów
w³asnych per capita

gmin zagregowanych
na tym poziomie

 (2006 r.)
�ród³o: obliczenia w³asne

1.5.2. Ocena poziomu spo³ecznej akceptacji

Przy obecnym poziomie rozwoju dobrobyt w znacznym stopniu zale¿y od czynników jako�cio-
wych � dóbr niematerialnych wytwarzanych w sferze gospodarki prywatnej, w sferze spo³ecznej i
sektorze publicznym. Wraz z wyprodukowanymi dobrami materialnymi sk³adaj¹ siê one na tzw.
megaprodukt, czyli ogó³ warto�ci oferowanych na okre�lonym obszarze. W wymiarze jako�cio-
wym powstaj¹ takie warto�ci, jak: godno�æ cz³owieka, bezpieczeñstwo, prawo w³asno�ci, to¿sa-
mo�æ, wiedza, wiêzi spo³eczne [Wieruszewska 1991]. Wyznaczaj¹ one okre�lony model ¿ycia, który
choæ odmienny od innych modeli, pozwala uzyskaæ podobny poziom zaspokojenia potrzeb. W
literaturze istnieje zgodno�æ co do konieczno�ci poszanowania lokalnych modeli ¿ycia [Wohlmey-
er 1999] i systemów warto�ci [Bukraba-Rylska 2005]. Z tego powodu zawodz¹ miary ujmuj¹ce
jedynie mierzalne czynniki wp³ywaj¹ce na poziom zaspokojenia potrzeb. Dlatego Komisja Stiglitza
zwróci³a uwagê na konieczno�æ pomiaru zadowolenia spo³eczeñstwa. Badania zadowolenia daj¹
poprawne rezultaty jedynie w przypadku ich masowo�ci [Binswanger 2010, s. 18-24], co w zasadzie
uniemo¿liwia ich stosowanie w badaniach na poziomie regionu. Lepszym rozwi¹zaniem jest wyko-
rzystanie kryterium s³uszno�ci spo³ecznej [Pajestka 1983, Niezgoda 2005] i za³o¿enie, ¿e o warun-
kach ¿ycia na danym obszarze i poziomie zadowolenia �wiadcz¹ zachowania mieszkañców. Zbli¿o-
ne stanowisko prezentuj¹ R. L. Frey i wspó³pracownicy [2010, s. 31], którzy do wska�ników obja-
wowych (revealed preferences) rozwoju zaliczaj¹ saldo migracji. Wydaje siê jednak, ¿e saldo liczby
mieszkañców jest lepsz¹ miar¹. Zawiera ono bowiem saldo przyrostu naturalnego, które równie¿
�wiadczy o warunkach ¿ycia. Cytowani autorzy dostrzegli ten fakt, gdy¿ do miary jako�ci ¿ycia
zaliczyli oczekiwan¹ d³ugo�æ ¿ycia i stopê samobójstw, znajduj¹ce odbicie w saldzie liczby miesz-
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kañców. Nale¿y jednak wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e o warunkach ¿ycia �wiadczy nie tylko umieralno�æ
mieszkañców, ale równie¿ ich chêæ posiadania potomstwa.

Na podstawie zmian liczby mieszkañców jaka nast¹pi³a w latach 2001-2007 w poszczególnych
jednostkach podzia³u terytorialnego województwa mazowieckiego okre�lono przestrzenny rozk³ad
akceptacji spo³ecznej, bêd¹cej odzwierciedleniem dobrobytu. Wykorzystano w tym celu porówna-
nie wielko�ci zmian liczby mieszkañców w stosunku do liczby ludno�ci wyra¿onej w tysi¹cach
osób, zamieszkuj¹cej analizowany obszar na pocz¹tku okresu objêtego analiz¹12 :

 (2)

gdzie:
Wzlm �  wska�nik zmiany liczby mieszkañców (osób/1000 mieszkañców),
lm1 �  liczba mieszkañców 31 grudnia roku koñcz¹cego okres objêty analiz¹,
lm0 �  liczba mieszkañców 31 grudnia roku rozpoczynaj¹cego okres objêty analiz¹.

Zalet¹ miary jest jej obiektywizm, gdy¿ obliczana jest na podstawie dzia³añ faktycznie podjê-
tych przez cz³onków spo³eczno�ci lokalnej a nie na podstawie ich deklaracji. Za wadê uznaæ nale¿y
to, ¿e mierzy zjawisko spo³ecznej akceptacji ex post.

1.5.3. Sposób wyznaczenia czynników determinuj¹cych poziom akceptacji
spo³ecznej

W celu wyodrêbnienia czynników skorelowanych z poziomem akceptacji spo³ecznej wyko-
rzystano narzêdzie zbli¿one do zaproponowanej przez J. Regulskiego [1982] �funkcji zazdro�ci�, na-
wi¹zuj¹cej do koncepcji L. H. Klassena i J. Paelincka [1977]. Oparta jest ona na za³o¿eniu, ¿e decyzje
ludzi znajduj¹ce odzwierciedlenie w poziomie akceptacji s¹ wynikiem oceny korzy�ci mo¿liwych do
osi¹gniêcia w danym miejscu zamieszkania. £¹czna przewaga danego obszaru nad innymi jest sum¹
przewag pod wzglêdem poszczególnych walorów danej lokalizacji. Punktem odniesienia s¹ walory
innych obszarów. Po uwzglêdnieniu powy¿szych za³o¿eñ funkcja �akceptacji� uzyskuje postaæ:

 (3)

gdzie:
A

i
�  warto�æ funkcji �akceptacji� obliczona dla i-tej gminy,

W
1,i

, W
2,i

 ,�,Wj
u

�  warto�ci czynników wp³ywaj¹cych na atrakcyjno�æ (walorów)
    ustalone dla i-tej gminy,

Wmaxc
1, Wmax

2,�, Wmax
m �  najwy¿sze warto�ci czynników wp³ywaj¹cych na atrakcyjno�æ

    ustalone dla ca³ej populacji,
Wmin

1, W
min

2,�,Wmin
m �  najni¿sze, warto�ci czynników wp³ywaj¹cych na atrakcyjno�æ

    ustalone dla ca³ej populacji,
a

1
 , a

2
 , a

m
�  wagi przypisywane poszczególnym czynnikom wp³ywaj¹cym na
    atrakcyjno�æ gmin,

m �  liczba rozpatrywanych czynników,
n �  liczba badanych gmin.

12 Wykorzystanie we wzorze wspó³czynnika 1000 jest zabiegiem formalnym niemaj¹cym wp³ywu na przebieg
obliczeñ ani ich interpretacjê. Wynika ze skrajnej niechêci autora pracy do u¿ywania liczb u³amkowych w
stosunku do ludzi.
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Parametry a1�an  prezentowanej funkcji wyznaczono metod¹ najmniejszych kwadratów. Mo-
dele regresji wielorakiej budowano z wykorzystaniem metody krokowej, która pozwala uzyskaæ
model z³o¿ony ze zmiennych najbardziej istotnych.

1.5.4. Ocena zmian zachodz¹cych w rolnictwie pod wp³ywem procesów
gospodarczych i spo³ecznych

G³ównym dysponentem �rodowiska naturalnego na poziomie lokalnym jest rolnictwo. Pozo-
sta³e dzia³y gospodarki i sfera spo³eczna konkuruj¹ z rolnictwem o czynniki produkcji (ziemiê,
kapita³ i pracê). Tam, gdzie wspó³zawodnictwo to przybiera na sile obserwuje siê nieobojêtne dla
�rodowiska naturalnego zjawisko ograniczania produkcji rolniczej i zmniejszania jej intensywno-
�ci. Do oceny tego procesu wykorzystano zagregowany wska�nik ograniczania dzia³alno�ci rolni-
czej (Wodr). Warto�ci tej miary dla ka¿dego powiatu województwa mazowieckiego obliczono na
podstawie pochodz¹cych z powszechnego spisu rolnego z 2002 roku miar, �wiadcz¹cych o nasile-
niu procesu: 1) odsetka u¿ytków rolnych przeznaczonych w latach 1999-2002 na cele nierolnicze; 2)
odsetka gruntów ornych nieobsianych w czerwcu 2002 roku; 3) odsetka gospodarstw, które w
dniu PSR nie prowadzi³y dzia³alno�ci lub 4) prowadzi³y wy³¹cznie dzia³alno�æ nierolnicz¹. Warto�æ
uzyskanego wska�nika zawiera siê teoretycznie w przedziale <0;1>, zero oznacza, ¿e dan¹ jednost-
kê cechuje najni¿szy stopieñ ograniczenia dzia³alno�ci rolniczej, a 1 i¿ jest on najwy¿szy.

1.5.5. Sposób oceny mo¿liwo�ci realizacji trwa³ego rozwoju
przez samorz¹dy gmin

Najwa¿niejszym instrumentem ekonomicznym wykorzystanym na szczeblu gminy jest jej bu-
d¿et. Z punktu widzenia ekonomii instytucjonalnej formalna instytucja ekonomiczna [Staniek 2008,
s. 14] stanowi ramy ograniczaj¹ce swobodê dzia³añ. Interesuj¹ce s¹ przy tym nastêpuj¹ce kwestie:

1) funkcjonowanie w systemie finansów samorz¹du terytorialnego mechanizmów sprawie-
dliwo�ci wewn¹trzpokoleniowej;

2) mo¿liwo�ci gmin w zakresie kszta³towania dochodów w³asnych, które mo¿na oceniæ za
pomoc¹ wska�nika samodzielno�ci finansowej dochodowej (Wsd) [Ko¿uch 2006,
s. 183] obliczanego wed³ug formu³y (4):

 (4)
gdzie:
Wsd � wska�nik samodzielno�ci finansowej dochodowej,
Dw � dochody w³asne j.s.t.,
Upsdp � udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochody skarbu pañstwa,
Db � dochody bud¿etu ogó³em;

3) swobody gmin w zakresie kszta³towania oferty us³ug publicznych i dostosowywania jej do
potrzeb mieszkañców, ocenianej w literaturze za pomoc¹ wska�nika samodzielno�ci finanso-
wej wydatkowej, obliczanego wed³ug wzoru  (5) [Ko¿uch 2006, s. 184, za: Dylewski i in. 2004]:

 (5)
gdzie:
Wsd � wska�nik samodzielno�ci finansowej wydatkowej,
Dw � dochody w³asne j.s.t.,
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Upsdp � udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochody skarbu pañstwa,
So � subwencja ogólna,
Db � dochody bud¿etu ogó³em;

4) mo¿liwo�ci gmin w zakresie podejmowania zadañ mniejszych, ale istotnych z punktu wi-
dzenia kompletno�ci; mo¿na przyj¹æ, ¿e im wiêkszy udzia³ wydatków przeznacza siê na
finansowanie zadañ poch³aniaj¹cych znaczne �rodki, tym mniejsza jest swoboda finanso-
wania pozosta³ych dzia³añ; jako miernik swobody, z jak¹ gminy mog¹ rozdysponowywaæ
posiadane �rodki na zadania mniejsze zaproponowano wielko�æ wydatków ogó³em po-
mniejszon¹ o udzia³ wydatków zaklasyfikowanych do trzech dzia³ów klasyfikacji bud¿eto-
wej, na które skierowano najwiêksze �rodki finansowe:

(6)
gdzie:
Wskwm �  wska�nik swobody kszta³towania wydatków,
Wb3 �  wydatki na zadania zaliczone do trzech dzia³ów klasyfikacji bud¿etowej, na

     które skierowano najwiêksze �rodki finansowe,
Wb �  wydatki ogó³em bud¿etu w roku bud¿etowym;

5) mo¿liwo�ci naruszenia zasady sprawiedliwo�ci miêdzypokoleniowej przez przenoszenie
kosztów bie¿¹cej konsumpcji na okresy przysz³e; do oceny tego aspektu wykorzystano
wska�nik zad³u¿enia gmin (Wzg) w postaci (7):

(7)
gdzie:
Wzg � wska�nik skumulowanego wyniku finansowego gminy,
Swfg � skumulowany wynik finansowy gminy na koniec roku bud¿etowego,
Db � dochody bud¿etu ogó³em w roku bud¿etowym.

1.6. Miary wykorzystane do oceny zjawisk i mechanizmów rozwoju

Badan¹ populacjê opisano za pomoc¹ 185 miar charakteryzuj¹cych poszczególne jednostki
(Aneks). Ka¿da ze zmiennych diagnostycznych zosta³a sprawdzona czy charakteryzuje siê do-
stecznym poziomem zmienno�ci. Polega³o ono na obliczeniu dla ka¿dej cechy wspó³czynnika zmien-
no�ci wed³ug wzoru (8):

(8)

gdzie:
V

i
� wspó³czynnik zmienno�ci obliczony dla i-tej cechy diagnostycznej,

Si � odchylenie standardowe,
� �rednia arytmetyczna i-tej cechy diagnostycznej,

i � numer zmiennej diagnostycznej (i=1,  , 185),
a nastêpnie porównaniu z warto�ci¹ krytyczn¹. Za warto�æ krytyczn¹ przyjêto 0,1 [ Brodziñski
2004, s. 28]. Wszystkie miary zosta³y zweryfikowane pozytywnie.

Wykorzystane miary mo¿na podzieliæ na cztery grupy: 1) mierniki, 2) wska�niki nasycenia prze-
strzeni, 3) wska�niki dostêpno�ci dla mieszkañców, 4) wska�niki zagregowane. Pierwsz¹ grupê wska�-
ników tworz¹ wielko�ci odniesione do powierzchni danej jednostki. Drug¹, wielko�ci przyrównane
do liczby mieszkañców. Wydaje siê, ¿e wska�niki nasycenia przestrzeni s¹ dok³adniejszym narzê-
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dziem oceny w odniesieniu do dóbr publicznych, a wska�niki dostêpno�ci dla mieszkañców � dóbr
prywatnych. Poniewa¿ jednak wystêpowanie czystych dóbr publicznych jest sytuacj¹ rzadk¹, czêsto
zachodzi potrzeba, by na podstawie jednego miernika tworzyæ zarówno wska�nik nasycenia prze-
strzeni, jak i wska�nik dostêpno�ci dla mieszkañców. Przyk³adowo, do mierzenia potencja³u intelektu-
alnego spo³eczno�ci lokalnych wykorzystano dwie miary. Pierwsz¹ z nich by³ wska�nik koncentracji
potencja³u ludzkiego (Wkpl). Obliczono go dziel¹c sumê iloczynów liczby mieszkañców o okre�lo-
nym poziomie wykszta³cenia i rang przynale¿nych tym poziomom przez powierzchniê jednostki po-
dzia³u terytorialnego13. Ogólna postaæ wzoru (9) przedstawia siê nastêpuj¹co:

 (9)

gdzie:
Wkpli �  wska�nik potencja³u dla i-tej jednostki admistracyjnej,
Mj �  liczba mieszkañców o j-tym poziomie wykszta³cenia,
j �  kolejny numer (ranga) stopnia wykszta³cenia: 1 (podstawowe nieukoñczone i bez

    wykszta³cenia), 2 (podstawowe ukoñczone), 3 (zasadnicze zawodowe), 4 (�rednie),
    5 (policealne), 6 (wy¿sze),

Pi �  powierzchnia i-tej jednostki administracyjnej.
Drug¹ miar¹ by³ opisany wzorem (10) wska�nik poziomu wykszta³cenia ludno�ci (Wpw):

            (10)

gdzie:
WPWi �  wska�nik poziomu wykszta³cenia ludno�ci w i-tej grupie mieszkañców regionu,
Mij �  liczba osób o j-tym poziomie wykszta³cenia w i-tej grupie mieszkañców,
j �  jak we wzorze (9),
Li �  liczebno�æ i-tej grupy mieszkañców regionu.

W badaniach korelacyjnych wska�niki zagregowane czêsto maj¹ wiêksz¹ si³ê obja�niaj¹c¹ od
wska�ników opisuj¹cych poszczególne zmienne obja�niaj¹ce. Obliczono je wed³ug wzoru (11):

            (11)

gdzie:
Wj �  zagregowany wska�nik,
X

ij
�  warto�æ i-tej miary opisuj¹cej i-ty czynnik wp³ywaj¹cy na procesy zachodz¹ce w j-tej
    jednostce samorz¹du terytorialnego (gminie),

Mini �  minimalna warto�æ i-tego stymulatora (cechy wp³ywaj¹cej na procesy zachodz¹ce
    w gminach),

Max
ij

�  maksymalna warto�æ i-tego stymulatora,
i �  numer kolejny miary opisuj¹cej poziom czynnika wp³ywaj¹cego na procesy zachodz¹ce

    w gminach),
j �  numer kolejny jednostki samorz¹du terytorialnego (gminy),
n �  liczba agregowanych miar.

13 Miarê mo¿na uznaæ za uproszczon¹ wersjê wspó³czynnika wykszta³cenia zaproponowanego przez I. Fren-
kela [2005, s. 72].
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1.7. Wykorzystane metody statystyczne

Poniewa¿ w opisywanym badaniu analizie poddano wszystkie gminy jednego regionu, potrak-
towano je jako skoñczon¹ zbiorowo�æ generaln¹. Ograniczy³o to zakres badania statystycznego
do opisu struktury korelacji i dynamiki [Luszniewicz, S³aby 1997, s. 25]. Do obliczeñ wykorzystano
pakiet statystyczny Statgraphics 5.0 firmy Statistical Graphics Corporation. Szczególnie u¿yteczne
okaza³y siê metoda regresji i metoda analizy skupieñ.

Regresja to metoda statystyczna pozwalaj¹c¹ estymowaæ warunkow¹ warto�æ oczekiwan¹ zmien-
nej losowej, zwanej zmienn¹ zale¿n¹ (obja�nian¹), dla zadanych warto�ci innej zmiennej lub wektora
zmiennych losowych niezale¿nych (obja�niaj¹cych). Przy analizie regresji prostej wykorzystywano
opcjê porównania modeli alternatywnych, która pozwala sprawdziæ czy stwierdzony zwi¹zek ma
charakter prosto- czy krzywoliniowy. Analizowano modele najlepiej dopasowane. Analiza nieoczeki-
wanych reszt pozwala³a wyodrêbniæ z populacji badanej te jednostki, w których silnie widoczne by³o
oddzia³ywanie zmiennych obja�niaj¹cych (czynników) nieujêtych w modelu. Przyk³adowo, podczas
badania wp³ywu odleg³o�ci od Warszawy na procesy zachodz¹ce w gminach, nieoczekiwane reszty
wskazywa³y mniejsze o�rodki wzrostu i jednostki znajduj¹ce siê w zasiêgu ich oddzia³ywania.

W przypadku badania zale¿no�ci pomiêdzy zmienn¹ zale¿n¹ a wieloma zmiennymi niezale¿ny-
mi wykorzystano metodê krokow¹ wystêpuj¹c¹ w dwóch wariantach. Regresja krokowa postêpu-
j¹ca (w przód) polega na tym, ¿e zmienne s¹ kolejno dodawane do modelu. W pierwszym kroku
wybierana do modelu jest ta zmienna obja�niaj¹ca, która jest najsilniej skorelowana ze zmienn¹
obja�nian¹ i wyznacza model o istotnych parametrach. W drugim kroku wybierana jest kolejna
zmienna obja�niaj¹ca, której warto�ci s¹ najsilniej skorelowane z resztami kroku pierwszego, a
rozszerzony model charakteryzuje siê istotno�ci¹ wszystkich parametrów. Oprócz istotno�ci para-
metrów bada siê równie¿ istotno�æ wspó³czynnika determinacji. Procedura podlega zakoñczeniu,
gdy zabraknie zmiennych obja�niaj¹cych lub do³¹czenie nowej zmiennej do równania prowadzi do
utraty waloru istotno�ci przez parametry lub wspó³czynnik determinacji.

Regresja krokowa wsteczna polega na skonstruowaniu modelu zawieraj¹cego wszystkie po-
tencjalne zmienne obja�niaj¹ce w pierwszym kroku, a nastêpnie na stopniowym eliminowaniu
zmiennych tak, aby utrzymaæ model z najwy¿sz¹ warto�ci¹ wspó³czynnika determinacji przy zacho-
waniu istotno�ci parametrów. Konieczno�æ wykorzystania obu wersji wynika z tego, ¿e niekiedy
wyniki uzyskane przy badaniu tego samego zestawu zmiennych ró¿ni¹ siê. Ponadto, wykorzysta-
nie obu metod pozwala oceniæ si³ê skorelowania ze zmienn¹ zale¿n¹: 1) poszczególnych zmiennych
tworz¹cych model (metoda w przód) i 2) zmiennych pozosta³ych (metoda wstecz).

Do wykrywania struktur z³o¿onych z obiektów cechuj¹cych siê statystycznym podobieñ-
stwem analizowanych cech wykorzystano metodê analizy skupieñ (ang. cluster analysis), która
obejmuje kilka ró¿nych algorytmów klasyfikacji. S³u¿¹ one do u³o¿enia badanych obiektów w
grupy w taki sposób, aby stopieñ powi¹zania obiektów z obiektami nale¿¹cymi do tej samej grupy
by³ jak najwiêkszy, a z obiektami z pozosta³ych grup jak najmniejszy. W prezentowanych badaniach
u¿yteczna okaza³a siê metoda Warda, która ró¿ni siê od wszystkich pozosta³ych, poniewa¿ do
oszacowania odleg³o�ci miêdzy skupieniami wykorzystuje podej�cie analizy wariancji. Metoda ma
opiniê bardzo efektywnej, chocia¿ zmierza do tworzenia skupieñ o ma³ej wielko�ci. W przypadku
badañ regionalnych okaza³o siê to zalet¹, gdy¿ w porównaniu z innymi metodami, rzadko prowadzi-
³o to do wyodrêbnienia grup jednoelementowych. Wyodrêbnienie skupieñ u³atwia³o przestrzenn¹
analizê zjawisk.

U¿yteczne okaza³o siê równie¿ porównanie graficznych interpretacji wyników uzyskanych za
pomoc¹ obu metod. Pozwoli³o to na wskazanie czynników, których dzia³anie ujawnia siê jedynie w
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czê�ci jednostek. Przyk³adowo, wp³yw udzia³u sadów w strukturze u¿ytkowania gruntów ujawnia³
siê w tych jednostkach, w których udzia³ ten by³ wiêkszy ni¿ 10%. Uwagê zwraca fakt, ¿e korelacje
w poszczególnych skupieniach mog¹ byæ inne ni¿ wynika to z badania regresji w ca³ej zbiorowo�ci.

1.8. �ród³a danych liczbowych i informacji, ich ocena

W pracy wykorzystano dane liczbowe i informacje pochodz¹ce z nastêpuj¹cych �róde³:
� Banku Danych Lokalnych G³ównego Urzêdu Statystycznego (BDL GUS);
� Urzêdu Statystycznego w Warszawie, gdy zasoby GUS okazywa³y siê niepe³ne;
� Wydzia³u Monitoringu i Sprawozdawczo�ci RPO-WM i dzia³ania 3.4. ZPORR (WMS-R)

Mazowieckiej Jednostki Wdra¿ania Projektów Unijnych (MJWPU) w Warszawie, udo-
stêpniaj¹cego zestawienia wniosków przyjêtych do realizacji i finansowania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO-WM);

� Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowych poszczególnych gmin;
� stron internetowych i informacji firm korzystaj¹cych ze wsparcia w ramach RPO-WM;
� systemu Targeo w zakresie informacji o odleg³o�ciach pomiêdzy miejscowo�ciami na

Mazowszu i po³¹czeniach drogowych miêdzy nimi;
� informacji kierowników wydzia³ów merytorycznych urzêdów gmin dotycz¹cych kwestii

szczegó³owych le¿¹cych w ich kompetencjach;
� wywiadów z mieszkañcami Mazowsza maj¹cych na celu zdobycie wiedzy w kwestiach

szczegó³owych, takich jak np. koszt dojazdu.
Z punktu widzenia celu pracy, przyjêtej metody (badaniem objêto wszystkie gminy regionu)

oraz wykorzystanych narzêdzi statystycznych, zasadnicze znaczenie mia³y dane liczbowe (mierzal-
ne) uzyskane ze statystyk publicznych. Korzystano z nich zarówno przy badaniu procesów zacho-
dz¹cych w regionie, jak i do oceny polityki jednostek samorz¹du terytorialnego. Do oceny regio-
nalnej polityki rozwoju wykorzystane zosta³y raporty MJWPU. Oba te �ród³a danych wymaga³y
uzupe³nienia. W celu zbadania zasiêgu oddzia³ywania o�rodków wzrostu w regionie niezbêdne
by³o okre�lenie odleg³o�ci ka¿dej z 314 gmin od ka¿dego z piêciu o�rodków. Raporty na temat
podzia³u �rodków RPO nie zawiera³y informacji pozwalaj¹cych w ka¿dym przypadku na jedno-
znaczne okre�lenie statusu prawnego beneficjenta, miejsca realizowania przez niego dofinansowa-
nego przedsiêwziêcia i rodzaju dzia³alno�ci na jak¹ udzielono wsparcia. Dane te zaczerpniêto z
internetu lub w niektórych przypadkach bezpo�rednio w siedzibie beneficjenta.

Ze wzglêdu na sposób zbierania danych przez s³u¿by statystyczne, w celu unikniêcia b³êdów
interpretacyjnych niekiedy zachodzi potrzeba ich sprawdzenia. Przypadki takie, które ujawniaj¹
analizy statystyczne np. w postaci tzw. nieoczekiwanych reszt, nale¿a³o ka¿dorazowo wyja�niaæ z
jednej strony z pracownikami s³u¿b statystycznych, z drugiej ze specjalistami zatrudnionymi w
gminach, w których problem dostrze¿ono. Pojawia³y siê one m.in. gdy:

1) gminy stosowa³y rozproszone systemy infrastruktury, np. w zakresie zaopatrze-
nia ludno�ci w wodê lub utylizacji zanieczyszczeñ p³ynnych;

2) mieszkañcy korzystali z us³ug podmiotów na terenie innych jednostek, np. w za-
kresie usuwania nieczysto�ci sta³ych lub komunikacji zbiorowej;

3) gminy �wiadczy³y us³ugi na rzecz podmiotów gospodarki narodowej, dzia³ajacych
poza obszarem gminy, u¿yczaj¹c im przestrzeni w celu sk³adowania surowców,
odpadów (w tym niebezpiecznych), urz¹dzeñ przesy³owych itp.
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2. KONCEPCJA ROZWOJU REGIONU W �WIETLE ZA£O¯EÑ
EKONOMII ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU

Przegl¹d dostêpnych teorii wzrostu gospodarczego i rozwoju zawieraj¹ m.in. prace: Z. Bro-
dziñskiego [2011, s. 34-43], B. Fiedora i K. Kociszewskiego [2010, s. 47-180], T. G. Grosse [2002, s.
25-44] R. L. Freya, S. Schalteggera, M. Gmündera [2010, s. 47-62], D. Strahl [2006, s. 23-26]. Najpe³-
niejsze opracowanie zagadnienia zawiera druga z wymienionych prac. Zosta³y w niej omówione:
1) teorie wzrostu:

� klasyczne: A. Smitha, D. Ricardo, T. Malthusa i Teoria K. Marksa,
� neoklasyczne,
� keynesowskie: model Harroda-Domara, Koncepcje N. Kaldora oraz L. Passinetiego,
� pozosta³e: teoria wzrostu endogenicznego, koncepcja realnego cyklu koniunkturalnego,

socjologiczne teorie wzrostu,
2) teorie rozwoju:

� wczesne: ewolucjonizm F. Lista, koncepcja rozwoju kapitalizmu Sombarta, koncepcja po-
wstania kapitalizmu M. Webera, instytucjonalna koncepcja rozwoju T. Veblena,

� zorientowane na kraje rozwiniête: koncepcja spo³eczeñstwa obfito�ci, si³y przeciwwa¿¹cej
i nowego pañstwa przemys³owego J. K. Galbraighta, teoria stadialnego rozwoju W. W.
Rostowa, teoria stagnacji sekularnej, teoria kapitalizmu ludowego, teoria spo³eczeñstwa
postindustrialnego,

� prekursorskie krajów zacofanych: teoria kumulatywnego uwarunkowania G. Myrdala, �za-
klêty kr¹g ubóstwa� R. Nurkse, koncepcja wielkiego pchniêcia P. N. Rosensteina-Rodana,
strukturalizm R. Prebischa, model S. S. Kuznetsa, koncepcja uzale¿nienia rozwoju peryferii
od �wiatowego kapitalizmu I. Wallersteina,

� wspó³czesne wyja�niaj¹ce przyczyny zacofania: teorie rozwoju przez handel, teoria zale¿-
no�ci, teoria zmian strukturalnych,

� uniwersalne rozwoju gospodarczego: teoria J. Schumpetera, koncepcja rozwoju zrówno-
wa¿onego, teoria optymalnego systemu gospodarczego i konwergencji J. Tinbergena.

W pracy L. R. Freya, S. Schalteggera i M. Gmündera przedstawiono koncepcje rozwoju regio-
nalnego: koncepcjê sektorowo-bran¿ow¹, koncepcjê bazy eksportowej (ekonomicznej), koncepcjê
biegunów wzrostu � Fracoisa Peroux, koncepcjê centrum i peryferii Friedmana. D. Strahl poszerza
zestawienie dorobku my�li ekonomicznej w tym zakresie o: teoriê produktu podstawowego, kon-
cepcjê cyklu produkcyjnego, koncepcjê ucz¹cego siê regionu, koncepcjê elastycznej produkcji,
koncepcjê wielkiego pchniêcia.

Zdaniem Z. Brodziñskiego [2011, s 34-40], z punktu widzenia rozwoju regionów wa¿ne miejsce
zajmuj¹: teoria biegunów wzrostu, teoria rdzenia i peryferii oraz teoria bazy ekonomicznej. Pierwsza
z przywo³anych koncepcji k³adzie nacisk na rolê funkcji motorycznych okre�lonych przedsiêbiorstw,
bran¿ lub spo³eczno�ci lokalnych, wywo³uj¹cych efekty mno¿nikowe w innych dzia³ach gospodar-
ki i na obszarach przyleg³ych. W ten sposób bieguny wzrostu, zw³aszcza przy dobrze rozwiniêtej
sieci komunikacyjnej, stanowi¹ si³ê motoryczn¹ gospodarki regionu [Frey i in. 2010, s. 56-57].
Koncepcja bazy ekonomicznej (eksportowej) zwraca uwagê na znaczenie przedsiêbiorstw produ-
kuj¹cych na zewn¹trz obszaru, na którym s¹ zlokalizowane (eksport). Uznaje, ¿e sektor sprzedaj¹cy
swoje produkty na zewn¹trz jest bazowym (pierwotnym) dla sektora produkuj¹cego na potrzeby
wewnêtrzne [Frey i in. 2010, s. 55-56]. Zaproponowana przez Friedmana koncepcja rdzenia i peryfe-
rii skupia siê na biegunach wzrostu, które dziêki swojemu potencja³owi gospodarczemu i politycz-
nemu s¹ w stanie zdominowaæ obszary peryferyjne, co powoduje nap³yw do nich czynników do
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produkcji (zarówno pracy, jak i kapita³u). Zdaniem P. Krugmana [1991] przep³yw czynników pro-
dukcji nastêpuje w obu kierunkach [Frey i in. 2010, s. 58-60]. Jednak to czy przep³ywy w kierunku
centrum równowa¿one s¹ przez przep³ywy w kierunku peryferii pozostaje w sferze dyskusji.

¯adna z wymienionych koncepcji nie jest jednak w pe³ni u¿yteczna w badaniach rozwoju
zrównowa¿onego w ujêciu H. Rogalla [2010], ze wzglêdu na zbyt s³abe uwzglêdnienie sfery spo-
³ecznej. Poniewa¿ ekonomi�ci regionalni zdaniem Z. Brodziñskiego [2011, s. 233], poch³oniêci za-
gadnieniem optymalizacji polityki regionalnej w �wietle uznanych koncepcji, nie po�wiêcaj¹ do�æ
uwagi rozwijaniu teorii, narasta potrzeba dostosowania uznanych koncepcji do zmieniaj¹cego siê
paradygmatu przez  uzupe³nienie wykorzystywanych modeli rozwoju o nowe za³o¿enia tam, gdzie
dotychczasowe nie odpowiadaj¹ potrzebom wynikaj¹cym ze specyfiki problemu oraz wype³nienia
dostrze¿onych luk koncepcjami spoza teorii rozwoju. Uzyskany w ten sposób model rozwoju na
szczeblu lokalnym uwzglêdni³:

� mechanizm stymulacji wzrostu gospodarczego oparty na koncepcjach M. Binswanera
i R. Layarda;

� mechanizmy procesów koncentracji w sferze gospodarczej i spo³ecznej;
� mechanizm wyzwalania mobilno�ci si³y roboczej;
� koncepcjê oddzia³ywañ cz³owieka na �rodowisko naturalne;
� koncepcjê regionalnej i lokalnej polityki zrównowa¿onego rozwoju.
Przedstawiona w dalszej czê�ci rozdzia³u koncepcja wydaje siê byæ spójna i kompletna. Stano-

wi spojrzenie na problem rozwoju regionu bardziej w skali mikro i od strony peryferii. Jest ona
dope³nieniem bogatego dorobku krajowego wykorzystuj¹cego my�l ekonomiczn¹ nurtu klasycz-
nego i ukierunkowan¹ bardziej na podej�cie w skali makro i od strony o�rodków wzrostu.
Za przyk³ad takiego sposobu analizy pos³u¿yæ mog¹ prace: G. Gorzelaka [2009], T. G. Grosse [2007],
P. Klibera [2007], T. Ko�cielskiego i K. Malagi [2008], M. Smêtkowskiego i B. Ja³owieckiego [2009],
M. Smêtkowskiego i wspó³autorów [2008], P. Wójcika [2008].

2.1. Mechanizm stymulacji wzrostu gospodarczego
oparty na koncepcjach M. Binswangera i R. Layarda

Model mechanizmu stymuluj¹cego wzrost gospodarczy opracowano wykorzystuj¹c koncep-
cjê �kieratów szczê�cia� przedstawion¹ w pracach M. Binswangera [2010] i R. Layarda [2009].
Autorzy ci skupiaj¹ siê na zagadnieniu wp³ywu ró¿nych czynników na poziom zadowolenia ludzi.
Wyeksponowanie s³abiej zarysowanego problemu wp³ywu zadowolenia ludzi na poziom ich eko-
nomicznej aktywno�ci, mo¿e byæ wstêpem do budowy modelu koncepcji mechanizmu wzrostu
gospodarczego. Uzupe³nienie go elementami innych koncepcji pozwoli³o skonstruowaæ model
przedstawiony schematycznie na rysunku 3.

Zgodnie z pogl¹dami M. Binswangera i R. Layarda si³¹ napêdow¹ rozwoju jest potrzeba
dominacji i manifestowania statusu przez konsumpcjê na pokaz. Sprawia ona, ¿e ludzie bez
wzglêdu na wielko�æ zasobu posiadanych dóbr odczuwaj¹ ich sta³y niedosyt. Nie wystarczy
mieæ du¿o, trzeba mieæ wiêcej ni¿ maj¹ inni [Binswanger 2010 s. 48-68]. Ambicja, która uznawana
jest za uczucie tak silne jak g³ód [Pszczó³kowski 1936, s. 66], powoduje równocze�nie zburzenie
systemu tzw. �duchowej ksiêgowo�ci�. Obni¿a zapotrzebowanie na dobra niematerialne, daj¹ce
wiêcej zadowolenia14 , ale cechuj¹ce siê mniejsz¹ przydatno�ci¹ do ostentacyjnej konsumpcji.

14 Cytowane przez R. Layarda [2009, s. 79] wyniki badañ pokazuj¹ jak silnie wp³ywaj¹ na cz³owieka: brak
partnera ¿yciowego, bezrobocie lub samo nim zagro¿enie, brak zaufania do ludzi, brak wolno�ci osobistej i swobód
politycznych, brak religii.
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Utrudnia ponadto szacowanie warto�ci dóbr przysz³ych. Ta u³omno�æ natury ludzkiej jest przy-
czyn¹ ujawniania siê mechanizmów wzmacniaj¹cych uczucie niedosytu, które w literaturze okre-
�la siê mianem �kieratów szczê�cia�. Powoduj¹ one, ¿e mimo wiêkszej poda¿y i dostêpno�ci dóbr
oraz wzrostu dochodów, poziom zadowolenia spo³eczeñstwa stagnuje lub maleje. Rosn¹ca ofer-
ta towarowa sprawia, ¿e coraz trudniej jest znale�æ dobro, którego nabycie wyró¿nia w otoczeniu
(daje status), nabywcy skazani s¹ na �mêkê wyboru� [Binswanger 2010], a ich niezadowolenie
powiêksza zjawisko negatywnej selekcji, polegaj¹ce na tym, ¿e w warunkach mnogo�ci dóbr
niektórym producentom op³aca siê zani¿aæ jako�æ towarów, co zmusza pozosta³ych do podobnych
zachowañ [Garbicz 2009a, s. 126]. Jako kolejn¹ przyczynê niezadowolenia wskazaæ mo¿na dostrze-
¿one przez S. Jevonsa zjawisko obni¿ania siê u¿yteczno�ci dóbr w miarê, jak ich wielko�æ ro�nie
[Stankiewicz 2007, s. 199]. Brak satysfakcji zachêca ludzi do zwiêkszenia wysi³ku, wykazania przed-
siêbiorczo�ci, szukania nowych rozwi¹zañ. W tej czê�ci uzyskany model wykazuje du¿e podobieñ-
stwo do teorii rozwoju gospodarczego J. Schumpetera. W obu przypadkach za czynnik stymuluj¹-
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Rysunek 3. Mechanizm o pod³o¿u psychologicznym przyspieszaj¹cy wzrost gospodarczy
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cy wzrost gospodarczy uznaje siê konkurencjê. W teorii J. Schumpetera przebiega ona na polu
innowacji pomiêdzy przedsiêbiorstwami tej samej bran¿y (podej�cie technocentryczne), która pro-
wadzi do obni¿enia poziomu zysku [Fiedor, Kociszewski 2010, s. 162-165]. W opisywanym modelu
reprezentuj¹cym podej�cie antropocentryczne, wspó³zawodnictwo o status wystêpuje pomiêdzy
lud�mi czêsto ró¿nych profesji, funkcjonuj¹cymi w okre�lonych �rodowiskach, w tym wyodrêb-
nionych terytorialnie. Konkurencja ta powoduje powstanie zjawisk w sferze spo³ecznej, które
wp³ywaj¹ w sposób znacz¹cy na przebieg procesów gospodarczych.

M. Garbicz [2007, s. 22], T. Kowalik [2002, s. 129-153] i M. Lechwar [2006b] zwracaj¹ uwagê, ¿e
narastaj¹ca konkurencja premiuje silnych i pog³êbia nierównomierno�æ podzia³ów. Ogranicza licz-
bê wygranych, zwiêkszaj¹c równocze�nie liczbê niezadowolonych przegranych, co prowadzi do
rozszerzania siê sfery ubóstwa i nasilenia procesu marginalizacji, które s¹ przyczyn¹ os³abienia
rozwoju w przysz³o�ci. Przegrani pojawiaj¹ siê jednak nie tylko w�ród biednych. S¹ w ka¿dej z grup
spo³ecznych, gdy¿ konkurencja odbywa siê wewn¹trz tych grup15. Próbuj¹ oni dogoniæ konkuren-
tów za wszelk¹ cenê � per fas et nefas. Zachowania nieetyczne pojawiaj¹ siê g³ównie w stosunku
do przedstawicieli innych grup spo³ecznych, gdy¿ wewn¹trz grup funkcjonuj¹ liczne instytucje
ograniczaj¹ce takie dzia³ania. Dla grup zamo¿nych charakterystyczne s¹:

� wyzysk polegaj¹cy na wykorzystywaniu ekonomicznej przewagi i narzucaniu kontrahentom
niekorzystnych umów; umowy takie, choæ w �wietle prawa wa¿ne, budz¹ zastrze¿enia od
strony moralnej i powoduj¹ okre�lone reakcje ze strony tych, którzy czuj¹ siê krzywdzeni;

� wykorzystywanie luk prawnych lub przekraczanie prawa w celu uzyskania korzy�ci kosz-
tem sektora publicznego16;

� �psucie� instytucji reguluj¹cych prawa w³asno�ci; na problem ten uwagê zwróci³ M. Gar-
bicz [2007, s. 23] przywo³uj¹c prace Glaesera i wspó³autorów [2002] oraz Sonina [2002];

� tworzenie i rozszerzanie systemów korupcyjnych i nepotystycznych prowadz¹cych do
spadku efektywno�ci gospodarowania 17;

� nadu¿ywanie �rodowiska przyrodniczego, zasobów naturalnych i innych dóbr wspólnych.
Grupy s³absze reaguj¹ zmniejszeniem wydajno�ci pracy, czemu sprzyja opisany przez M. Gar-

bicza [2009a, s. 125, 2009b s. 144] uk³ad �pryncypa³a i agenta�. W przypadku nagromadzenia siê
frustracji mog¹ wyst¹piæ wybuchy niezadowolenia po³¹czone z aktami naruszania porz¹dku pu-
blicznego. Ostatecznie, w �rachunku strat� uwzglêdniæ nale¿y skutki patologicznych zachowañ
ludzi, którzy �odpadli z gry� i zostali zepchniêci na margines spo³eczeñstwa. Opisane postawy
wzmacniane s¹ przez wy¿ej wymienione dzia³ania grup uprzywilejowanych, ale same wywo³uj¹
równocze�nie reakcjê z ich strony. Powstaje zatem sprzê¿enie zwrotne prowadz¹ce do eskalacji
konfliktów, które s¹ oznak¹ naruszenia zasady sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokoleniowej i drastycz-
nego obni¿enia siê poziomu akceptacji spo³ecznej.

Obok powy¿ej opisanych reakcji ujawniaj¹ siê równie¿ takie, których etyczna ocena nie jest
negatywna. Mog¹ one jednak wywo³ywaæ skutki niepo¿¹dane, zarówno z punktu widzenia rozwo-
ju zrównowa¿onego i rozwoju w ogóle. Wymieniæ mo¿na m.in.: zanikanie gorzej p³atnych zawodów,
migracje, zwiêkszenie mobilno�ci si³y roboczej, os³abienie wiêzi spo³ecznych oraz zmniejszenie
dzietno�ci bogatszych grup spo³ecznych. Ograniczanie zatrudnienia w zawodach uznanych za

15 M. Binswanger [2010, s. 54] ilustruje to zjawisko cytatem angielskiego filozofa Bertranda Russela: �¯ebrak
nie zazdro�ci miliarderowi tylko innemu ¿ebrakowi, który wiêcej zarobi³ ni¿ on�.

16 Przyk³ady nadu¿yæ tego typu ujawniaj¹ media [Lisowska 2012].
17 System korupcyjny i nepotystyczny sprzyjaj¹ obni¿eniu wydajno�ci pracy. Gdy korzy�ci, które powinny

byæ dzielone wed³ug wk³adu pracy przyznawane s¹ na podstawie innych kryteriów, zanika motywacja zarówno u
tych, którzy wspomniane mechanizmy tworz¹ i w nich uczestnicz¹, jak i u tych, którzy z nich korzystaæ nie
mog¹. Problem ten rozwin¹³ S. Pszczó³kowski [1936, s. 53].
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mniej wa¿ne i przez to gorzej p³atnych prowadzi zgodnie z koncepcj¹ �oringu� M. Kremera18, do
destabilizacji uk³adu gospodarczego w momencie, gdy ujawni siê brak okre�lonych towarów
i us³ug, zw³aszcza dostarczanych nieodp³atnie dóbr publicznych. Zwiêkszona mobilno�æ zawodo-
wa mieszkañców nie mo¿e byæ jednoznacznie oceniona. Powoduje, co prawda, dop³yw pieniêdzy
do miejsc zamieszkania pracowników, ale równocze�nie zmniejsza zasoby czynników produkcji
i os³abia wiêzi spo³eczne bêd¹ce podstaw¹ kapita³u spo³ecznego. Migracje, które powinny prowa-
dziæ do wzrostu efektywno�ci gospodarczej przez poprawê proporcji miêdzy zasobami ludzkimi,
bogactwami naturalnymi i kapita³em, mog¹ zaburzaæ te relacje. Skutkiem nadmiernej ¿ywio³owo�ci
tego procesu zwykle s¹: zaburzenie ³adu przestrzennego oraz os³abienie konkurencyjno�ci i zdol-
no�ci do rozwoju obszarów na których ubywa ludno�ci. Ma³o zbadanym zjawiskiem jest zmniejsze-
nie dzietno�ci grup zamo¿nych. T³umaczy siê je wysokimi kosztami alternatywnymi posiadania
dzieci oraz d¹¿eniem rodziców do utrzymania odpowiednio wysokiego statusu w³asnego i zapew-
nienia podobnego statusu potomstwu. Mo¿na tak¿e jako przyczynê wykazaæ os³abienie wiêzi
spo³ecznych, gdy¿ posiadaniu dzieci sprzyja wsparcie ze strony otoczenia. Jest to zjawisko niepo-
koj¹ce, gdy¿ wystêpuje w �rodowiskach mog¹cych zapewniæ swoim dzieciom lepsze warunki roz-
woju. Skutkiem tego mo¿e byæ konieczno�æ �outsourcingu potomstwa� [Binswanger 2010, s. 168].
Szacunki wskazuj¹ na to, ¿e bez dop³ywu ludno�ci do roku 2035 liczba mieszkañców Polski zmaleje
o 2,2 mln osób, a w niektórych powiatach mo¿e ulec zmniejszeniu nawet o 33%. Z tego powodu
za³amaniu mog¹ ulec finanse gmin [¯ó³ciak 2012].

Pojawienie siê opisanych problemów sygnalizuje mo¿liwo�æ naruszenia zasady sprawiedliwo-
�ci miêdzypokoleniowej i zmusza spo³eczeñstwo do ponoszenia znacznych nak³adów, które z punktu
widzenia gospodarki s¹ ja³owe [Pszczó³kowski 1936, s. 46-55, Garbicz 2007, s. 22].

2.2. Mechanizmy procesów koncentracji w sferze gospodarczej
i spo³ecznej wykorzystuj¹ce koncepcje bazy ekonomicznej
i lokalnej renty konsumenta

Wzrost gospodarczy, bêd¹cy efektem wczesniej opisanych mechanizmów sprzyja nasilaniu
siê procesów: koncentracji, specjalizacji, ujednolicenia, synchronizacji, maksymalizacji i centraliza-
cji [Sadler 1997, s. 18]. Przynosz¹ one gospodarce wymierne efekty, do których R. L. Frey i wspó³-
autorzy [2010, s. 58] zaliczaj¹:

� rozwój dzia³alno�ci sprzyjaj¹cej wzrostowi gospodarczemu (np. wy¿sze uczelnie, wysoko
wyspecjalizowane us³ugi, instytucje kulturalne),

� zjawisko efektywno�ci skali,
� klimat sprzyjaj¹cy wzrostowi gospodarczemu,
� mo¿liwo�æ produkcji dóbr o wysokiej elastyczno�ci dochodowej popytu i znacznej warto-

�ci dodanej,
� wy¿sz¹ op³acalno�æ i ni¿sze ryzyko uzyskane dziêki innowacjom, co sprzyja dop³ywowi

kapita³u z obszarów przyleg³ych.
Jednak tempo wzrostu i pojawianie siê korzy�ci mu towarzysz¹cych nie jest równomiernie

rozmieszczone w przestrzeni. Zjawisko to próbuje obja�niæ wiele koncepcji, które przedstawili m.in:
D. Chudy-Hyski [2009, s. 25-33], R. L. Frey i wspó³autorzy [2010, s. 47-63], M. Garbicz [2005],
D. Strahl [2006, s. 23-25] i W. Szmyt [1999, s. 49-59].

18 Koncepcja okr¹g³ej uszczelki (oringu) powsta³a pod wp³ywem wniosków p³yn¹cych z wyja�nienia przy-
czyn katastrofy amerykañskiego promu kosmicznego, któr¹ spowodowa³o zu¿ycie, jak siê wydawa³o, ma³o
wa¿nego i relatywnie taniego elementu [Garbicz 2005].
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Budowê modelu procesów koncentracji u¿ytecznego przy analizie zjawisk na poziomie regio-
nu rozpoczêto od przyjêcia koncepcji W. Arthura [1990], wskazuj¹cej na znaczenie pocz¹tkowej
przewagi konkurencyjnej jak¹ uzyskuj¹ producenci, dysponuj¹cy wiêkszym rynkiem zbytu. Po-
zwala im to wykorzystaæ zjawisko ekonomii skali. Wysoka wydajno�æ zapewnia adekwatny poziom
p³ac i na zasadzie sprzê¿enia zwrotnego kreuje rynki o du¿ym potencjale popytowym. Jednocze-
�nie du¿a skala produkcji sprzyja postêpowi technicznemu. Powodzenie jednych firm umo¿liwia
rozwój innym, tworz¹ siê powi¹zania kooperacyjne daj¹ce efekty synergiczne. Gospodarka staje
siê bardziej kompletna, co w my�l koncepcji �oringu� M. Kremera [1993] zwiêksza jej wydajno�æ
i trwa³o�æ. Pocz¹tkowe przewagi s¹ w ten sposób powiêkszane i utrwalane. Przedsiêbiorcy dzia³a-
j¹cy na obszarach, których  popyt jest niedu¿y  musz¹ korzystaæ z technologii mniej kapita³och³on-
nych, które w takich warunkach s¹ bardziej efektywne, ale nie zapewniaj¹ konkurencyjno�ci w
uk³adach szerszych. Na ich niekorzy�æ dzia³a tak¿e s³abo�æ otoczenia instytucjonalnego, w którym
ujawnia siê prawo ekonomii skali [Garbicz 2005]. Analogiczny proces wyst¹pi, gdy �ród³em przewa-
gi konkurencyjnej bêdzie zdolno�æ gospodarki lokalnej do wytwarzania dóbr, pozwalaj¹cych wy-
ró¿niæ siê w otoczeniu, przez M. Binswngera okre�lanych mianem �dóbr statusu�. Konsekwencj¹
tych przewag jest opisany przez J. Friedmanna [1972] proces �wysysania� czynników rozwojo-
wych. Zjawisko to ma do�æ z³o¿ony mechanizm, poniewa¿ zgodnie z koncepcj¹ P. Krugmana [1991]
w wymianie miêdzy obszarami nastêpuje dwukierunkowy przep³yw ludzi, dóbr i kapita³u. Jednak w
przypadku, gdy który� z obszarów posiada przewagê prowadzi ona nie do specjalizacji obszarów,
jak postuluje Krugman, a do przestrzennej koncentracji bogactwa. Dlatego przytoczona koncep-
cja, podobnie jak i inne oparte na teorii korzy�ci komparatywnych, np. koncepcja diamentu
M. Portera [1989, 1990], nie przekonuje19. Powszechnie bowiem obserwowany jest stan braku
równowagi wymiany miêdzy obszarami wewn¹trz regionu oraz przewagi zjawiska �wysysania�
czynników prorozwojowych nazwanego przez G. Myrdala [1972, s. 26-27] �efektem p³ukania� (bac-
kwash effect) nad efektem ekspansji centrum ku obszarom s³abszym, okre�lonym jako �efekt roz-
przestrzeniania� (spread effect). Obserwacje te pozwala w zadowalaj¹cy sposób wyja�niæ uzupe³-
niona koncepcja bazy eksportowej [Frey i in. 2010, s. 55]. Zak³ada ona, ¿e przedsiêbiorstwa sprze-
daj¹ce swoje produkty na zewn¹trz rozpatrywanego obszaru s¹ �ród³em dop³ywu pieni¹dza, który
przez zwiêkszenie dochodów przedsiêbiorstw produkuj¹cych na rynek wewnêtrzny oraz gospo-
darstw domowych wywo³uje powstanie efektów mno¿nikowych. Nale¿y jednak uwzglêdniæ fakt,
¿e koncepcja ta wyja�nia procesy na poziomie miêdzynarodowym, gdzie czynniki ograniczaj¹ce
przep³yw towarów, osób i kapita³u pozwalaj¹ traktowaæ poszczególne obszary uczestnicz¹ce w
wymianie, jako gospodarki w znacznym stopniu zamkniête. W skali lokalnej ograniczenia takie nie
wystêpuj¹. Zachodzi zatem konieczno�æ uwzglêdnienia gospodarstw domowych uczestnicz¹cych
w wymianie czynników produkcji i dóbr konsumpcyjnych zarówno wewn¹trz analizowanego ob-
szaru, jak i z jego otoczeniem zewnêtrznym. J. Pretty [2000, s. 18] porównuje gospodarki lokalne do
dziurawych wiader, z których wyp³ywaj¹ pieni¹dze, wskutek czego kurczy siê kapita³ miejscowy. W
celu równowa¿enia strat niezbêdny jest dop³yw pieniêdzy z zewn¹trz. W�ród �róde³ zasilania go-
spodarki lokalnej wymienia:

� nabywanie towarów i us³ug przez mieszkañców innych obszarów,
� dochody z pracy mieszkañców poza miejscem zamieszkania,
� renty, emerytury, inne �wiadczenia spo³eczne uzyskiwane przez mieszkañców, dotacje

z zewn¹trz zdobywane przez przedsiêbiorstwa i inne organizacje.

19 Ograniczenia teorii korzy�ci komparatywnych na przyk³adzie umowy handlowej miêdzy Angli¹ i Portuga-
li¹ w sprawie ulg celnych w handlu winem i suknem (Traktat Methuena z roku 1817) przedstawi³ M. Binswanger
[2001].
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Poszerza to pojêcie bazy eksportowej o gospodarstwa domowe, dysponuj¹ce zasobami �rod-
ków produkcji (w tym przede wszystkim praca). Drugim rozszerzeniem jest wprowadzenie sektora
publicznego dokonuj¹cego transferów finansowych miêdzy analizowanym obszarem i jego oto-
czeniem (rys. 4). W prezentowanej koncepcji uwzglêdnione zosta³y zatem trzy �ród³a finansowego
zasilania obszaru:

1) przychody przedsiêbiorstw eksportuj¹cych dobra i us³ugi (strumieñ oznaczony numerem 6),
2) przychody gospodarstw domowych z tytu³u u¿yczenia czynników produkcji na zewn¹trz (3),
3) dochody zewnêtrzne samorz¹du terytorialnego, pozwalaj¹ce finansowaæ jego wydatki:

transfery pieniê¿ne oraz zakupy dóbr, us³ug i czynników produkcji (4).
Wystêpuj¹ równie¿ trzy strumienie odp³ywu pieniêdzy:
1) import dokonywany przez gospodarstwa domowe (1),
2) zakupy przedsiêbiorstw dokonywane poza obszarem (2),
3) transfery �rodków publicznych (np. rozliczenia z innymi jednostkami sektora publicznego

dzia³aj¹cymi poza obszarem jednostki) i zakupy jednostek sektora publicznego dokony-
wane na rynkach zewnêtrznych (strumieñ 5).

Wielko�æ efektu mno¿nikowego, ujawniaj¹cego siê w gospodarce lokalnej obszaru, zale¿y od
relacji nie dwóch a sze�ciu strumieni �rodków.

Przyjmuj¹c za³o¿enie, ¿e jednemu z obszarów uczestnicz¹cych w wymianie udaje siê osi¹gn¹æ
pocz¹tkow¹ przewagê, nale¿y uznaæ, ¿e wa¿nym �ród³em zasilania bêdzie dop³yw pieniêdzy z tytu³u
sprzeda¿y towarów i us³ug (6). Równocze�nie maleje odp³yw pieniêdzy z tytu³u wydatków czynio-
nych na zewn¹trz obszaru, przez gospodarstwa domowe (2) i przedsiêbiorstwa (1), które mog¹
korzystnie zaopatrywaæ siê na rynku wewnêtrznym. Jednostki terytorialne uczestnicz¹ce w wymia-

Rysunek 4. Poszerzona koncepcja bazy eksportowej
�ród³o: opracowanie w³asne
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nie handlowej z tym obszarem zanotuj¹ zwiêkszenie strumieni odp³ywów (1) i (2) i zmniejszenie
dop³ywu pieniêdzy do przedsiêbiorstw z ich bazy eksportowej (6). Nierównowaga wymiany pomiê-
dzy obszarami i konieczno�æ zachowania tzw. sprawiedliwo�ci wymiennej powoduje przep³yw
czynników produkcji do obszarów posiadaj¹cych przewagê. Dochody gospodarstw domowych ze
sprzeda¿y czynników produkcji (3) s¹ bowiem czynnikiem równowa¿¹cym niekorzystny bilans
wymiany. W pierwszej kolejno�ci przep³ywa czynnik najbardziej mobilny, czyli praca. Skutkiem
tego procesu jest wiele zjawisk, które przez znawców zagadnienia uwa¿ane s¹ za przyczyny zagro-
¿eñ. K. Duczkowska-Ma³ysz [1998, s. 103] zalicza do nich:

� dominacjê rolnictwa o anachronicznej strukturze agrarnej,
� dominacjê produkcji przemys³owej opartej na przestarza³ej i pracoch³onnej technologii,
� wyra�ny brak rozwoju sfery us³ug,
� niedostateczne wyposa¿enie obszarów w infrastrukturê techniczn¹,
� przestrzenn¹ koncentracjê monokultur gospodarczych (brak warunków i mechanizmów

do wyzwalania przez si³y lokalne i regionalne przedsiêbiorczo�ci i inicjatyw).
Warto zwróciæ uwagê, ¿e nawet czynnik niemobilny jakim jest ziemia (przestrzeñ) wraz z jej

zasobami, mo¿e zostaæ skutecznie wy³¹czony z gospodarki danego obszaru i staæ siê czê�ci¹
sk³adow¹ gospodarki w stosunku do niego zewnêtrznej20. Skutkiem wy³¹czenia przestrzeni z go-
spodarki lokalnej jest zmniejszenie udzia³u spo³eczno�ci lokalnej w korzy�ciach powstaj¹cych w tej
przestrzeni, przy jednoczesnym zobowi¹zaniu tej spo³eczno�ci do internalizacji powstaj¹cych w
niej efektów zewnêtrznych. Nie pojawia siê wówczas efekt mno¿nikowy. W ten sposób pocz¹tko-
we dysproporcje ulegaj¹ pog³êbieniu i ostatecznemu utrwaleniu.

Nadmierny rozwój bazy eksportowej mo¿e prowadziæ równocze�nie do niepo¿¹danych proce-
sów w o�rodkach wzrostu. Konkurencja o przestrzeñ powoduje kszta³towanie siê tzw. �ródmiej-
skiego centrum biznesu (�CB). Biznes ulokowany w centrum miasta przyczynie siê do podnosze-
nia czynszów i cen mieszkañ, co powoduje przemieszczenia ludno�ci ku granicom miasta i prze-
strzenne rozdzielenie funkcji mieszkaniowej od gospodarczej. W konsekwencji kurczy siê popyt w
centrum o�rodka. Przedsiêbiorstwa poszukuj¹ce efektywno�ci skali stopniowo dostosowuj¹ swoj¹
ofertê do klientów z obszarów dalej po³o¿onych. Oznak¹ tego jest np. lokowanie centrów handlo-
wych w okolicy po³o¿onej blisko obiektów komunikacyjnych, takich jak dworce kolejowe lub na
obrze¿ach strefy �ródmiejskiej. Je¿eli podmioty gospodarcze nie s¹ silnie zwi¹zane z lokalnym rynka-
mi, w tym z rynkiem zatrudnienia, to mo¿e siê okazaæ, ¿e nawet przy wysokim PKB inne mierniki
dobrobytu, takie jak produkt narodowy, dochód narodowy wed³ug cen czynników produkcji [Nasi-
³owski 2003, s. 189-191] s¹ relatywnie niskie. Przedsiêbiorstwa bazy eksportowej ulokowane w o�rod-
ku wzrostu musz¹ uwzglêdniæ koszty dojazdu klientów. Ich oferta bêdzie zatem koncentrowa³a siê na
produktach dro¿szych. To wyklucza z grona nabywców mieszkañców gorzej sytuowanych . Powody,
dla których ludzie nie mog¹ w pe³ni wykorzystaæ miejscowej oferty wynikaj¹ zarówno z uwarunko-
wañ zewnêtrznych (np. cena, konieczno�æ poniesienia dodatkowych nak³adów zwi¹zanych z kon-
sumpcj¹), jak i le¿¹cych po stronie konsumenta (np. brak nawyku konsumpcji okre�lonego dobra,
brak czasu). Zatem przecenianie w lokalnej polityce rozwoju (decyzje lokalizacyjne) znaczenia poda¿y
dóbr najwy¿szej jako�ci mo¿e prowadziæ do sytuacji, gdy coraz wiêksza poda¿ w coraz mniejszym
stopniu wp³ywa na poziom zadowolenia mieszkañców.

Ró¿nice korzy�ci osi¹ganych przez mieszkañców poszczególnych jednostek administracyj-
nych powoduj¹ przemieszczenia ludno�ci. Przy opisie tego zagadnienia u¿yteczna jest koncepcja

20 Najbardziej typowym przyk³adem mo¿e byæ u¿yczenie gruntu pod lokalizacjê bezobs³ugowych urz¹dzeñ
s³u¿¹cych produkcji lub �wiadczeniu us³ug na innych obszarach (np. linie przesy³owe, magazyny, sk³adowiska
odpadów itp.).
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lokalnej renty konsumenta21  zaproponowana przez S. Pszczó³kowskiego [1936, s. 348-349]. Mo¿na
j¹ potraktowaæ jako ekonomiczne uzasadnienie dla dwóch pó�niejszych koncepcji opisanych przez
Mieszkowskiego i Millsa [1993, s. 135-137], a mianowicie: koncepcji problemów finansowych i
spo³ecznych miasta centralnego i teorii naturalnego rozwoju. Jednak jej wykorzystanie pozwala
zwróciæ uwagê, ¿e suburbanizacja jest wynikiem nie tylko procesów zachodz¹cych w o�rodkach
wzrostu, ale równie¿ zmian dokonuj¹cych siê na obszarach peryferyjnych.

S. Pszczó³kowski wykaza³, ¿e w warunkach znacznego stopnia samowystarczalno�ci i ma³ej mo-
bilno�ci ludno�æ wiejska mia³a przewagê w dostêpie do ¿ywno�ci i mieszkañ. Mieszkañcy miast mogli
natomiast szerzej korzystaæ z rynku dóbr wytwarzanych przemys³owo i dóbr niematerialnych (eduka-
cja, informacja, niektóre formy kultury). Poniewa¿, jak dowodzi ekonomia energetyczna, do której
dorobku nale¿y omawiana koncepcja, dobra niematerialne maj¹ warto�æ wy¿sz¹ od dóbr material-
nych, lokalna renta konsumenta mieszkaj¹cego na terenach wiejskich by³a ni¿sza od tej jak¹ móg³
uzyskaæ mieszkaniec miasta. Powodowa³o to przep³yw mieszkañców ze wsi do miasta. Komentuj¹c
zachowania mieszkañców miast S. Pszczó³kowski [1936, s. 351] pisa³: �Ta swoista niematerialna renta
konsumenta jest przyczyn¹ tego, ¿e mieszkañcy wielkich miast niechêtnie udaj¹ siê na prowincjê,
nawet wtedy, gdy daje im to dora�ne korzy�ci materialne�. Sprzyja³o to przeludnieniu miast22.

Postêp jaki nast¹pi³ w zakresie technik dystrybucji towarów sprawi³, ¿e uk³ad korzy�ci uleg³
zmianie [Mieszkowski, Mill 1993, s. 137]. Obni¿enie kosztów transportu, na co zwraca³ uwagê ju¿
S. Pszczó³kowski, zmniejszy³o poziom rent. Zarówno wie�, jak i miasto utraci³y przewagê w zakresie
dóbr, które mog¹ byæ ³atwo przemieszczane. Zyska³y jednak wskutek wzrostu popytu na specyficz-
ne dobra (g³ównie niematerialne), których konsumpcja nie mo¿e odbywaæ siê poza miejscem wy-
tworzenia. Wymieniæ w�ród nich mo¿na krajobraz, wiêzi miêdzyludzkie, etos, bezpieczeñstwo.

Kolejn¹ zmian¹ jaka nast¹pi³a, jest wzrost mobilno�ci konsumenta, umo¿liwiaj¹cy mu dostêp
do obu rent. Potencjalnie wszyscy mog¹ zrealizowaæ korzy�æ równ¹ sumie lokalnych rent, czyli
rencie zagregowanej. Czynnikiem ró¿nicuj¹cym s¹ jednak koszty dostêpu do poszczególnych rent,
które zale¿¹ od miejsca zamieszkania. Przyjêcie powy¿szych za³o¿eñ pozwala wykorzystaæ metodê
zastosowan¹ przez J. H. von Thünena przy opracowaniu teorii lokalizacji produkcji rolniczej.

Analiza ró¿nic miêdzy zagregowan¹ rent¹ konsumenta a sum¹ koszów dostêpu do rent stano-
wi korzy�æ mieszkañca, któr¹ w przypadku miast nale¿y dodatkowo pomniejszyæ o ujemne oddzia-
³ywania gospodarki miejskiej23 (rys. 5). Prowadzi to do wniosku, ¿e wokó³ centralnych dzielnic
miasta powstawaæ musz¹ strefy zamieszkane przez ludno�æ o ró¿nym statusie socjalnym. To prze-
strzenne rozmieszczenie mieszkañców wynika z faktu, ¿e w warunkach gospodarki rynkowej grupy
bardziej zamo¿ne maj¹ u³atwiony dostêp do korzy�ci. Kszta³t tych stref, analogicznie jak w teorii
Thünena, powinien przypominaæ pier�cienie. Jednak na ich rzeczywisty kszta³t wp³ywaæ bêdzie
nierównomierny rozk³ad przestrzenny czynników wyznaczaj¹cych wielko�æ korzy�ci konsumenta:

� lokalizacja miejsc poda¿y dóbr, us³ug i �róde³ dochodu,
� sieæ komunikacyjna wyznaczaj¹ca poziom kosztów dostêpno�ci do rent,
� s¹siedztwo bêd¹ce �ród³em niedogodno�ci.

21 Pod pojêciem renty autor cytowanej koncepcji rozumie udzia³ w wytworzonym dochodzie spo³ecznym,
który powstaje bez jakichkolwiek nak³adów pracy i kapita³u [Pszczó³kowski 1936, s. 344]. Lokalnej renty
konsumenta w ujêciu Pszczó³kowskiego nie nale¿y myliæ z rent¹ konsumenta w ujêciu Marshalla, która wynika z
wysokiej u¿yteczno�ci krañcowej niskich dochodów [Stankiewicz 2007].

22 W roku 1913 w ówczesnych granicach Warszawy (21,5 km2) gêsto�æ zaludnienia przekracza³a 25 tys. osób/km2

[Lisowski 2010, s. 95].
23 Przez gospodarkê miejsk¹ nale¿y rozumieæ ca³o�æ procesów gospodarczych i spo³ecznych. Ekonomia

energetyczna zalicza bowiem konsumpcjê do procesów wytwórczych, wychodz¹c z za³o¿enia, i¿ prowadzi ona do
wytwarzania lub odtwarzania czynnika produkcji, jakim jest praca.
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Mieszkañcy dzielnic centralnych miast, maj¹cy teoretycznie naj³atwiejszy dostêp do oferowa-
nych dóbr i us³ug, musz¹ akceptowaæ du¿e niedogodno�ci zwi¹zane z funkcjonowaniem strefy �ród-
miejskiej oraz wysokie koszty dostêpu do renty wiejskiej. Osi¹gniêta przez nich korzy�æ jest faktycz-
nie znacznie ni¿sza. Bêdzie siê ona dodatkowo zmniejszaæ w wyniku umacniania siê w centrum gospo-
darki lokuj¹cej wytwarzane produkty i us³ugi na rynkach zewnêtrznych (tzw. baza eksportowa), gdy¿
silnie konkuruje ona z gospodark¹ zaspokajaj¹c¹ potrzeby mieszkañców. Poniewa¿ czynniki zmniej-
szaj¹ce wielko�æ korzy�ci mieszkañca s³abn¹ w miarê oddalania siê od centrum, w lepszej sytuacji s¹
mieszkañcy dzielnic zewnêtrznych, mimo ¿e ponosz¹ koszty dostêpu do renty oferowanej w centrum.
Korzy�æ mieszkañca ro�nie w dalszym ci¹gu w miarê oddalania siê od granic miasta. Po osi¹gniêciu
warto�ci maksymalnej zaczyna siê ona zmniejszaæ a¿ do poziomu renty wiejskiej. Zamieszkiwanie
poza granicami miasta, pod warunkiem, ¿e odleg³o�æ nie jest zbyt wielka, daje wiêcej korzy�ci ni¿
zamieszkiwanie w mie�cie. Jest ono oznak¹ statusu, gdy¿ czynnikiem limituj¹cym dostêp osobom o
ni¿szych dochodach staj¹ siê ceny nieruchomo�ci rosn¹ce wraz z wielko�ci¹ popytu. Dlatego nale¿y
spodziewaæ siê, ¿e czê�æ mieszkañców dzielnic centralnych bêdzie w miarê mo¿liwo�ci d¹¿yæ do
poprawy warunków ¿ycia, przez migracjê do dzielnic zewnêtrznych lub na tereny wiejskie po³o¿one
stosunkowo bli¿ej granic administracyjnych miasta. Ich miejsce zajmowaæ bêd¹ mieszkañcy terenów
oddalonych od centrum, gdzie korzy�æ konsumenta jest jeszcze ni¿sza lub ci, którzy s¹ w stanie lepiej
wykorzystaæ warunki panuj¹ce w centrum24. Dlatego dzielnice centralne cechowaæ bêdzie znaczna

Rysunek 5. Model �lokalnej renty konsumenta� i korzy�ci mieszkañca
�ród³o: opracowanie w³asne

24 To, ¿e nie wszyscy mieszkañcy bior¹ udzia³ w opisywanych procesach spowodowane jest wystêpowaniem
tzw. �indywidualnej renty konsumenta�, która �wynika z przyrodzonych w³a�ciwo�ci cz³owieka, z ró¿nic pomiê-
dzy lud�mi co do ich struktury biologicznej i psychicznej� [Pszczó³kowski 1936, s. 347]. Nie bez znaczenia s¹
równie¿ cechy nabyte, takie jak wykszta³cenie, kultura i poziom zamo¿no�ci.
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rotacja mieszkañców, która nie sprzyja budowaniu kapita³u spo³ecznego i obni¿a korzy�ci osi¹gane
przez ich mieszkañców25.

W wyniku procesu przemieszczeñ ludno�ci wokó³ du¿ych miast powstaj¹ obszary wzglêdne-
go dobrobytu, w literaturze niemieckojêzycznej nazywane �t³ustymi opaskami�26, które uznaæ na-
le¿y za niekorzystn¹ formê suburbanizacji. Kszta³towanie siê tych obszarów rodzi konflikty o pod-
³o¿u przestrzennym27, które wp³ywaj¹ zarówno na funkcjonowanie miasta, jak i terenów dalej od
niego po³o¿onych. Ich charakterystycznym przejawem jest narastanie problemów komunikacyj-
nych i wzrost kosztów dostêpu do rent. Ogranicza to dop³yw si³y roboczej do podlegaj¹cych
dezurbanizacji dzielnic centralnych. Z powodu niedoboru pracowników akceptuj¹cych ni¿sze p³a-
ce traci zarówno gospodarka, jak i sfera us³ug komunalnych, co wp³ywa na sprawno�æ funkcjono-
wania organizmu miejskiego. Dla obszarów peryferyjnych formowanie siê �t³ustej opaski� oznacza
t³umienie impulsów rozwojowych wychodz¹cych z miasta.

2.3. Mechanizm mobilno�ci si³y roboczej

Gospodarka obszarów zyskuj¹cych przewagê ekonomiczn¹ zainteresowana jest wykorzysta-
niem zasobów si³y roboczej z zewn¹trz. Jej nap³yw jest �ród³em dodatkowej przewagi. Ilustruje to
model teoretyczny ujmuj¹cy relacje miêdzy wielko�ci¹ zatrudnienia a wysoko�ci¹ �rednich kosztów
pracy i �redniej produktywno�ci pracy (rys. 6). Towarzysz¹ mu nastêpuj¹ce za³o¿enia:

1) maksymalna produktywno�æ pracy na lokalnym rynku wynosi A;
2) wraz ze wzrostem zatrudnienia przeciêtna produktywno�æ (P) maleje; ka¿da dodatkowo

zatrudniona jednostka si³y roboczej powoduje obni¿enie �redniej produktywno�ci o war-
to�æ przeciêtnego spadku produktywno�ci pracy (a); przyk³adowo, przy zatrudnieniu
wynosz¹cym Z osi¹ga warto�æ równ¹ D = A-aZ; w tym punkcie warto�æ wytworzonej
produkcji jest równa (A-aZ)Z, czyli polu prostok¹ta 0ZED;

3) w miarê wzrostu zatrudnienia rosn¹ natomiast przeciêtne koszty pozyskania si³y roboczej;
minimalny ich poziom wynosi B;

4) zatrudnienie kolejnej jednostki si³y roboczej zwiêksza tê wielko�æ o wysoko�æ przeciêtne-
go wzrostu kosztów zatrudnienia si³y roboczej b; przy zatrudnieniu wynosz¹cym Z s¹ one
równe C = B+bZ, a ³¹czna suma kosztów poniesionych przez pracodawców wynosi B+bZ
i odpowiada polu prostok¹ta 0ZFC;

5) ró¿nica miêdzy warto�ci¹ produkcji wytworzonej przez analizowany czynnik produkcji a
kosztami to nadwy¿ka, któr¹ przedsiêbiorcy bêd¹ starali siê maksymalizowaæ; w prezento-
wanym modelu obrazuje j¹ prostok¹t CDEF; nadwy¿kê tê mo¿na obliczyæ wykorzystuj¹c
wzór (12) lub (13):

25 J. Wilkin [2005a, s. 43] analizuj¹c przyczyny przemieszczeñ siê mieszkañców miast na tereny wiejskie
stwierdzi³: �zamieszkiwanie w gettach apartamentowców i osiedli domków jednorodzinnych w obrêbie du¿ych
miast traci wiele ze swej atrakcyjno�ci, ze wzglêdu na rosn¹cy kontrast pomiêdzy tymi enklawami a blokowiskami
oraz w zwi¹zku z nap³ywem obcokrajowców�.

26 Termin �t³usta opaska� pochodzi od niemieckiego s³owa Speckguertel (pasek s³oniny lub sad³a) u¿ywanego dla
okre�lenia obszarów zamo¿no�ci otaczaj¹cych pier�cieniem du¿e aglomeracje miejskie. Procesy suburbanizacji obser-
wowane od koñca XIX wieku mia³y inny charakter. Na obszarach okalaj¹cych miasto lokowano pocz¹tkowo dzia³alno-
�ci niezbêdne dla jego funkcjonowania ale uci¹¿liwe dla mieszkañców oraz osiedla-sypialnie dla ludno�ci wiejskiej
nap³ywaj¹cej w poszukiwaniu pracy. Pod koniec lat 20. XX wieku w s¹siedztwie terenów o znacznej warto�ci przyrod-
niczej pojawi³y siê letniska zamo¿nych mieszkañców miast. By³y to jednak pojedyncze enklawy [Lisowski 2010].

27 Konflikt o pod³o¿u przestrzennym to relacja miêdzy lud�mi wynikaj¹ca z odmiennego pojmowania przestrzeni,
czasu i warto�ci. Przyczyn¹ konfliktu o pod³o¿u przestrzennym jest sposób u¿ytkowania przestrzeni i powodowane
efekty zewnêtrzne, a przejawem okre�lony typ zachowañ, maj¹cy na celu zdobycie dominacji [Markowski 1999].
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N = (A � aZ)Z � (B + bZ)Z             (12)

lub
N = �(a+ b)Z2 + (A � B)Z             (13)

gdzie:
N � nadwy¿ka warto�ci produkcji,
A � maksymalna wystêpuj na lokalnym rynku produktywno�æ pracy,
B � najni¿szy koszt pracy,
a � przeciêtny spadek produktywno�ci pracy,
b � przeciêtny wzrost kosztów pracy;

6) koszty sta³e pomniejszaj¹ nadwy¿kê o okre�lon¹ kwotê, a pozosta³e koszty zmienne o
okre�lony procent i nie wp³ywaj¹ na dalszy ci¹g rozwa¿añ.

Przy takich za³o¿eniach maksymaln¹ warto�æ nadwy¿ki udaje siê uzyskaæ przy zatrudnieniu
Zopt mo¿liwym do wyznaczenia za pomoc¹ wzoru (14):

            (14)
gdzie:
Zopt �  optymalna wielko�æ zatrudnienia umo¿liwiaj¹ca maksymalizacjê nadwy¿ki warto�ci

produkcji,
A, B, a, b �  jak we wzorze (13).

Przy tych rozmiarach zatrudnienia maksymalna nadwy¿ka wyniesie:

            (15)

gdzie:
Nmax �  maksymalna wielko�æ nadwy¿ki warto�ci produkcji,
A, B, a, b �  jak we wzorze (13).

Analiza powy¿szych zale¿no�ci pozwala sformu³owaæ wiele uwag dotycz¹cych nastêpstw
przep³ywów si³y roboczej. Po pierwsze, daje podstawy by twierdziæ, ¿e je¿eli na rynek lokalny
nap³ynie si³a robocza z zewn¹trz, to mo¿e nast¹piæ (choæ nie musi) wzrost maksymalnej produktyw-

Rysunek 6. Model korzy�ci
wynikaj¹cych z wykorzystania

na lokalnym rynku zatrudnienia
zasobów z zewn¹trz

�ród³o: opracowanie w³asne
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no�ci pracy. Wtedy parametr A wystêpuj¹cy we wzorach (14) i (15) ulegnie zwiêkszeniu. Drug¹
mo¿liw¹ konsekwencj¹ jest obni¿enie najni¿szych kosztów pracy (B), gdy pracownicy nap³ywowi
akceptuj¹ gorsze warunki pracy i p³acy. Mo¿e to byæ wynikiem zarówno niedoboru miejsc pracy na
obszarach, z których przybywaj¹, wysoko�ci mo¿liwych do osi¹gniêcia tam zarobków, jak i ni¿-
szych kosztów utrzymania. Poniewa¿ ró¿nica tych wielko�ci wystêpuje w licznikach prezentowa-
nych wzorów, oznacza to, ¿e pojawienie siê na lokalnym rynku pracowników doje¿d¿aj¹cych,
sprzyja zarówno wzrostowi zatrudnienia, jak i powiêkszeniu nadwy¿ki warto�ci produkcji, a tym
samym zysków. Poprawa efektywno�ci gospodarki lokalnej nast¹pi równie¿ wskutek jednoczesne-
go spowolnienia spadku produkcyjno�ci pracy i wzrostu kosztów pracy, czyli zmniejszenia siê
warto�ci wspó³czynników a i b, których suma wystêpuje w mianownikach wzorów (14) i (15).
Zmniejszenie warto�ci parametrów a i b jest nieuniknione w sytuacji, gdy pracodawcy maj¹ zwiêk-
szon¹ mo¿liwo�æ doboru kadr, a tym samym eliminacji pracowników najdro¿szych i najmniej wydaj-
nych oraz tworzenia zespo³ów pracowniczych, charakteryzuj¹cych siê podobn¹ wydajno�ci¹, co
ma istotne znaczenie w �wietle koncepcji M. Kremera [1993].

Interpretacja wzoru (15) prowadzi do twierdzenia, ¿e nap³yw pracowników na lokalny rynek
pracy silnie wp³ywa na poziom zysków osi¹ganych przez przedsiêbiorców. Szczególne znaczenie
maj¹: wzrost wydajno�ci pracy (A) i zmniejszenie wynagrodzeñ (B), gdy¿ znajduj¹ce siê w liczniku
funkcji wyra¿enie A-B jest podniesione do drugiej potêgi. Poniewa¿ wydajno�æ pracy we wspó³-
czesnej gospodarce determinowana jest g³ównie przez jej techniczne uzbrojenie, wyja�nia to dla-
czego przedsiêbiorcy przy zatrudnianiu pracowników doje¿d¿aj¹cych, kieruj¹ siê przede wszyst-
kim mo¿liwo�ci¹ obni¿enia kosztów pracy. Przedstawiony model lepiej ni¿ badania ankietowe
M. Portera [1977] prowadzone w�ród przedsiêbiorców t³umaczy dlaczego tak chêtnie korzystaj¹
oni z pracowników doje¿d¿aj¹cych28.

Rozpatruj¹c problem od strony pracowników nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e koszty dojazdu do pracy
mniej obci¹¿aj¹ osoby o wy¿szych dochodach i to one bêd¹ w pierwszej kolejno�ci decydowa³y siê
na taki sposób zarabiania. Musi to zmieniæ strukturê gospodarki zarówno w o�rodkach wzrostu, jak
i na obszarach peryferyjnych. Odp³yw fachowców z terenów peryferyjnych zmusi przedsiêbiorców
tam dzia³aj¹cych do stosowania mniej zaawansowanych technologii. Zmiany te bêd¹ prowadziæ do
zmniejszenia liczby miejsc pracy dla kwalifikowanej si³y roboczej. Mo¿na postawiæ tezê, ¿e nadmierny
odp³yw si³y roboczej mo¿e staæ siê przyczyn¹ powstawania obszarów o niekorzystnych warunkach
gospodarowania29. W centrach rozwoju widoczny bêdzie proces przeciwny. Przep³yw si³y roboczej
utrwala zatem przewagê, jak¹ o�rodki wzrostu maj¹ nad otoczeniem regionalnym.

Analiza prezentowanego modelu pokazuje znaczenie mobilno�ci pracowników dla ograniczania
bezrobocia na terenach peryferyjnych. Zwraca równocze�nie uwagê na korzy�ci, jakie zyskuje go-
spodarka obszarów rdzeniowych oraz na skutki ograniczenia dop³ywu si³y roboczej na lokalny rynek,
np. w przypadku wyd³u¿ania siê czasu dojazdu do pracy w wyniku narastaj¹cych problemów komu-
nikacyjnych (wadliwa polityka przestrzenna) lub konkurencji innych regionów. Innym wnioskiem z
niej p³yn¹cym jest to, ¿e mimo wielu pozytywnych skutków przep³ywu si³y roboczej, nie ma mo¿liwo-

28 Porter wykaza³, ¿e firmy ulokowane w centralnych dzielnicach miast niechêtnie zatrudniaj¹ ich mieszkañ-
ców. Deklarowane przyczyny takiego dzia³ania, mieszcz¹ siê w sferze stereotypów: niskie morale pracowników,
nieodpowiedni poziom wykszta³cenia. Badania Portera nie wykaza³y ró¿nic pomiêdzy pracownikami miejscowy-
mi i doje¿d¿aj¹cymi do pracy. Dlatego wyci¹gn¹³ on wniosek, ¿e przedsiêbiorcy dzia³aj¹ nieracjonalnie, co w
�wietle prezentowanego modelu nie jest prawd¹.

29 W odniesieniu do rolnictwa problem powstawania obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania
bada³a B. Roszkowska-M¹dra [2010]. Autorka zwróci³a uwagê na znaczenie sfery spo³eczno-demograficznej, w
której mog¹ powstawaæ zagro¿enia zwi¹zane z kondycj¹ zasobów ludzkich b¹d� ich brakiem. Wydaje siê, ¿e
pojêcie ONW mo¿na uogólniæ na inne ga³êzie gospodarki.
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�ci przeprowadzenia pe³nej analizy ekonomicznej tego zjawiska. Poniewa¿ mamy do czynienia z przesu-
niêciem powa¿nych zasobów spo³ecznych, którym towarzysz¹ zarówno korzy�ci, jak i straty do
oceny powinna byæ stosowana zasada efektywno�ci ekonomicznej Hicksa-Kaldora. Pozwala ona
uznaæ za ekonomicznie efektywne takie przemieszczenia zasobów, przy których straty s¹ ni¿sze od
korzy�ci oraz istnieje mo¿liwo�æ rekompensowania strat. Problem w omawianym przypadku polega
na tym, ¿e przy obecnym rozpoznaniu problemu nie mo¿na oceniæ czy osoby podejmuj¹ce pracê
poza miejscem zamieszkania z tego powodu zyskuj¹, czy trac¹. Za³o¿enie, ¿e cz³owiek potrafi oce-
niæ, co jest dla niego korzystne nie dotyczy analiz ex ante. Na przeszkodzie stoi niedobór informacji
w momencie podejmowania decyzji oraz zawodno�æ tzw. �ksiêgowo�ci duchowej�. Jest to przy-
czyn¹ podejmowania decyzji nieracjonalnych [Binswanger 2010, s. 73-74]. Aktywno�æ na zewnêtrz-
nych rynkach zatrudnienia dla spo³eczno�ci lokalnych oznacza utratê potencjalnych liderów30. Co
wiêcej osoby pracuj¹ce poza miejscem zamieszkania s¹ z regu³y bardziej przedsiêbiorcze i tak te¿
postrzega je spo³eczno�æ lokalna. Ich przyk³ad nie pobudza do aktywno�ci na miejscu, a raczej
kieruje uwagê na zewnêtrzne pola aktywno�ci. Ostatecznie nie ma podstaw do oceny strat, jakie z
tytu³u nap³ywu pracowników z innych obszarów ponosi ludno�æ miejscowa, np. wskutek zmiany
struktury p³ac i cen. Niemaj¹c pewno�ci co do skali indywidualnych i spo³ecznych korzy�ci, znaj¹c
nak³ady jakie ponosi spo³eczeñstwo, nale¿y zweryfikowaæ stosunek do problemu mobilno�ci si³y
roboczej i maj¹c �wiadomo�æ, ¿e jest to bardzo istotny czynnik rozwoju, podj¹æ dyskusjê nad
innymi sposobami podnoszenia dobrobytu spo³eczno�ci lokalnych.

2.4. Koncepcja oddzia³ywañ cz³owieka na �rodowisko naturalne
zgodna z metod¹ ekonomii energetycznej

Wp³yw cz³owieka na �rodowisko rozpatrywany jest g³ównie w kontek�cie sprawiedliwo�ci
miêdzypokoleniowej. W tym ujêciu istotna jest ochrona zasobów nieodnawialnych, gatunków
dzikiej przyrody i wprowadzanie do �rodowiska produktów dzia³alno�ci ludzkiej, które uznaje siê za
niepo¿¹dane, lub szkodliwe31. Zwraca siê uwagê, ¿e wzrost mobilno�ci spo³eczeñstw i szybki
rozwój komunikacji powoduje niemo¿liwo�æ wywi¹zania siê ze zobowi¹zañ porozumienia z Kioto
[Ceipek 2004, Scheiber 2006].

Problem jest jednak bardziej z³o¿ony. Dla stabilno�ci ekosystemów decyduj¹ce znaczenia ma
wp³yw cz³owieka na przep³ywy energii wewn¹trz biocenoz [Neunteufel 2000]. Ekosystemy zasilane
s¹ przez organizmy fotosyntetyzuj¹ce, które s¹ zdolne do magazynowania energii s³onecznej w
wi¹zaniach chemicznych zwi¹zków wêgla. Jest to tzw. produkcja pierwotna netto (PPN). Jej wiel-
ko�æ jest do�æ �ci�le zdeterminowana przez warunki naturalne, a w przypadku ekosystemów rolni-
czych tak¿e przez stosowane technologie. PPN w formie biomasy s³u¿y w pierwszej kolejno�ci
podtrzymaniu ¿ycia ludzi i organizmów przez nich wykorzystywanych. D¹¿enie do maksymalizacji
krótkookresowej efektywno�ci rolnictwa prowadzi do nadmiernego poboru energii ze �rodowiska.

30 Roli liderów w spo³eczno�ciach lokalnych po�wiêcono wiele opracowañ. Wymieniæ mo¿na: monografiê
pod redakcj¹ K. Szafraniec [2006], prace: A. Koziñska-Ba³dygi [2005], U. Budzich-Szuka³y [2008] lub omawia-
j¹ce konkretne wyst¹pienia przypadków z terenu Mazowsza: B. Jaworskiej [2007], E. Lusawy [2008], E. Prêgow-
skiej [2008], A. Skolimowskiego [2007].

31 Kryteria uznawania niektórych oddzia³ywañ za szkodliwe a innych za po¿¹dane, nie s¹ do koñca czytelne.
Przyk³adowo, z rynku wycofano termometry rtêciowe (zagra¿aj¹ce �rodowisku) jednocze�nie wprowadzaj¹c
przymus zakupu �wietlówek energooszczêdnych (chroni¹cych �rodowisko) zawieraj¹cych rtêæ. Zakaz palenia
�mieci organicznych (np. li�ci w parkach) sprzyja rozprzestrzenianiu siê patogenów zagra¿aj¹cych niektórym
gatunkom i zmusza do nasilenia chemicznej ochrony ro�lin. Zbyt rygorystyczna ochrona wybranych gatunków i
obszarów prowadzi czêsto do strat gospodarczych i zagro¿eñ dla zdrowia oraz ¿ycia ludzi.
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Je¿eli zmniejszeniu ulega ilo�æ energii dostêpnej dla gatunków dzikich, maleæ musi liczba tych
gatunków i przedstawicieli ka¿dego z nich. Czyni to ekosystemy mniej trwa³ymi.

Schemat przedstawiony na rysunku 7 uwzglêdnia dokonywane przez cz³owieka przemieszcze-
nia energii pomiêdzy ekosystemami (eksport i import) oraz fakt, ¿e czê�æ energii u¿ytecznej dla
cz³owieka ulega rozproszeniu, powiêkszaj¹c zasoby energii dostêpnej dla dzikiej przyrody. Wsku-
tek przemieszczeñ energii niektóre ekosystemy maj¹ jej wiêcej ni¿ wynosi ich PPN. Na tych obsza-
rach liczba i ró¿norodno�æ przedstawicieli gatunków dzikich bêdzie wzrastaæ. Dotyczy to obszarów
zurbanizowanych, gdzie wy¿sza temperatura i ³atwo�æ zdobycia pokarmu (np. odpadów, niewyko-
rzystywanej biomasy terenów zieleni miejskiej32) sprzyjaj¹ pojawianiu siê nie zawsze po¿¹danych
przedstawicieli flory i fauny. Na obszarach, których rolnictwo pobiera zbyt du¿o energii, wystêpuje
zjawisko odwrotne. Dlatego w ramach dyskusji nad trwa³o�ci¹ rozwoju nale¿y rozwa¿yæ zmiany
zachodz¹ce w rolnictwie, które s¹ �ci�le zwi¹zane z procesami w sferze spo³ecznej.

Rolnictwo ze wzglêdu na przestrzenny charakter jest dzia³em, w którym dominuj¹ niekorzy�ci
skali [Garbicz 2005]. Uniemo¿liwia to konkurencjê z dzia³amii, które mog¹ wykorzystywaæ zjawisko
ekonomii skali produkcji. Rolnictwo zmusza ludzi do ¿ycia w rozproszeniu, co pozbawia ich istotnych
elementów lokalnej renty konsumenta. Sprzyja to procesowi odp³ywu ludno�ci ze wsi do miast i stref
podmiejskich. Jednak w ujêciu lokalnym rolnictwo stabilizuje gêsto�æ zaludnienia. Na terenach wiej-
skich pozbawionych innych zasobów jest podstawowym elementem bazy eksportowej zasilaj¹cym
gospodarkê lokaln¹. Od jego kondycji zale¿y koniunktura o�rodków, w których  skupia siê dzia³al-
no�æ produkcyjna i us³ugowa skierowana na rynek lokalny. Zatem od sytuacji dochodowej rolnictwa
w znacznej mierze zale¿y skala zjawisk migracyjnych w mniejszych miastach.

Rysunek 7. Model wp³ywu
dzia³alno�ci cz³owieka
na przep³ywy energii
w ekosystemach
�ród³o: opracowanie w³asne
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32 Przyk³adowo w Warszawie w roku 2006 zebrano 871 003 t odpadów sta³ych, 68% tej masy stanowi³y
�mieci pochodz¹ce z gospodarstw domowych. Do �rodowiska odprowadzono 373 dam3 nieczysto�ci p³ynnych, w
tym 246 dam3 z gospodarstw domowych, 6 301 391 t gazów oraz 2430 t py³ów. Przeciêtny mieszkaniec Warsza-
wy zu¿y³ w roku 2006 o 13% wiêcej gazu i o 7% wiêcej energii elektrycznej ni¿ �rednio w województwie. Do
rachunku dodaæ nale¿y równie¿ produkcjê energii przez ciep³ownie komunalne. W roku 2006 energetyka war-
szawska dostarczy³a 31 786 495 GJ ciep³a, czyli 76% ogólnej produkcji w regionie.
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Je¿eli w rolnictwie ubywa si³y roboczej, zgodnie z postulatem Blohma [Manteuffel 1981, s. 168]
nastêpuje proces intensyfikacji produkcji przy równoczesnej ekstensyfikacji jej organizacji. E. Ma-
jewski [2002, s. 9] odwo³uj¹c siê do do�wiadczeñ krajów zachodnich pisze nawet o �spirali intensyfi-
kacji i uproszczenia�. Proces ten sprzyja wzrostowi poboru PPN oraz ograniczaniu produkcji zwierzê-
cej, która rozprasza energiê m.in. wskutek rolniczego wykorzystania odchodów zwierzêcych. Nie bez
znaczenia dla stanu �rodowiska naturalnego bêdzie produkcja biomasy na cele surowcowe i energe-
tyczne. W tym przypadku celem jest maksymalizacja jej poboru z ekosystemów. Mimo ¿e s³u¿y ona
poprawie stanu �rodowiska w ujêciu globalnym, lokalnie powodowaæ mo¿e niekorzystne zmiany.

Zatem mo¿na postawiæ tezê, ¿e gatunki dzikiej przyrody (zw³aszcza przedstawiciele fauny) para-
doksalnie bêd¹ znajdowaæ bardziej sprzyjaj¹ce warunki do ¿ycia w ekosystemach na obszarach
zurbanizowanych ni¿ na obszarach wiejskich, chyba ¿e na tych ostatnich ograniczona zostanie
produkcja rolna.

2.5. Koncepcja regionalnej i lokalnej polityki zrównowa¿onego rozwoju

Zawarty w Agendzie 21 (pkt 28.1) postulat zaanga¿owania w³adz lokalnych w proces osi¹gania
trwa³ego rozwoju jest odpowiedzi¹ na postêpy globalizacji, napêdzanej przez mechanizm ekono-
miczny wbudowany w system rynkowy [Wo�, Zegar 2002]. Jako g³ówna si³a postêpu dociera ona
do wspólnot lokalnych niejako z �zewn¹trz� i z �góry�, wywo³uj¹c przy tym wiele niepo¿¹danych
zjawisk. Mo¿na im skutecznie przeciwdzia³aæ jedynie �od do³u�, przy czym dzia³ania nale¿y oprzeæ
o mechanizmy instytucjonalne. �rodowisko naturalne oraz ³ad spo³eczny i przestrzenny nale¿¹ do
zasobów wspólnych (ang. commons). Zyski z ich eksploatacji s¹ prywatyzowane przez tych, któ-
rzy z nich korzystaj¹. Straty s¹ natomiast uspo³eczniane [Garvey, Milbourn 2006]. �Przedsiêbiorcy
zachowuj¹ siê jak pierwotni my�liwi, którzy wêdruj¹c w poszukiwaniu bardziej zielonych pastwisk
pozostawiaj¹ wokó³ porzuconych obozowisk �mieci, które miejscowi musz¹ posprz¹taæ� [Bauman
2000]. Nie do unikniêcia s¹ zatem pu³apki spo³eczne typu commons [Garbicz 2009c]. Defekt koordy-
nacji powoduje, ¿e mimo �wiadomo�ci niszczenia zasobów wspólnych, uczestnicy rynku nie s¹ w
stanie tego zaprzestaæ. Wycofanie siê jednego z nich przynosi mu straty, a jego miejsce zajmuje
inny, bardziej sprawny i bezwzglêdny. Skuteczn¹ ochronê zasobów wspólnych gwarantuje zatem
tylko usuniêcie defektu koordynacji przez zastosowanie instrumentów instytucjonalnych. Trwa³y
rozwój wymaga sprawnego otoczenia instytucjonalnego, które tworz¹: 1) instytucje, czyli formalne
i nieformalne zasady reguluj¹ce dostêp poszczególnych cz³onków spo³eczeñstwa do tzw. narzêdzi
gry; 2) narzêdzia gry, czyli kapita³, infrastruktura, system informatyczny, które u³atwiaj¹ aktywno�æ
ekonomiczn¹; 3) instytucjonalne struktury kierowania, czyli organizacje, które interpretuj¹ i egze-
kwuj¹ zasady gry (administracja publiczna, organa odpowiedzialne za ³ad i porz¹dek w szerokim
znaczeniu tego s³owa) [Platje 2006]. Tworzyæ je nale¿y w pierwszej kolejno�ci w gminach, gdzie
�rodowisko naturalne i spo³eczne jest eksploatowane, a czynnik polityczny znajduje siê najbli¿ej
obywateli. Do�wiadczenia UE w zakresie polityki gospodarczej wykazuj¹, ¿e skuteczn¹ metod¹
dzia³ania jest przemienne stosowanie instrumentów opisane za pomoc¹ �modelu wahad³a� [Czy-
¿ewski 2002, Czy¿ewski i in. 2005, s. 75-90]. Poniewa¿ w przypadku polityki zrównowa¿onego rozwo-
ju równowaga musi byæ utrzymana pomiêdzy trzema sferami  � gospodarcz¹, spo³eczn¹ i ekologiczn¹ �
dzia³anie zmierzaj¹ce do utrzymania lub przywrócenia równowagi musi byæ wypadkow¹ prowadzonych
jednocze�nie poczynañ, maj¹cych na celu:

� przyspieszanie lub co najmniej utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego z wykorzysta-
niem instrumentów polityki gospodarczej,

� ochronê �rodowiska dziêki polityce ekologicznej,
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Rysunek 8.  Model wahad³a �
próba interpretacji trwa³ego
rozwoju
�ród³o: opracowanie w³asne

� utrzymanie w³a�ciwych proporcji miêdzy poziomem dobrobytu poszczególnych osób i
grup spo³ecznych przez prowadzenie polityki spo³ecznej w szerokim jej rozumieniu, spo-
sobami opisanymi np. przez R. Szarfenberga [2008, s. 24-29] i R. Wasylewskiego [2008, s.
351-358], schematycznie przedstawionymi na rysunku 8.

Gminy w granicach posiadanych kompetencji musz¹ pe³niæ przypisane pañstwu funkcje:
� makroekonomiczn¹, polegaj¹c¹ na wspomaganiu mechanizmu rynkowego, wp³ywaniu na

procesy wzrostu gospodarczego, dba³o�ci o utrzymanie mo¿liwie niskiej stopy bezrobocia;
� redystrybucyjn¹, sprowadzaj¹c¹ siê do realizacji zasady sprawiedliwo�ci wewn¹trzpoko-

leniowej;
� mikroekonomiczn¹, obejmuj¹c¹ zdaniem W. F. Samuelsona i S. G. Marksa [1998, s. 597-

642]: poda¿ dóbr publicznych, prowadzenie inwestycji sektora publicznego, regulacjê
funkcjonowania lokalnych rynków oraz wymienione przez N. Acocellê [2002, s. 262]: sprzy-
janie rozwojowi rynków, tworzeniu kana³ów wymiany informacji, d¹¿enie do zachowania
�sprawiedliwo�ci� w kategoriach mikroekonomicznych [Staniek 2009, s. 177].

Poniewa¿ na sytuacjê poszczególnych jednostek samorz¹du wp³ywaj¹ nie tylko czynniki endo-
genne, ale w coraz wiêkszym stopniu oddzia³ywanie innych obszarów � g³ównie regionalnych i
lokalnych o�rodków wzrostu uk³ady wzajemnych powi¹zañ powoduj¹, ¿e w ka¿dej z gmin pojawiaj¹
siê inne problemy (rysunek 9 � wahad³o wychyla siê w innym kierunku). W ka¿dym przypadku nale¿y
zatem poszukiwaæ innych rozwi¹zañ. W ten sposób podstawow¹ zasad¹ polityki zrównowa¿onego i
trwa³ego rozwoju staje siê zachowanie mo¿liwie du¿ej swobody i elastyczno�ci dzia³añ.

Prowadziæ one powinny do zachowania sprawiedliwo�ci miêdzypokoleniowej przez realizacjê
zasady sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokoleniowej i rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego. Trwa³y
rozwój wymaga uruchomienia lokalnych zasobów, zmiany postaw spo³ecznych i szerokiego uczest-
nictwa zorganizowanych grup spo³eczeñstwa (Agenda 21, rozdz. 27). Sprzyja zatem umacnianiu
demokracji i zaanga¿owania spo³ecznego na szczeblu lokalnym. W takich warunkach rozwija siê
spo³eczeñstwo kreatywne charakteryzuj¹ce siê tym, ¿e ludzie potrafi¹ siê zorganizowaæ i podj¹æ
ró¿ne formy aktywno�ci [Sobol 2008, s. 2]. Za szczególnie istotn¹ uwa¿a siê dzia³alno�æ organizacji
pozarz¹dowych, które zdaniem Drukera [1995, s. 10] �s¹ agentami zmian zachodz¹cych w ludziach�33.
Ich dzia³alno�æ musi byæ jednak inspirowana, koordynowana, wspierana i kontrolowana przez
lokalne czynniki polityczne [Mangel 2002]. Celem dzia³añ jest zatem upowszechnienie bardziej

33 Nie zawsze musz¹ to byæ zmiany w³a�ciwe i spo³ecznie po¿¹dany model mechanizmu stymulacji wzrostu
gospodarczego oparty na koncepcjach M. Binswanera i R. Layarda zwraca uwagê na mo¿liwo�æ powstawania
nadu¿yæ w tej sferze.
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uspo³ecznionego modelu zarz¹dzania pañstwem. Zgodnie z t¹ koncepcj¹ gminy powinny staæ siê
partnerami dla obywateli. W ten sposób dokonaæ ma siê przej�cie od modelu pañstwa opiekuñcze-
go do modelu pañstwa aktywnego, realizuj¹cego postulowan¹ przez ONZ ideê dobrego rz¹dzenia
(good governance). Koncepcja spo³eczeñstwa obywatelskiego34 ma byæ narzêdziem zmiany rze-
czywisto�ci w kierunku umacniania sprawiedliwo�ci wewn¹trz- i miêdzypokoleniowej oraz uzyska-
nia ³adu instytucjonalnego bêd¹cego podstaw¹ zrównowa¿onego rozwoju na poziomie lokalnym
[Lechwar 2006a] i budowania lokalnego dobrobytu [M³okosiewicz 2005, s. 161-163]. Taka organiza-
cja spo³eczeñstwa sprzyja mniejszym jednostkom administracyjnym, poniewa¿ mobilizuje spo³ecz-
no�æ lokaln¹, uruchamia si³y i czynniki endogenne. W konsekwencji, zgodnie z zasad¹ subsydiar-
no�ci uprawnia do starania siê o wsparcie. Gminy musz¹ zadbaæ o:

� tworzenie struktur do wspierania dzia³añ na rzecz trwa³ego rozwoju, finansowanych z
bud¿etu gminy lub wzmacnianych etatami,

� regularn¹ ocenê przez spo³eczno�æ lokaln¹ dzia³añ gminy, np. przez sk³adanie rocznych
sprawozdañ radzie i publikowanie ich w prasie,

� w³¹czenie dzia³añ na rzecz trwa³o�ci rozwoju do strategii jednostki i przedsiêwziêæ podej-
mowanych przez gminê,

� wykorzystanie programów rz¹dowych,
� zaanga¿owanie w dzia³ania na rzecz trwa³ego rozwoju, zarówno rad i zarz¹dów gmin, kó³

gospodarczych, jak i pojedynczych obywateli [Mangel 2002].

Rysunek 9. Koncepcja
regionalnej i lokalnej

polityki
zrównowa¿onego

i trwa³ego rozwoju
�ród³o: opracowanie

w³asne
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34 Jako zasadnicze cechy spo³eczeñstwa obywatelskiego P. Køi�ek [2006, s. 90-93] wymieni³: otwarto�æ,
czyli wyj�cie w przestrzeñ publiczn¹, ró¿norodno�æ, legalno�æ (zagwarantowanie praw i wolno�ci cz³owieka),
odwagê cywiln¹, wp³yw podmiotów spo³ecznych na pañstwo i jego politykê oraz inne obszary jak gospodarka.
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Aby to by³o mo¿liwe zarz¹dzaj¹cy gmin¹ musz¹ zdaæ sobie sprawê ze z³o¿ono�ci procesów spo-
³eczno-gospodarczych form uczestnictwa spo³eczeñstwa i powi¹zañ powstaj¹cych w zwi¹zku z dzia³a-
niami maj¹cymi na celu rozwój gminy. Powi¹zania te maj¹ charakter wielowymiarowy i sieciowy (rys. 10).
Tworzenie sieci powi¹zañ miêdzy uczestnikami ¿ycia publicznego jest powa¿nym wyzwaniem. W chwili
obecnej bowiem przedstawione powy¿ej zasady wspó³pracy w³adz lokalnych ze spo³eczeñstwem, które
W. Siemiñski [2000] nazywa marketingiem wewnêtrznym, zdaniem cytowanego autora w Polsce znaj-
duj¹ siê na wstêpnym etapie u�wiadomienia35.
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Rysunek 10. Wielowymiarowy
sieciowy charakter wspó³dzia³ania
w sferze stymulowania rozwoju
w skali lokalnej
�ród³o: Wiatrak 2011

35 Diagnozê tak¹ potwierdzaj¹ badania ankietowe przeprowadzone w�ród mieszkañców Mazowsza [Lusawa
2002b, s. 93-97, 2004a, s. 126-131]. Wykaza³y one rozd�wiêk pomiêdzy ich oczekiwaniami a ofert¹ us³ug
sektora publicznego oraz na niski poziom wiedzy respondentów na temat funkcjonowania w³adzy publicznej w ich
miejscu zamieszkania.

W celu realizacji tak zakre�lonych zadañ gminy wyposa¿one zosta³y w wiele instrumentów, z
których zdaniem M. K³odziñskiego [2006] najwa¿niejsza jest strategia. Mog¹ siê one okazaæ jednak
nie do�æ efektywne, szczególnie wówczas, gdy ujawni¹ siê ograniczenia wystêpuj¹ce w sferze
finansów publicznych (rys. 11). Wydatki gmin powinny zapewniæ poda¿ dóbr publicznych i niektó-
rych wa¿nych, a wystêpuj¹cych w niedoborze dóbr prywatnych na poziomie gwarantuj¹cym za-
chowanie sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokoleniowej. Dziêki temu mo¿liwe jest utrzymanie w³a�ciwe-
go poziomu spo³ecznej akceptacji i ograniczenie wykorzystania zasobów wspólnych do niezbêd-
nych wielko�ci. W polskim systemie finansów publicznych funkcjonuje jeden obligatoryjny in-
strument wspieraj¹cy realizacjê zasady sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokoleniowej. S¹ nim wp³aty
gmin najbogatszych przeznaczone na powiêkszenie wsparcia udzielanego jednostkom najubo¿-
szym, potocznie zwane �podatkiem janosikowym�. Drugim celem, niejako strategicznym, jest bu-
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Rysunek 11. Kompetencje gmin w zakresie kszta³towania bud¿etu i ich wp³yw na
realizacjê zasady rozwoju trwa³ego
�ród³o: opracowanie w³asne

36 Jako przyk³ad pos³u¿yæ mo¿e lokalizacja na terenie okre�lonej gminy uci¹¿liwych obiektów, wa¿nych dla
spo³eczeñstwa jako ca³o�ci lub s³u¿¹cych innym spo³eczno�ciom.

dowa spo³eczeñstwa obywatelskiego. Tu równie¿ przewidziano jeden instrument obligatoryjny �
odpis z podatku rolnego na finansowanie dzia³alno�ci izb rolniczych. Pozosta³e instrumenty wy-
datkowe gminy tworz¹ samodzielnie, w ramach posiadanych kompetencji i mo¿liwo�ci. Wsparcie
dla nich stanowi¹ mechanizmy wbudowane w system zasilania ich bud¿etów. Nale¿y do nich
system subwencji i dotacji oraz sposób podzia³u podatku dochodowego od osób fizycznych.

Niekiedy zadania stoj¹ce przed w³adzami lokalnymi przekraczaj¹ ich mo¿liwo�ci. Dzieje siê tak
zw³aszcza wtedy, gdy �ród³o problemów zlokalizowane jest poza jednostk¹ lub skala problemu jest na
tyle du¿a, ¿e przekracza jej mo¿liwo�ci lub gdy ze wzglêdu na interes ogólny likwidacja problemu nie
jest mo¿liwa, lub nawet jest niewskazana36. Niezbêdne jest wtedy subsydiarne wsparcie ze strony
wy¿szych szczebli organizacji spo³eczeñstwa (rys. 9). W ten sposób zapocz¹tkowana na najni¿szym
szczeblu organizacji spo³eczeñstwa realizacja idei trwa³ego rozwoju zmusza do wspó³uczestnictwa
szczeble wy¿sze i uruchamia proces pozytywnych zmian postêpuj¹cy �od do³u ku górze�.

Je�li jednak wy¿sze szczeble w³adzy publicznej uchyl¹ siê od obowi¹zku realizacji zasady
subsydiarno�ci i zajm¹ siê wy³¹cznie w³asn¹ politykê rozwoju, to najprawdopodobniej spowoduj¹
narastanie problemów.
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3. UWARUNKOWANIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO

Województwo mazowieckie pod wzglêdem obszaru (35 558 km2) i liczby ludno�ci (5 222 167
osób w roku 2009) dorównuje, a nawet przewy¿sza wiele europejskich krajów. Gdyby by³o niezale¿-
nym pañstwem, to spo�ród 202 krajów �wiata pod wzglêdem powierzchni uplasowa³oby siê na 137
pozycji, na li�cie uwzglêdniaj¹cej liczbê ludno�ci znalaz³oby siê na 109 miejscu. Z krajów unijnych
niewiele pod tym wzglêdem ustêpuje: Danii, S³owacji i Finlandii, a wyprzedza: Irlandiê, Litwê,
£otwê, Cypr, Luksemburg, Maltê, Estoniê, S³oweniê. Mazowsze jest najlepiej rozwiniêtym regio-
nem kraju i pozycjê swoj¹ systematycznie umacnia, o czym przekonuj¹ dane zestawione w tabeli 2.

O ile w roku 2001 ró¿nice pomiêdzy PKB w przeliczeniu na g³owê obywatela pomiêdzy najbar-
dziej rozwiniêtymi gospodarczo województwami mazowieckim i �l¹skim wynosi³a 9991 z³, o tyle w
roku 2008 wzros³a do 17 544 z³, zatem w liczbach bezwzglêdnych by³a niemal dwukrotnie wiêksza.
Jeszcze bardziej ró¿nica zwiêkszy³a siê pomiêdzy Mazowszem i najs³abiej rozwiniêtym wojewódz-
twem podkarpackim. W analizowanym okresie zwiêkszy³a siê ona do 29 669 z³ i by³a wiêksza ni¿
PKB per capita najbiedniejszego regionu kraju.

Nie oznacza to jednak, ¿e wszystkie czê�ci województwa mazowieckiego w równym stopniu
korzysta³y ze wzrostu gospodarczego. Wewnêtrzne zró¿nicowanie by³o wiêksze ni¿ w innych re-
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eikceiwozaM 99813 07725 41042 45889 04847 0,96

eiks¹l� 80912 62163 13662 24184 11512 7,22

eikslopokleiW 91612 43943 98152 54076 65814 8,64

eiks¹l�onloD 17602 98953 55852 70415 25552 8,53

eiksromopoindohcaZ 85202 75303 11412 51134 40712 0,03

eiksromoP 37991 45713 91032 80254 98122 0,43

eiksromop-okswajuK 37681 62982 79922 82473 15441 8,72

eikzdó£ 29381 04113 07142 25414 28271 6,32

eiksubuL 63081 90782 39482 26092 965 4,1

eikslopo³aM 24171 87882 28881 69815 41023 4,84

eikslopO 84661 97382 04412 31923 37411 9,92

eiksaldoP 69751 43442 66302 25982 6858 9,81

eiksyzrkotêiw� 39451 36762 24632 85782 6115 8,31

eiksruzam-oksñimraW 56451 41842 36212 95672 6936 5,31

eikslebuL 59441 91232 32691 53592 2199 2,12

eikcaprakdoP 55341 10132 83391 59062 7576 1,41

�ród³o: Bank Danych Lokalnych GUS, obliczenia w³asne

Tabela 2. Produkt krajowy bruttoper capita w poszczególnych województwach Polski w latach
2001-2008 i jego zró¿nicowanie na poziomie NUTS 3



493. Uwarunkowania rozwoju województwa mazowieckiego

gionach kraju. �wiadcz¹ o tym zarówno najwiêkszy w kraju rozstêp badanej cechy w roku 2008
wynosz¹cy 74 840 z³, jak i warto�æ wspó³czynnika zmienno�ci � 69,0%.

Na wysoko�æ wska�nika obliczonego dla regionu najsilniej wp³ywa³a Warszawa. Warto�æ PKB
w przeliczeniu na jednego mieszkañca wynosi³a tu 98 854 z³ i by³a o 31 441 z³ wy¿sza ni¿ w Poznaniu,
drugim pod wzglêdem poziomu subregionie kraju . W�ród 25% najbardziej rozwiniêtych subregio-
nów kraju, obok Warszawy znalaz³y siê jeszcze przyleg³y do niej subregion warszawski zachodni
i subregion ciechanowsko-p³ocki. Pierwszy z nich z PKB wynosz¹cym 39 463 z³ w przeliczeniu na
g³owê mieszkañca zajmowa³ dwunast¹ pozycjê za £odzi¹ (41 617 z³), a przed subregionem poznañskim
(37  649 z³). Trzeci pod wzglêdem rozwoju � mazowiecki subregion cechuj¹cy siê wielko�ci¹ wska�ni-
ka wynosz¹c¹ 35 356 z³ zajmowa³ 16 miejsce w kraju. Ustêpowa³ subregionowi gliwickiemu (36 383 z³),
a wyprzedza³ kolejny z subregionów �l¹skich � sosnowiecki (34 724 z³). ̄ aden z podregionów mazo-
wieckich nie znalaz³ siê w grupie 25% jednostek najubo¿szych. Najni¿ej, bo na piêædziesi¹tej pozycji
w rankingu znalaz³ siê subregion radomski (24 012 z³), który wyprzedzi³ nale¿¹cy do dolnego kwartyla
subregion sandomiersko-jêdrzejowski (województwo �wiêtokrzyskie).

Rozmieszczenie ludno�ci oraz zmiany jakie nast¹pi³y w latach 2002-2010 (tab. 3) pozwalaj¹
podzieliæ region na zurbanizowane centrum oraz podregiony zewnêtrzne, na których dominuj¹
obszary peryferyjne o charakterze wiejskim.

�ród³o: Bank Danych Lokalnych GUS, obliczenia w³asne

eineinlógezczsyW awazsraW ynoigerbuS

enzrtênwew enzrtênwez

ainhczreiwoP mk 2 715 6049 53652

ukor0102wic�ondulabzciL yboso 8930271 6182351 7969891

aineindulazæ�otsêG mk/.so 2 8233 361 87

0102-2002hcatalwic�ondulybzcilanaimZ yboso 40223 330901 94962-

% 0,2 0,8 3,1-

ynlarutantsoryzrP yboso 94701- 57101 1163

ijcargimodlaS yboso 35924 85889 06503-

Tabela 3. Charakterystyka rozmieszczenia ludno�ci na obszarze województwa mazowieckiego
 i jego zmian w latach 2002-2010

Obszar zurbanizowany tworzy Warszawa oraz granicz¹ce z ni¹ podregiony: warszawski wschod-
ni i warszawski zachodni. Obejmuj¹ one ³¹cznie 12 powiatów (107 gmin). Na obszarze trzech subre-
gionów centralnych o ³¹cznej powierzchni 9406 km2 (27% terytorium województwa) w roku 2010
zamieszkiwa³o 3 253 214 tys. obywateli (62% populacji regionu). Gêsto�æ zaludnienia tego obszaru
wynosi³a �rednio 332 osoby/km2. By³a zatem ponad dwukrotnie wy¿sza od �redniej województwa
(146 osób/km2). Dominacja obszaru rdzeniowego nad subregionami zewnêtrznymi (ciechanowsko-
p³ockim, ostro³êcko-siedleckim i radomskim) powoduje powstanie uk³adu polarnego, w którym
miejsce bieguna wzrostu spe³nia Warszawa.

W latach 2002-2010 liczba mieszkañców stolicy wzros³a o 32 204 osób (2,02%). Przyrost ludno-
�ci na obszarach okalaj¹cych Warszawê by³ znacznie szybszy. W subregionach wewnêtrznych
przyby³o 109 033 mieszkañców (8,0%). Podregiony zewnêtrzne, jako ca³o�æ, charakteryzowa³o
zjawisko depopulacji. Liczba mieszkañców zmniejszy³a siê o 26 949 osób (rys. 12). Przyrost liczby
mieszkañców Warszawy i obszarów do niej przyleg³ych odbywa³ siê g³ównie dziêki dop³ywowi
ludno�ci z zewn¹trz. Opisany proces by³ wynikiem znacznego zainteresowania mieszkañców in-
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nych czê�ci kraju warszawskim ryn-
kiem pracy37.

W Warszawie, w roku 2009 dzia-
³a³o 328 317 podmiotów gospodar-
czych (51% zarejestrowanych w sys-
temie REGON na terenie wojewódz-
twa). Od roku 2002 ich liczba wzro-
s³a o 28 744. Warto�æ inwestycji
przedsiêbiorstw w stolicy w latach
2002-2009 zamknê³a siê kwot¹
82 201,5 mln z³, która stanowi³a 68,5%
nak³adów w regionie. W kolejnych
dwóch latach warto�æ �rodków trwa-
³ych warszawskich firm powiêkszy³a
siê odpowiednio o 20 536 i 18 030 mln
z³. W ten sposób warto�æ brutto �rod-
ków trwa³ych w przedsiêbiorstwach
wzros³a do 227 813 mln z³. Czynniki
zachêcaj¹ce do inwestowania to m.in.:

� ³atwo�æ pozyskania pracowników o wysokim poziomie kwalifikacji; wielko�ci wska�ników
koncentracji potencja³u ludzkiego (Wkpl) obliczonych dla Warszawy i pozosta³ej czê�ci
regionu wynosi³y wzglêdem siebie 27 do 1;

� mo¿liwo�æ korzystania z pracowników mieszkaj¹cych poza miastem; w roku 2006 do pracy
w stolicy przyje¿d¿a³o 167,5 tysi¹ca osób; czynnikiem przyci¹gaj¹cym si³ê robocz¹ do sto-
licy by³ relatywnie wysoki poziom p³ac; w roku 2007 �rednie wynagrodzenie brutto w War-
szawie by³o o 386,5 z³ (o 27%) wy¿sze od �redniej p³acy w województwie; w roku nastêpnym
ró¿nica ta wzros³a do 469 z³, a ró¿nica pomiêdzy p³acami w stolicy i subregionem ostro³êcko-
siedleckim cechuj¹cym siê najni¿szymi �rednimi wynagrodzeniami  wzros³a do 1849 z³;

� mniejsze ryzyko podejmowania dzia³alno�ci; w latach 2003-2010 na terenie miasta powsta³o
173 989 nowych podmiotów gospodarczych; równocze�nie zlikwidowano 91 099 czyli 52,4%
liczby nowo powsta³ych; analogiczny wska�nik obliczony dla wszystkich gmin poza War-
szaw¹ wyniós³ 77,1%.

Liczba firm znajdowa³a odzwierciedlenie na warszawskim rynku pracy. W roku 2009 na 1000
mieszkañców stolicy przypada³y 192 przedsiêbiorstwa. Zatrudnienie znajdowa³o w nich 806 498
osób. Oznacza to, ¿e w stolicy pracowa³o 57% wszystkich zatrudnionych w regionie. Rezerwy si³y
roboczej w mie�cie by³y niewielkie, o czym �wiadczy poziom bezrobocia. Na ka¿de 1000 mieszkañ-
ców miasta przypada³o 19 osób zarejestrowanych jako bezrobotnych. W skali regionu wska�nik
ten wynosi³ 42 osoby na 1000 mieszkañców.

Wy¿sze p³ace i zwi¹zany z tym zasób si³y roboczej w po³¹czeniu z lepszym uzbrojeniem pracy,
by³y skorelowane z wy¿sz¹ przeciêtn¹ wydajno�ci¹. Na jednego zatrudnionego w Warszawie w
roku 2008 przypada³o 199 092 z³ wytworzonego PKB. Analogiczny wska�nik obliczony dla Mazow-
sza jako ca³o�ci, wyniós³ 154 236 z³. By³ zatem o 22,5% ni¿szy.

37  Zasiêg zainteresowania mieszkañców Polski warszawskim rynkiem pracy przedstawiono w raporcie
z badañ prowadzonych przez TNS OBOP [2005], a zatytu³owanych �Warszawa da siê lubiæ?� Chêæ przeprowadze-
nia siê do niej wyrazi³o 7,4% respondentów. Badaczom uda³o siê tak¿e ustaliæ, ¿e blisko 7% Polaków mieszkaj¹-
cych poza Warszaw¹ pracowa³o w stolicy, a dalsze 3% poszukiwa³o tu zatrudnienia.

Rysunek 12. Zmiany liczby mieszkañców wyodrêbnionych
czê�ci województwa mazowieckiego w latach 2002-2010
�ród³o: opracowanie w³asne
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O skali ró¿nic rozwoju gospodarczego pomiêdzy poszczególnymi czê�ciami województwa
�wiadczy przestrzenny rozk³ad PKB. Jedynie 20% jego warto�ci (55 493 mln z³ w roku 2008) powsta-
wa³o w subregionach zewnêtrznych. W Warszawie wytworzono natomiast produkcjê finaln¹
o warto�ci 168 841 mln z³ (62% PKB regionu). Znacz¹ce ró¿nice wystêpowa³y tak¿e pod wzglêdem
wielko�ci PKB, przypadaj¹cej �rednio na 1 mieszkañca. W Warszawie by³a to kwota 98 750 z³,
w subregionach wewnêtrznych �rednio 33 207 z³, a w subregionach zewnêtrznych �rednio 27 818 z³.
Zró¿nicowanie to wyja�nia porównanie liczby przedsiêbiorstw przypadaj¹cych na 1000 mieszkañ-
ców lub 1 km2. W stolicy wielko�æ tych wska�ników w roku 2010 kszta³towa³a siê na poziomie 200
firm na 1000 mieszkañców i 666 na 1 km2. Wska�niki te ulega³y znacznemu obni¿eniu w miarê
wzrostu odleg³o�ci od centrum regionu. Wynios³y one odpowiednio: 119 i 19 (subregiony we-
wnêtrzne: warszawski wschodni i warszawski zachodni) oraz 78 i 6 (subregiony zewnêtrzne: ciecha-
nowsko-p³ocki i ostro³êcko-siedlecko-radomski).

Mo¿liwo�ci finansowe samorz¹dów gminnych

Sytuacja gospodarcza obszaru wyznacza mo¿liwo�ci finansowe samorz¹du terytorialnego. W
roku 2010 mazowieckie samorz¹dy uzyska³y dochody o ³¹cznej kwocie 22 257,13 mln z³, z czego
89,5% stanowi³y dochody gmin, a pozosta³e 10,5% powiatów. Warszawa uzyska³a 45,4% tych
�rodków, subregiony z ni¹ granicz¹ce 23,6%, a subregiony zewnêtrzne 30,9%.

£¹czne dochody jednostek tworz¹cych centrum regionu w przeliczeniu na g³owê 1 mieszkañca
s¹ zbli¿one do tych, jakie osi¹gaj¹ subregiony zewnêtrzne (tab. 4). Ró¿nica pomiêdzy tymi obsza-
rami staje siê istotna, gdy kwoty te zostan¹ porównane z wielko�ci¹ obszaru na jaki zosta³y skiero-
wane. Wielko�ci dochodów decyduj¹ bowiem zarówno o wielko�ci poda¿y us³ug publicznych, jak
i mo¿liwo�ciach inwestycyjnych samorz¹du. Inwestycje stolicy w latach 1995-2010 zamknê³y siê
kwot¹ 16,7 mld z³ (31,1 mln z³/km2). W pozosta³ych subregionach wewnêtrznych na ka¿dy 1 km2

powierzchni zainwestowano 1,0 mln z³, podczas gdy na pozosta³ym terytorium � 384 tys. z³.

Tabela 4. Dochody jednostek samorz¹du terytorialnego na Mazowszu w roku 2010

�ród³o: obliczenia w³asne

eineinlógezczsyW awazsraW ynoigerbuS

enzrtênwew enzrtênwez

me³ógO ³znlm 71101 3625 8786

acñakzseim1anuinezcilezrpwydohcoD ³z 0885 3343 7543

mk1anuinezcilezrpwydohcoD 2 inhczreiwop ³z.syt 86591 955 862

0102-5991hcatalw.t.s.jenjycytsewniyda³kaN
mk1anuinezcilezrpw 2 inhczreiwop

³z.syt 09013 0001 483

Dysproporcje w zakresie warunków ¿ycia mieszkañców

Skutkiem nierównomiernego rozk³adu inwestycji zarówno prywatnych, jak i publicznych, jest
zró¿nicowanie warunków zamieszkiwania w poszczególnych czê�ciach województwa. Mimo ¿e
wiele dysproporcji, np. w zakresie zaopatrzenia ludno�ci w energiê elektryczn¹ i wodê, dostêpno�æ
�rodków transportu indywidualnego, zosta³o wyrównanych, pozosta³o jeszcze wiele istotnych
ró¿nic. Zwraca uwagê wy¿sza gêsto�æ sieci handlowej i sieci drogowej w subregionach central-
nych, wy¿szy poziom skanalizowania wsi, odsetek ludno�ci korzystaj¹cej z gazu sieciowego oraz
lepszy rozwój budownictwa mieszkaniowego (zaledwie 18% mieszkañ oddanych w regionie do
u¿ytku w latach 2004-2010 zlokalizowanych by³o na terenie subregionów zewnêtrznych).
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Inwestycje te powiêksza³y dysproporcje przestrzennego rozmieszczenia zasobów mieszkanio-
wych. W centrum województwa na 1 mieszkanie przypada³o �rednio 2,5 osoby (w Warszawie 2,1),
a na obszarach podregionów peryferyjnych � 3,1 osoby. �rednia powierzchnia przypadaj¹ca na
1 mieszkañca w Warszawie wynosi³a 27,6 m2, w podregionach wewnêtrznych 28,5, a w zewnêtrz-
nych 23,8 m2 (tab. 5). Mieszkañcy centrum regionu mieli u³atwiony dostêp do sieci handlowej.
W Warszawie na 1 km2 powierzchni funkcjonowa³o �rednio 40 placówek handlowych, w subregio-
nach przyleg³ych do miasta 2, a w subregionach zewnêtrznych 1. Znaczne by³y równie¿ ró¿nice
zagêszczenia sklepów wielkopowierzchniowych.

Podregiony centralne cechuje równie¿ wiêksza dostêpno�æ us³ug publicznych w zakresie
kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia.

Tabela 5. Wybrane wska�niki charakteryzuj¹ce zró¿nicowanie warunków zamieszkiwania
 w poszczególnych czê�ciach województwa mazowieckiego (2009 r.)

�ród³o: obliczenia w³asne

eineinlógezczsyW awazsraW ynoigerbuS

enzrtênwew enzrtênwez

iknuraW
ewoinakzseim

einakzseim/bóso 1,2 8,2 1,3

êbzi/bóso 7,0 7,0 8,0

m[acñakzseim/ainhczreiwop 2] 6,72 5,82 8,32

ypelkS pelks/wócñakzseimabzcil 38 78 09

mk/ypelks 2 04 2 1

-okleiwypelkS
ewoinhczreiwop

wócñakzseim.syt01/ypelks 4,1 9,0 1,1

mk001/ypelks 2 1,54 5,1 8,0

ennimgigorD
ewotaiwopi

mk/mk[ 2]

jedrawtinhczreiwano 5,3 9,0 7,0

jewotnurginhczreiwano 8,0 6,0 4,0

einezrtapoaZ
ic�ondul

iceiszynmeizzagw

]mk[me³ógoiceisjennyzcæ�ogu³d 9962 7437 4004

hcynlakzseimwóknydubodazc¹³yzrp
hcynlakzseimeini

24029 978581 10756

mezagainakzseimyc¹jawezrgouzagycroibdo 67465 668211 99782

]%[jewozagiceiszac¹jatsyzrokic�ondul 8,58 6,25 1,03

Kultura. Na terenie województwa mazowieckiego w roku 2009 dzia³a³o 256 o�rodków kultury.
Po³owa z nich funkcjonowa³a w podregionach centralnych (w Warszawie 18%). W subregionie
warszawskim wschodnim 1 placówka przypada³a na 106 km2, a warszawskim zachodnim na 130 km2.
Jednostki dzia³aj¹ce w subregionach zewnêtrznych obs³ugiwa³y �rednio obszar o powierzchni od
175 km2 (podregion ostro³êcko-siedlecki) do 288 km2 (ciechanowsko-p³ocki). Instytucje kultury w
analizowanym roku przeprowadzi³y 23 671 imprez, w których uczestniczy³o ³¹cznie 3 180 100 osób.
30% imprez odby³o siê w Warszawie, w subregionach o�ciennych dalsze 32%. Imprezy organizo-
wane w subregionach zewnêtrznych gromadzi³y wiêcej uczestników. Na jedn¹ przypada³o �rednio
158 osób, podczas gdy w Warszawie 139, a na terenie subregionów wewnêtrznych 89. W 1658
zespo³ach artystycznych, dzia³aj¹cych przy mazowieckich placówkach kultury pracowa³o 28 504
osób. 59% tej liczby stanowili mieszkañcy podregionów centralnych (warszawiacy � 31%).
W dzia³alno�æ 1140 kó³, z których 555 funkcjonowa³o w Warszawie, zaanga¿owanych by³o 35 224
osób, w tym 27 104 (77%) zamieszka³ych w centrum regionu.
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Centrum województwa mia³o ponadto bardziej rozbudowan¹ sieæ bibliotek. Dzia³a³o ich tu 256 (78%
wszystkich placówek w regionie), z czego 231 w stolicy. �rednio ka¿da z nich obs³ugiwa³a obszar 33 km2

(w Warszawie 3 km2). Na terenach subregionów zewnêtrznych na bibliotekê przypada³ �rednio obszar
od 40 km2 (podregion radomski) do 54 km2 (ostro³êcko-siedlecki). Placówki po³o¿one w centrum woje-
wództwa dysponowa³y mniejszym ksiêgozbiorem w stosunku do liczby mieszkañców. Mniejsze by³o
tak¿e zainteresowanie ich dzia³alno�ci¹. Równie¿ placówki muzealne by³y gê�ciej rozmieszczone w
centrum ni¿ na obrze¿ach regionu. W Warszawie dzia³a³o ich 63 (54% placówek ulokowanych na Ma-
zowszu). W roku 2009 odwiedzi³o je 2 618 843 osób. Mog³y one wzi¹æ udzia³ w 1193 odczytach, 2171
seansach filmowych, 1113 koncertach i 18 689 lekcjach. W 9 placówkach subregionów warszawskiego
wschodniego i 12 zlokalizowanych na terenie subregionu warszawskiego zachodniego odby³o siê 1839
imprez edukacyjnych, a placówki te odwiedzi³o 262 267 osób. 31 placówek ulokowanych w subregio-
nach zewnêtrznych odwiedzi³o 448 504 (13% zwiedzaj¹cych mazowieckie muzea). Przeprowadzono w
nich 2569 imprez o�wiatowych, g³ównie lekcji  (2190).

W Warszawie koncentruje siê równie¿ dzia³alno�æ wystawiennicza. Tu zlokalizowane jest 50
obiektów wystawienniczych. W roku 2010 zorganizowa³y one 601 wystaw i 734 ekspozycje, które
odwiedzi³o 949 015 osób. Pozosta³e 11 placówek tego typu (w tym 8 w subregionach zewnêtrz-
nych) przyci¹gnê³o zaledwie 72 776 widzów.

Na Mazowszu w roku 2010 dzia³a³y 52 kina, dysponuj¹ce ³¹cznie 42 506 miejscami na widow-
niach. W podregionach centralnych dzia³a³o ich 35 (67%). 73% miejsc na widowniach znajdowa³o
siê w Warszawie. Tu odby³o siê 246 888 (83%) seansów, w których wziê³o udzia³ 6 991 449 widzów.
Na widowniach kin po³o¿onych w subregionach zewnêtrznych zasiad³o 749 146 osób.

Kultura fizyczna i sport. W roku 2009 na Mazowszu w klubach sportowych æwiczy³o 105 136
osób. By³y one do�æ równomiernie rozmieszczone w regionie. Wska�nik osób uprawiaj¹cych sport
w przeliczeniu na 1000 mieszkañców wynosi³ (poza stolic¹) 27 osób. W Warszawie by³ ni¿szy
(19 osób), co zale¿a³o w pewnym stopniu od p³ci i wieku mieszkañców. Warszawa jest miastem o
wyra�nej przewadze kobiet. Tymczasem 72% mazowieckich sportowców stanowili mê¿czy�ni. Mia-
sto cechuje ponadto niski udzia³ w populacji dzieci i m³odzie¿y. Udzia³ osób niepe³noletnich w�ród
uprawiaj¹cych sport wynosi 74%. Najwiêksz¹ liczb¹ sportowców legitymowa³a siê Warszawa
(26 869 osób zorganizowanych w 215 klubach). Na drugim miejscu znalaz³ siê Radom (4657 upra-
wiaj¹cych sport w 57 klubach), na trzecim P³ock � 3897 sportowców. Powy¿ej tysi¹ca sportowców
mia³y ponadto: Siedlce � 2400, Ciechanów � 2000, Piaseczno � 1700, Ostro³êka � ok. 1600, P³oñsk �
ok. 1200, Garwolin, Stare Babice � po ok. 1100, Kozienice � 1006. Dysproporcje wystêpowa³y zatem
raczej w uk³adzie miasto-wie� ni¿ w uk³adzie centrum-obszary peryferyjne.

Ochrona zdrowia. O dostêpno�ci us³ug medycznych �wiadcz¹ zagêszczenie placówek w tere-
nie i wielko�æ zasobów kwalifikowanych kadr odniesiona do liczby ludno�ci (tab. 6). Dostêpno�æ
placówek ochrony zdrowia, zarówno zespo³ów opieki zdrowotnej, jak i szpitali, a nawet aptek, na
terenie podregionów zewnêtrznych jest mniejsza ni¿ w centrum regionu. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e
dostêpno�æ warszawskiej s³u¿by zdrowia dla ludno�ci maleje wraz z odleg³o�ci¹ nale¿y uznaæ, i¿
1099 km2 przypadaj¹cych �rednio na jeden szpital w subregionie ostro³êcko-siedleckim oznacza
zdecydowan¹ ró¿nicê jako�ciow¹ w zestawieniu z 510 km2, jakie obs³uguje �rednio placówka w
granicz¹cym z Warszaw¹ podregionie warszawskim wschodnim.

Mniejsza liczba personelu medycznego przypadaj¹cego na 1000 mieszkañców w podregio-
nach granicz¹cych z Warszaw¹ wskazuje, ¿e ich mieszkañcy czê�ciowo korzystaj¹ z potencja³u
Warszawy. Najwyra�niej omawiane zjawisko widaæ na przyk³adzie liczby po³o¿nych. W powiatach
po³o¿onych w pobli¿u Warszawy ich liczba przypadaj¹ca na 1000 mieszkañców (0,3) by³a dwukrot-
nie ni¿sza ni¿ w podregionach zewnêtrznych (0,6). W stolicy, w której notuje siê najni¿szy przyrost
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naturalny38, by³a najwiêksza w regionie (0,74). Wskazuje to, ¿e rodz¹ce kobiety zamieszka³e poza
Warszaw¹ czêsto korzystaj¹ z placówek sto³ecznych, przy czym osoby mieszkaj¹ce dalej od cen-
trum regionu maj¹ bardziej ograniczone mo¿liwo�ci.

Opieka nad dzieæmi, chorymi i osobami w wieku podesz³ym. W okresie objêtym badaniami,
poza Warszaw¹ praktycznie nie by³o placówek wspieraj¹cych rodziców w procesie opieki nad
ma³ymi dzieæmi. W stolicy w 2009 roku dzia³a³y 44 ¿³obki dysponuj¹ce 3919 miejscami. Dalsze
6 placówek dzia³a³o w podregionach przyleg³ych. Mog³y one przyj¹æ ³¹cznie oko³o 450 dzieci.
Kolejne 500 miejsc oferowa³y ¿³obki w pozosta³ej czê�ci województwa.

W przypadku us³ug opiekuñczych �wiadczonych osobom w wieku podesz³ym rozmieszczenie
placówek ma mniejsze znaczenie. Problemem jest natomiast liczba potencjalnych pensjonariuszy
przypadaj¹cych na jedno miejsce w placówce opiekuñczej. Na Mazowszu na jedno miejsce przypa-
d³y �rednio 62 osoby w wieku poprodukcyjnym, w Warszawie 83 potencjalnych pensjonariuszy.
Mo¿e to niepokoiæ w zestawieniu z nisk¹ dzietno�ci¹ obserwowan¹ w mie�cie. Ma³a liczba dzieci
mo¿e w przysz³o�ci oznaczaæ narastanie spo³ecznego i ekonomicznego problemu ludzi starych
pozostaj¹cych bez opieki. Rozwi¹zanie tej sytuacji bêdzie wymaga³o znacznych �rodków finanso-
wych zarówno na cele inwestycyjne, jak i bie¿¹c¹ eksploatacjê placówek opiekuñczych. Do�wiad-
czy³y tego kraje bardziej rozwiniête,w których przenoszenie us³ug opiekuñczych ze sfery gospo-
darstw domowych do sfery gospodarki rynkowej by³o jedn¹ z przyczyn istotnych zmian wielko�ci
i struktury PKB [Stiglitz i in. 2009, s. 14].

Wychowanie przedszkolne. W roku 2009 na terenie województwa mazowieckiego funkcjono-
wa³o 1271 przedszkoli zwyk³ych i 15 specjalnych, 77 punktów i 6 zespo³ów wychowania przed-
szkolnego. Dysponowa³y one ³¹cznie 115 529 miejscami. Palcówki ulokowane by³y g³ównie w
wiêkszych miejscowo�ciach. W Warszawie dzia³a³o 515 placówek. Z ich us³ug mog³o skorzystaæ
48 000 m³odych mieszkañców miasta. Zatem w Warszawie znajdowa³o siê 42% miejsc w przedszko-
lach. Pozosta³e miasta maj¹ce status powiatów grodzkich dysponowa³y 11% zasobu miejsc w
przedszkolach. Na tereny zurbanizowane przypada³o ich 24%, a na tereny wiejskie 20%. Zestawie-

Tabela 6. Wska�niki charakteryzuj¹ce dostêpno�æ us³ug medycznych w poszczególnych subregio-
nach województwa mazowieckiego

�ród³o: obliczenia w³asne

eineinlógezczsyW awazsraW ynoigerbuS

enzrtênwew enzrtênwez

ikswazsraw
indohcsw

ikswazsraw
indohcaz

-okswonahceic
ikco³p

-okcê³ortso
ikceldeis

iksmodar

mk[razsbO 2 :zezrpynawigu³sbo]

latipzS
jentowordzikeipo³ópseZ

¹nzcetpaêkwócalP

41
1
1

015
92
13

034
42
82

468
53
95

9901
43
37

027
82
44

:wócñakzseim0001anynzcydemlenosreP

ezrakeL
yzdolotamotS

ikraingêleiP
en¿o³oP

6,8
1
3,7
47,0

5,2
3,0
3,3
3,0

7,2
2,0
4,3
92,0

8,2
3,0

5
16,0

6,2
4,0
2,4
16,0

8,2
4,0
7,4
66,0

38 W latach 2002-2007 wska�nik dzietno�ci (liczba urodzonych dzieci przypadaj¹ca na jedn¹ kobiete w wieku
rozrodczym), obliczony dla Warszawy systematycznie rós³ od 0,96 do 1,25. Analogiczna miara ustalona dla
regionu jako ca³o�ci zmienia³a siê w granicach 1,24 do 1,45.
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nie to nie do koñca oddaje przestrzenne zró¿nicowanie dostêpno�ci opieki przedszkolnej. O ile w
Warszawie jedno przedszkole przypada³o na 1,6 km2 powierzchni miasta, o tyle na obszarach
zurbanizowanych na 36,7 km2, a na obszarach wiejskich na 125,5 km2. Na jedno miejsce w przed-
szkolu warszawskim przypada �rednio 1,5 dziecka, w placówce po³o¿onej na terenach zurbanizo-
wanych 3, a na obszarach wiejskich blisko 16 dzieci w wieku przedszkolnym. Dostêpno�æ przed-
szkoli zmniejsza³a siê w miarê oddalania siê od centrum regionu. Subregiony przyleg³e do Warsza-
wy dysponowa³y 32% miejsc dostêpnych w regionie, a zewnêtrzne 26% miejsc.

Edukacja. W roku 2010 na Mazowszu dzia³a³o 1840 szkó³ podstawowych i 976 gimnazjów.
Placówki zlokalizowane w podregionach centralnych tworzy³y gêst¹ sieæ (tab. 7) wiêkszych obiek-
tów, Statystyczna warszawska szko³a podstawowa obs³ugiwa³a �rednio 1,8 km2 powierzchni mia-
sta. Oznacza to, ¿e promieñ jej dzia³ania wynosi³ �rednio 760 m. Do statystycznej szko³y z podregio-
nów wewnêtrznych uczêszcza³y dzieci zamieszka³e w promieniu 2,4 km, do placówki po³o¿onej w
subregionach zewnêtrznych zamieszka³e w promieniu 2,9 km. Odmiennie przedstawia³y siê relacje
wielko�ci placówek. Szko³y podstawowe w Warszawie i podregionach przyleg³ych by³y �rednio
wiêksze, za to gimnazja mniejsze ni¿ odpowiadaj¹ce im placówki dzia³aj¹ce w podregionach ze-
wnêtrznych. Na warszawsk¹ szko³ê podstawow¹ przypada³o �rednio 271 dzieci, w podregionach
warszawskim wschodnim 176, a warszawskim zachodnim 201 uczniów. Dla porównania mo¿na
wskazaæ, ¿e analogiczny wska�nik wyznaczony dla podregionów ciechanowsko-p³ockiego, ostro-
³êcko-siedleckiego i radomskiego wyniós³ odpowiednio: 152, 117 i 155 uczniów na placówkê. Jak
zauwa¿a A. Koziñska-Ba³dyga [2005, s. 69], w przypadku ma³ych dzieci ma to istotne znaczenie.
M³odsze dzieci powinny uczêszczaæ do niewielkich szkó³  po³o¿onych blisko domu. Mniejsze
placówki s¹ równie¿ lepsze z powodów wychowawczych. Du¿e skupiska m³odzie¿y, zw³aszcza w
wieku dojrzewania sprzyjaj¹ nasilaniu siê agresji39. Na podstawie przytoczonych liczb mo¿na stwier-
dziæ, ¿e organizacja edukacji jest wynikiem kompromisu pomiêdzy potrzebami edukacyjnymi i mo¿-
liwo�ciami finansowymi. A. Koziñska-Ba³dyga [2005, s. 68] podaje, ¿e je¿eli do statystycznej szko³y
uczêszcza mniej ni¿ 100 uczniów, to przydzielona na jej dzia³anie subwencja nie wystarcza do
pokrycia kosztów. W zwi¹zku z tym mniej zamo¿ne samorz¹dy d¹¿¹ do ograniczenia liczby placó-
wek. Samorz¹dy bogatsze mog¹ sobie pozwoliæ na utrzymywanie wiêkszej liczby szkó³ nawet, gdy
przyjmuj¹ one uczniów spoza rejonu dzia³ania. Daje im to wiele korzy�ci, takich jak:

Tabela 7. �rednia liczba uczniów w placówkach o�wiatowych i �redni teoretycz-
ny zasiêg szkó³ podstawowych i gimnazjów na Mazowszu w roku 2009

�ród³o: opracowanie w³asne

eineinlógezczsyW ynoigerbuS

awazsraW enzrtênwew enzrtênwez

kewócalpabzciL ewowatsdopy³okzs 582 225 589

ajzanmig 032 603 044

wóinzcuabzcilainder� ewowatsdopy³okzs 172 681 331

ajzanmig 381 271 181

gêisazinder�ynzcyteroeT
mk[ikwócalp 2]

ewowatsdopy³okzs 8,1 81 62

ajzanmig 2,2 7,03 3,85

39 �wiadcz¹ o tym enuncjacje prasowe i telewizyjne. Przyk³adem mog¹ byæ: reporta¿ TVN wyemitowany
23 marca 2010 roku o godzinie 19.50 pt: �Z agresj¹ uczniów mo¿na sobie poradziæ�, artyku³ M. Markowskiego:
�Nudne lekcje wyzwalaj¹ agresjê� lub A. �widerskiej, T. Cylki i W. Harpuli z G³osu Wielkopolskiego �Pi³a �
�Agresja w szkole przyczyn¹ samobójstwa?� z 2008.09.05.
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� mo¿liwo�æ zatrudnienia wiêkszej liczby nauczycieli, którzy w �rodowiskach lokalnych tworz¹
grupê aktywn¹, wp³ywaj¹c¹ na dynamikê procesów rozwojowych;

� mo¿liwo�æ optymalizacji wykorzystania posiadanej infrastruktury,
� wykorzystanie placówek jako ognisk kulturotwórczych i lokalnych o�rodków rozwoju40.

Szkolnictwo �rednie. Absolwenci gimnazjów w roku 2009 mogli kontynuowaæ naukê
w 363 liceach ogólnokszta³c¹cych oraz w 12 liceach specjalnych (tab. 8). Ponadto, w regionie
dzia³a³y 3 licea uzupe³niaj¹ce dla m³odzie¿y i 149 placówek dla doros³ych. Wiêkszo�æ tego poten-
cja³u znajdowa³a siê w centrum regionu. W Warszawie, funkcjonowa³o 218 placówek. Pobiera³o w
nich naukê 53 151 osób. Kolejne 165 placówek dzia³a³o w podregionach granicz¹cych ze stolic¹.
Korzysta³o z nich 24 369 osób. Na terenie podregionów zewnêtrznych funkcjonowa³o 288 placó-
wek, do których uczêszcza³o 48 696 uczniów. Ze 112 liceów profilowanych, do których uczêszcza³o
9805 uczniów, 58 (52%) dzia³a³o w subregionach zewnêtrznych. Korzysta³o z nich 5425 osób.
Wiêkszo�æ techników (179) dzia³a³o na terenie subregionów zewnêtrznych. Pobiera³o w nich naukê
34 061 osób (54% pobieraj¹cych edukacjê w tego typu placówkach). Do szkó³ zawodowych uczêsz-
cza³o na terenie subregionów zewnêtrznych 14 267 osób, na terenie subregionów wewnêtrznych
6409 uczniów, w Warszawie 3287 osób. Powy¿sze liczby �wiadcz¹ o tym, ¿e m³odzie¿ z terenów
oddalonych od stolicy ma mniejsze mo¿liwo�ci pobierania nauki w placówkach umo¿liwiaj¹cych
nastêpnie podjêcie studiów wy¿szych na uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym.

Tabela 8. Szko³y �rednie funkcjonuj¹ce na Mazowszu w roku 2009

�ród³o: opracowanie w³asne

eineinlógezczsyW hcanoigerbuswwóinzcui³ókzsabzciL

awazsraW hcynzrtênwew hcynzrtênwez

y¿eizdo³maldec¹c³atzskonlógoaeciL ikwócalp 151 19 431
eiwoinzcu 51134 62581 04183

hcy³sorodaldec¹c³atzskonlógoaeciL ikwócalp 66 47 351
eiwoinzcu 10001 3485 80501

enawoliforpaeciL ikwócalp 41 53 25
eiwoinzcu 8911 6462 3805

hcy³sorodaldenawoliforpaeciL ikwócalp 3 2 6
eiwoinzcu 273 461 243

akinhceT ikwócalp 45 65 021
eiwoinzcu 59531 88131 76803

hcy³sorodaldakinhceT ikwócalp 52 81 95
eiwoinzcu 5421 4811 4913

Szkolnictwo wy¿sze. W roku 2009 na Mazowszu dzia³a³o 107 wy¿szych uczelni. Przewa¿a³y
placówki kszta³c¹ce w zawodach humanistycznych. Uczelni technicznych funkcjonowa³o 5. Wy-
¿sze uczelnie sznajdowa³y siê g³ównie w Warszawie, w której dzia³a³o ich 78. Dalsze 11 funkcjono-
wa³o na terenie subregionów warszawskiego wschodniego i warszawskiego zachodniego. Te jed-
nak by³y znacz¹co mniejsze (³¹cznie 6141 studentów). Uczelnie zlokalizowane w centrum regionu
kszta³ci³y ³¹cznie 284 132 osób, czyli 86,3% wszystkich pobieraj¹cych naukê na tym szczeblu w

40 Interesuj¹ce studium przypadku ilustruj¹cy rolê szko³y w rozwoju gminy przedstawi³a wójt gminy ¯abia
Wola (powiat grodziski) [Wawruch, Prêgowska 2007, s. 111-116].
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województwie. Zwraca uwagê ni¿szy ni¿ w pozosta³ej czê�ci regionu stosunek liczby absolwentów
do studiuj¹cych. Wynosi³ on �rednio 19%. W pozosta³ej czê�ci województwa by³ wy¿szy � �rednio
28%. Ró¿nica ta mo¿e byæ spowodowana odmiennymi proporcjami uczelni prowadz¹cych studia I i II
stopnia. Bogatsza oferta edukacyjna sprawia, ¿e znaczna czê�æ m³odzie¿y z obszarów zewnêtrznych
województwa studiuje w Warszawie, lub jak wskazuj¹ obserwacje wybiera inne, czêsto oddalone
o�rodki akademickie (Kraków, Gdañsk, Wroc³aw, Bia³ystok, Lublin), w których ³atwiej ni¿ w stolicy
mo¿na dostaæ siê na takie kierunki, jak prawo, medycyna, architektura oraz gdzie koszty utrzymania
podczas studiów s¹ ni¿sze. Sprzyja to pó�niejszym migracjom, co pokaza³y badania przeprowadzone
w�ród m³odzie¿y kszta³c¹cej siê w szko³ach niepublicznych [Lusawa 1999a].

Zró¿nicowanie poziomu spo³ecznej akceptacji

Zró¿nicowanie warunków ¿ycia powoduje, i¿ przewa¿aj¹ca czê�æ obszaru regionu (73,4%) wyka-
zuje niski poziom spo³ecznej akceptacji i podlega depopulacji, g³ównie na skutek zjawisk migracyj-
nych (tab. 9). Jednostki, które podlega³y temu zjawisku w roku 2007 zamieszkiwa³o 2 560 589 osób,
czyli 49,4% mieszkañców Mazowsza. ̄ aden z podregionów NUTS 3 nie by³ wolny od tego zjawiska.
W Warszawie postêpowa³ proces suburbanizacji. Dzielnice centralne zajmuj¹ce 34,4% obszaru stoli-
cy i zamieszkane przez 67,4% ludno�ci zmniejsza³y liczbê mieszkañców. Równocze�nie ros³a gêsto�æ
zaludnienia dzielnic zewnêtrznych. W procesie suburbanizacji stolicy uczestniczy³y subregiony z ni¹
granicz¹ce. Liczba ludno�ci wzrasta³a na
wiêkszej czê�ci ich obszaru. Niemniej jed-
nak niskim poziomem spo³ecznej akcep-
tacji charakteryzowa³o siê 29,7% po-
wierzchni podregionu warszawskiego za-
chodniego i 46,4% powierzchni podregio-
nu warszawskiego wschodniego. Niskim
poziomem akceptacji odznacza³y siê na-
tomiast podregiony zewnêtrzne (ciecha-
nowsko-p³ocki, ostro³êcko-siedlecki i ra-
domski) � proces depopulacji wystêpo-
wa³ odpowiednio na: 72,1, 84,8 i 68,8%.
Wolne od niego by³y jedynie gminy gra-
nicz¹ce z lokalnymi o�rodkami wzrostu
(Ciechanów, Kozienice, Ostro³êka, P³ock,
Radom, Siedlce), jednostki le¿¹ce wzd³u¿
wa¿niejszych szlaków komunikacyjnych,
stanowi¹cych osie rozwoju i kilka mniejszych o�rodków. Same o�rodki wzrostu nie charakteryzowa³y
siê jednak wysokim poziomem spo³ecznej akceptacji. Zagadnienia te rozwiniête zostan¹ w dalszej
czê�ci rozdzia³u.

3.1. Przyczyny wewnêtrznego zró¿nicowania rozwoju regionu

Opisane powy¿ej ró¿nice rozwoju poszczególnych czê�ci regionu s¹ skutkiem dzia³ania me-
chanizmów ekonomicznych przedstawionych w rozdziale 2.1. Potwierdza to w pierwszej kolejno�ci
brak �cis³ego zwi¹zku miêdzy poziomem zamo¿no�ci mierzonym za pomoc¹ wska�nika Wpzl i pozio-
mem zadowolenia (akceptacji spo³ecznej) mieszkañców, który odzwierciedla wska�nik Wzlm. Wyni-
ki obliczeñ z wykorzystaniem danych z województwa mazowieckiego przedstawia wzór (16).

Tabela 9. Powierzchnia i ludno�æ zamieszka³a na ob-
szarach cechuj¹cych siê niskim poziomem spo³ecznej
akceptacji w województwie mazowieckim w roku 2007

�ród³o: opracowanie w³asne

noigerdoP ainhczreiwoP æ�onduL

mk 2 % abzcil %

owtzdówejoW
eikceiwozam

74262 8,37 9850652 4,94

awazsraW 871 4,43 3189411 4,76

ikswazsraW
indohcsw

8632 4,64 366751 0,12

indohcazikswazsraW 3034 7,92 532671 9,32

ikco³p-okswonahceiC 8935 1,27 641522 7,66

ikceldeis-okcê³ortsO 9799 8,48 613863 1,97

iksmodaR 1204 8,86 614384 6,77
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Wzml = 31,15+341,38 Wpzl             (16)

gdzie:
Wzlm � estymowana warto�æ wska�nika zmian liczby mieszkañców,
Wpzl � wska�nik produktywno�ci zasobów ludzkich,
R2 = 33,75%.

Prezentowany model wyja�ni³ mniej ni¿ 34% ca³kowitej zmienno�ci zmiennej zale¿nej (R2 = 33,75).
Za pomoc¹ metody analizy skupieñ (rys. 13) stwierdzono, ¿e badana populacja gmin nie jest jednorod-

na, a sk³ada siê z wielu grup (skupieñ),
cechuj¹cych siê statystycznym podo-
bieñstwem. Wyodrêbnienie ju¿ trzech
skupieñ pozwala wskazaæ przyczyny ni-
skiej warto�ci parametru R2. Skupienia
uk³adaj¹ siê wzd³u¿ prostej opisanej rów-
naniem (16), co powoduje wyst¹pienie
dodatniej korelacji pomiêdzy analizowa-
nymi zmiennymi. Jednak wewn¹trz sku-
pieñ obserwuje siê inne zale¿no�ci. W
skupieniu 3, do którego nale¿a³y jednost-
ki cechuj¹ce siê nisk¹ warto�ci¹ wska�-
nika Wpzl mo¿na stwierdziæ, i¿ poziom
akceptacji spo³ecznej zale¿y w g³ównej
mierze od czynników nieujêtych w anali-
zie. Jednak wraz ze wzrostem warto�ci
wska�nika Wpzl ich znaczenie maleje, co
powoduje skupianie siê obserwacji i spra-
wia, ¿e grupa przyjmuje charakterystycz-
ny kszta³t trójk¹ta skierowanego wierz-

cho³kiem w prawo. W skupieniach 1 i 2 widoczna jest natomiast ujemna korelacja pomiêdzy badany-
mi zmiennymi.

Pog³êbion¹ analizê przedstawiono w tabeli 10. Wydzielono w niej piêæ skupieñ, przy czym
ostatnie z nich, najliczniejsze podzielono na cztery podgrupy, którym nadano oznaczenia literowe
A-D. Dla ka¿dego skupienia policzono funkcjê regresji wska�nika Wzlm w funkcji wska�nika Wpzl.
Oszacowane parametry wskazuj¹, ¿e wielko�æ wska�nika Wzlm odzwierciedlaj¹cego poziom zado-
wolenia mieszkañców w znacznym stopniu zale¿y od czynników nieujêtych w analizie, na co wska-
zuje warto�æ wyrazów wolnych. W zasadzie we wszystkich skupieniach oszacowana warto�æ
wspó³czynnika kierunkowego przyjê³a warto�æ ujemn¹, co nale¿y interpretowaæ, ¿e wzrost od-
zwierciedlaj¹cego poziom zamo¿no�ci wska�nika Wpzl sprzyja obni¿aniu poziomu spo³ecznej ak-
ceptacji. Jest to zgodne z koncepcjami M. Binswangera i R. Layarda [2010] oraz sugeruje, ¿e w
poszczególnych skupieniach ujawniaj¹ siê mechanizmy ekonomiczne analogicznie, jak opisane
przez nich �kieraty szczê�cia�.

W skupieniu 1 znalaz³y siê cztery gminy (1,3% populacji objêtej badaniem): Jab³onna, Leszno-
wola, Piaseczno i S³upno. Warto�æ wska�nika Wpzl wynosi³a �rednio 0,51 i by³a najwy¿sza we
wszystkich wyodrêbnionych skupieniach. Waha³a siê jednak w szerokich granicach. W Leszno-
woli wynios³a 1,00, w Jab³onnie � 0,19. W latach 2001-2007 w jednostkach nale¿¹cych do skupienia
przyby³o ³¹cznie 22 131 osób, czyli blisko 27,2% mieszkañców. Na pierwszej pozycji pod wzglêdem
poziomu akceptacji spo³ecznej znalaz³a siê Jab³onna, gdzie Wzlm wyniós³ 441 (osób na 1000 mieszkañ-
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Rysunek 13. Zale¿no�æ miêdzy wielko�ci¹ wska�nika
produktywno�ci zasobów ludzkich a poziomem spo³ecz-
nej akceptacji
�ród³o: opracowanie w³asne
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ców), na ostatnim Piaseczno (Wzlm = 235). Przyczyn wyj¹tkowo wysokiej akceptacji spo³ecznej gmi-
ny Jab³onna, upatrywaæ mo¿na w jej po³o¿eniu miêdzy warszawskim rynkiem pracy a atrakcyjnymi
okolicami Zalewu Zegrzyñskiego. Nie bez znaczenia jest równie¿ s¹siedztwo znacz¹cych o�rodków:
Legionowa i Nowego Dworu Mazowieckiego. W strategii gminy wymieniono ponadto korzystny
uk³ad komunikacyjny (obwodnica drogi krajowej nr 61, linia kolejowa). Czynnikiem zachêcaj¹cym do
osiedlania siê w Jab³onnej mog³y byæ tak¿e korzystne ceny wynajêcia mieszkañ41.

Skupienie 2 liczy³o 14 gmin (4,5% jednostek badanych), z których jedynie dwie (P³ock i Ró¿an)
wykazywa³y ujemny przyrost liczby mieszkañców (odpowiednio: 1,1 i 1,3% w ci¹gu sze�ciu bada-
nych lat). Grupa jako ca³o�æ odznacza³a siê nieznacznym wzrostem liczby obywateli (2,6% w ci¹gu
sze�ciu lat). Poziom rozwoju gospodarczego uznaæ nale¿y za relatywnie wysoki. Wielko�æ wska�-
nika Wpzl obliczona dla roku 2007 waha³a siê w przedziale od 0,23 (¯abia Wola w powiecie grodzi-
skim) do 0,66 (Warszawa), a jego �rednia warto�æ wynios³a 0,39.

Skupienie 3 to 51 gmin (16,2% populacji badanej), cechuj¹cych siê wy¿szym wzrostem liczby
mieszkañców ni¿ jednostki skupienia omówionego wy¿ej. W latach 2001 i 2007 wynosi³ on 46 458
osób, czyli 4,3%. Najwiêksz¹ warto�æ Wzlm zanotowano w podwarszawskich Markach, w których
liczba mieszkañców zwiêkszy³a siê o 18,1%. Najni¿sz¹ warto�ci¹ wska�nika (-1) cechowa³a siê
Ostro³êka, gdzie podobnie jak w P³ocku obserwuje siê proces ubytku ludno�ci. �rednia wielko�æ
wska�nika Wpzl wynosi³a w ostatnim roku analizy 0,16. By³a zatem ponad dwukrotnie ni¿sza ni¿ w
grupie omówionej powy¿ej, ale równocze�nie blisko trzykrotnie wy¿sza ni¿ obliczona dla jednostek
skupienia 4.

Tabela 10. Charakterystyka skupieñ (grup) gmin województwa mazowieckiego wyodrêbnionych
na podstawie wska�nika produktywno�ci ludno�ci (Wpzl) i wska�nika zmian liczby mieszkañców
w latach (Wzlm) 2001-2007

41 �wiadczy o tym raport sporz¹dzony przez urz¹d gminy �Jab³onna o stanie jednostki w latach 2000-2004�
[www.jablonna.pl/gmina/pliki/prezentacja////raport_o_stanie_gminy.pdf]. Zwraca on uwagê na znaczn¹ liczbê (1923)
cudzoziemców przebywaj¹cych na terenie gminy czasowo. Przewa¿ali mieszkañcy krajów ubo¿szych, którzy na
terenie Polski nie posiadaj¹ wystarczajacych �róde³ dochodów. Ukraiñcy stanowili 87%, Bia³orusini � 7%, obywa-
tele: Algierii, Bu³garii, Chile, Chin, Chorwacji, Gruzji, Gwinei, Konga, Sudanu, Wietnamu � ³¹cznie 6%. Wed³ug
informacji uzyskanych w Wydziale Promocji gminy wzrost cen spowodowa³, ¿e do roku 2008 miejsce obcokra-
jowców stopniowo zajêli obywatele polscy.

�ród³o: opracowanie w³asne

remuN
-eipuks

ain

abzciL
nimg

ijcalupop%
jenadab

mlzW
ynozcilbo

talald
7002-1002

æ�otraW
akin�aksw

lzpW
ukorw

7002

ñanwórwórtemarapainawocazsoikinyW
akin�akswjetsorpijserger mlzW

akin�akswijcknufw lzpW

ynlowzaryw kinnyzc³ópsw
ywoknureik

1 4 3,1 272 15,0 47,473 90,911-

2 41 5,4 62 93,0 20,261 60,971-

3 15 2,61 34 61,0 33,78 47,381-

4 86 7,12 51 60,0 88,52 09,181-

5 771 4,65 53- 60,0 79,04- 2,111

A5 82 8,51 52- 31,0 71,12- 41,72-

B5 79 8,45 42- 50,0 86,441- 23,71-

C5 13 5,71 54- 30,0 46,14- 2,111-

D5 12 9,11 08- 50,0 05,611- 07,607



60 Trwa³y rozwój w skali regionalnej i lokalnej � koncepcja i dzia³ania

Skupienie 4 nazwaæ mo¿na grup¹ powolnego, ale akceptowanego przez spo³eczno�ci lokalne
rozwoju. W analizowanym okresie ludno�æ zamieszkuj¹ca na obszarze 68 gmin tworz¹cych tê
grupê wzros³a zaledwie o 8674 osoby, czyli o 1,5%. Jednak ten wzrost nast¹pi³ pomimo niskiej,
identycznej jak w skupieniu 5 warto�ci wska�nika Wpzl.

Skupienie 5 tworzy³o 177 jednostek, które cechowa³a niska �rednia wielko�æ wska�nika Wpzl
wynosz¹ca 0,06. Ogó³em ludno�æ gmin tworz¹cych omawiane skupienie zmniejszy³a siê o 42 809
osób. Ubytek liczby mieszkañców (35 osób na 1000 obywateli) wskazuje na brak spo³ecznej akcep-
tacji dla warunków panuj¹cych na ich obszarze.

W podgrupach skupienia 5 oznaczonych symbolami 5A-5C, podobnie jak w skupieniach 1-4
wystêpowa³a ujemna korelacja miêdzy poziomem udzia³u w PKB a poziomem akceptacji spo³ecznej.
Wyj¹tkiem wydaje siê byæ skupienie 5D. Twierdzenie takie jest jednak nie do koñca s³uszne. O
takim charakterze zale¿no�ci decyduj¹ trzy obserwacje (gminy: Mirów, Solec nad Wis³¹ i Nur). Nie
nale¿¹ one jednak do typowych. Na zmianê liczby ludno�ci wp³yn¹³ bowiem nie tylko odp³yw
ludno�ci, ale i zmiana granic administracyjnych. Poniewa¿ zmiana taka wymaga zgody mieszkañ-
ców w postaci uchwa³ organów przedstawicielskich nale¿y uznaæ, ¿e by³a ona przejawem niskiego
poziomu akceptacji spo³ecznej, jednak jej charakter ogranicza³ porównywalno�æ tych trzech jedno-
stek z reszt¹ populacji. Pominiêcie tych obserwacji w obliczeniach ujawnia tendencjê analogiczn¹
jak w pozosta³ych skupieniach.

Mimo ¿e poziom bogactwa nie jest czyn-
nikiem rozstrzygaj¹cym o poziomie zadowole-
nia spo³eczeñstwa, to jednak jego wp³yw jest
zauwa¿alny. Wzrost PKB przypadaj¹cego na
g³owê mieszkañca regionu ogranicza liczbê
osób, które go opuszczaj¹. Zmniejszenie tej
wielko�ci zachêca do zmiany miejsca zamiesz-
kania. Pokazuj¹ to wyniki badania zale¿no�ci
zmian tempa wzrostu PKB w przeliczeniu na
statystycznego mieszkañca Mazowsza i nasi-
lenia zjawisk migracyjnych. Dane udostêpnio-
ne przez GUS pozwoli³y na przeprowadzenie
badañ za lata 2001-2008 (rys. 14). W roku 2008
obni¿eniu przeciêtnego poziomu wska�nika
wzrostu bogactwa towarzyszy³o znaczne ogra-
niczenie wymeldowañ, choæ nale¿a³o oczeki-
waæ wzrostu ich liczby. Oznacza to, ¿e ujawni³
siê dodatkowy czynnik silnie wp³ywaj¹cy na
decyzje mieszkañców.

Kolejnym dowodem na to, ¿e na Mazowszu przebiegaj¹ procesy opisane teoretycznie w roz-
dziale 2, jest zwi¹zek miêdzy liczb¹ pope³nianych przestêpstw a wielko�ci¹ wzrostu gospodarcze-
go. Na zale¿no�æ tak¹ zwraca³ uwagê R. Layard [2010, s. 93-95]. Funkcja regresji  liczby stwierdzo-
nych przestêpstw w przeliczeniu na 1000 mieszkañców w funkcji PKB per capita (rys. 15) wyja�ni³a
56% ca³kowitej zmienno�ci zmiennej obja�nianej. Wszystkie subregiony Mazowsza zmie�ci³y siê w
przedzia³ach ufno�ci tej funkcji. Zwraca uwagê niski wska�nik przestêpstw pope³nianych w stolicy.
Nale¿y to jednak przypisaæ szczególnej roli miasta i zwi¹zanych z tym nak³adów na bezpieczeñstwo
publiczne. Potraktowanie tej obserwacji jako nietypowej i usuniêcie jej z modelu czyni zale¿no�æ
liniow¹ i zwiêksza udzia³ zmienno�ci wyja�nionej do 62,5%. Wp³yw poziomu bogactwa na poziom
przestêpczo�ci mo¿na uznaæ zatem za potwierdzony.

Rysunek 14. Zmiany wielko�ci PKB per capita
i liczby wymeldowañ przypadaj¹cej na 1000
mieszkañców w województwie mazowieckim
w latach 2001-2008
�ród³o: opracowanie w³asne
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Dostrzegalny jest równie¿ wp³yw zmian
tempa wzrostu gospodarczego na poziom prze-
stêpczo�ci. Mazowsze w latach 2003-2007
prze¿y³o okres przyspieszonego rozwoju. Po
dynamicznym wzro�cie realnego PKB per ca-
pita, wynosz¹cym w latach 2003-2004 odpo-
wiednio 2 i 7,2%, w kolejnych dwóch latach
nast¹pi³ okres stabilizacji na poziomie 8,0-
8,2%. W roku 2008 tempo wzrostu wynios³o
4,3%, co mo¿na uznaæ za oznakê spowolnie-
nia wzrostu gospodarczego. Te zmiany ko-
niunktury gospodarczej korelowa³y siê z liczb¹
pope³nianych czynów karalnych (rys. 16).

Na Mazowszu najczê�ciej pope³niano
przestêpstwa przeciw mieniu. W roku 2002
odnotowano ich 139 033, co stanowi³o blisko
79% czynów prawem zabronionych, stwier-
dzonych w regionie. Przez trzy kolejne lata liczba czynów zaliczonych do tej grupy mala³a w coraz
szybszym tempie. W roku 2004 stwierdzono ich o 2522 mniej ni¿ w roku poprzednim. Rok pó�niej
spadek wyniós³ 11 698, w roku 2006 � 19 992. Stabilizacja wzrostu gospodarczego spowodowa³a, ¿e
w 2007 roku liczba przestêpstw zmniejszy³a siê ponownie o 19 tys. Oznakom spowolnienia towarzy-
szy³o os³abienie tempa spadku przestêpczo�ci przeciwko mieniu. W roku 2008 zanotowano ich o
9170 mniej ni¿ rok wcze�niej. W roku 2009 nast¹pi³ wzrost liczby stwierdzonych przestêpstw o 5671
w stosunku do roku poprzedniego. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e wysokie tempo wzrostu gospo-
darczego sprzyja³o zmniejszaniu siê liczby przestêpstw zaliczonych do omawianej grupy. W przy-
padku przestêpstw przeciw wolno�ci, wolno�ci sumienia, wolno�ci seksualnej i obyczajno�ci,
okres szybkiego wzrostu sprzyja nasilaniu siê tego rodzaju przestêpczo�ci, a okres stabilizacji i
spowolnienia gospodarczego � zmniejszaniu liczby stwierdzanych przypadków z³amania prawa.

Okres wysokiego wzrostu PKB nie sprzyja³
z kolei poprawie jako�ci ¿ycia rodzinnego.
Obserwowany w latach 2003-2004 spadek
liczby przestêpstw przeciwko rodzinie i opie-
ce w latach 2004-2007 uleg³ systematycz-
nemu spowolnieniu, by ponownie przyspie-
szyæ w roku 2008. Na zmiany tempa wzro-
stu gospodarczego reagowa³a równie¿ licz-
ba stwierdzonych przestêpstw drogowych.
Zarówno okresy przyspieszenia, jak i spo-
wolnienia tempa wzrostu gospodarczego
sprzyjaj¹ zwiêkszaniu siê liczby stwierdzo-
nych przestêpstw w ruchu drogowym. Sta-
bilny, wysoki wzrost gospodarczy sprzyja
zwiêkszaniu bezpieczeñstwa na drogach.

Rysunek 16. Tempo wzrostu PKB i wzrostu liczby
przestêpstw przeciw mieniu stwierdzonych na
Mazowszu w latach 2003-2008
�ród³o: opracowanie w³asne
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Rysunek 15. Regresja liczby stwierdzonych
przestêpstw przypadaj¹cych na 1000 mieszkañców
w funkcji PKB per capita, na poziomie podregio-
nów NUTS 3 dla danych z roku 2008
�ród³o: opracowanie w³asne
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3.2. Przestrzenne zró¿nicowanie poziomu akceptacji spo³ecznej

Przestrzenny rozk³ad spo³ecznej akceptacji na Mazowszu (rys. 17) potwierdza teoretyczne
za³o¿enia przedstawione w rozdziale 2.2.  Poziom spo³ecznej akceptacji jest funkcj¹ korzy�ci, jakie
uzyskuj¹ mieszkañcy poszczególnych jego czê�ci lub, wykorzystuj¹c terminologiê stosowan¹
przez T. Markowskiego, zale¿y od dopasowania megaproduktu oferowanego przez dany obszar
do potrzeb i oczekiwañ jego mieszkañców. Dlatego najwy¿szy jest on wokó³ o�rodków wzrostu:
Warszawy, Ostro³êki, P³ocka, Radomia, Siedlec. W ka¿dym z tych przypadków, zgodnie z mode-
lem opisanym w rozdziale 2.2. miasto stanowi¹ce centrum obszaru o wy¿szej akceptacji nie oferu-
je mieszkañcom najwy¿szej korzy�ci. Góruj¹  pod tym wzglêdem tereny do niego przyleg³e. W
miarê wzrostu odleg³o�ci od centrum regionu i regionalnych o�rodków wzrostu obserwuje siê
systematyczne zmniejszenie poziomu satysfakcji spo³ecznych.

Rysunek 17. Przestrzenny rozk³ad gmin nale¿¹cych do skupieñ o ró¿nym poziomie
akceptacji wyodrêbnionych w tabeli 10
�ród³o: opracowanie w³asne
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Dok³adniej pokazuje to analiza prowadzona na poziomie subregionów NUTS 3. Trzy z nich
(Warszawa, subregion warszawski wschodni i warszawski zachodni) tworz¹ gospodarcze centrum
regionu. Pozosta³e (ciechanowsko-p³ocki, ostro³êcko-siedlecki i radomski) uznaæ nale¿y za ze-
wnêtrzne czê�ci regionu.

3.2.1. Procesy obserwowane w subregionach tworz¹cych centrum
regionu

Warszawa

Zmiany gêsto�ci zaludnienia poszczegól-
nych dzielnic (tab. 11, rys. 18) wskazuj¹ na to,
¿e miasto znajduje siê w fazie rozwoju, któr¹
A. Lisowski i M. Grochowski [2008, s. 226]
nazywaj¹ �bezwzglêdn¹ suburbanizacj¹�. W
latach 2002-2007 dzielnice centralne zmniejszy-
³y liczbê mieszkañców o 2,3-5,6% (ogó³em 39
390 osób). Mimo kurczenia siê lokalnego ryn-
ku, liczba przedsiêbiorstw funkcjonuj¹cych w
dzielnicach centralnych do roku 2009 wzros³a
o 42 654 (22%) do 243 709. Oznacza to, i¿
w centrum rozwija³y siê podmioty zaliczane do
bazy eksportowej, ma³o zale¿ne od lokalnego
rynku i s³abo z nim zwi¹zane. W dzielnicach
zewnêtrznych, gdzie ludno�æ zwiêkszy³a siê
o 76 250 osób (w latach 2002-2009 przyby³o
23 232 przedsiêbiorstw) ich liczba osi¹gnê³a
 84 608. Pewna czê�æ tych podmiotów powsta-
³a zapewne dla obs³ugi rosn¹cej ludno�ci.
Mo¿na zatem wnioskowaæ, ¿e przedsiêbior-
stwa tworz¹ce bazê eksportow¹ Warszawy lo-
kuj¹ siê g³ównie w jej dzielnicach centralnych. Mo¿e to mieæ znaczenie w przypadku zmian ko-
niunktury zewnêtrznej.

Tabela 11. Zmiana liczby mieszkañców w Warszawie i poszczególnych jej dzielnicach pomiêdzy
rokiem 2002 i 2007
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Rysunek 18. Zmiany liczby mieszkañców
dzielnic Warszawy pomiêdzy rokiem 2002 i 2007
�ród³o: opracowanie w³asne
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Na inny aspekt rozwoju stolicy zwraca
uwagê stosunek liczby wymeldowuj¹cych siê
i melduj¹cych mieszkañców. �wiadczy on o
faktycznej zdolno�ci obszaru do zaspokajania
potrzeb mieszkañców. W latach 2002-2009 w
dzielnicach centralnych wynosi³ on �rednio
15,1%, przy zró¿nicowaniu od 2,7 do 24%. W
dzielnicach zewnêtrznych by³ znacznie wy¿szy:
48,1%, choæ zmienia³ siê w granicach od 23,5
do 83%. Warto�æ wska�nika obliczona dla mia-
sta jako ca³o�ci wynios³a zaledwie 30,2%42,
co mo¿na zinterpretowaæ, ¿e 69,8% osób przy-
bywaj¹cych do stolicy nie zadomawia siê w
mie�cie, mimo ¿e wska�niki sugeruj¹, i¿ posia-
da ono najbogatsz¹ w regionie ofertê zatrud-
nienia i us³ug bytowych. Zwraca uwagê to, ¿e

do roku 2006 wska�nik rós³, gdy wzrasta³a wielko�æ PKB per capita, a mala³, gdy wzrost poziomu
dobrobytu ulega³ obni¿eniu (rys. 19). Interpretacja tego zjawiska wydawa³a siê do�æ oczywista. W
roku 2006 zmniejszenie wska�nika by³o nieproporcjonalnie du¿e w stosunku do zmian PKB. W kolej-
nym roku przyspieszenie wzrostu gospodarczego spowodowa³o jedynie spowolnienie zmniejszania
siê wska�nika wymeldowañ. Rok 2008 przyniós³ odwrócenie tendencji. Jest to kolejny fakt mog¹cy
wskazywaæ na jak¹� istotn¹ zmianê czynników wp³ywaj¹cych na decyzje mieszkañców miasta lub
ludzi do niego nap³ywaj¹cych.

Subregion warszawski wschodni

Graniczy ze stolic¹ od
wchodu i pó³nocy. Gminy
wchodz¹ce w jego sk³ad
mo¿na podzieliæ na 4 grupy
(skupienia), którym nadano
nazwy: ww1,�,ww4. Wyniki
obliczeñ metod¹ analizy sku-
pieñ przedstawione graficznie
na rysunku 20 wskazuj¹, ¿e
poziom akceptacji spo³ecznej
w decyduj¹cym stopniu za-
le¿y od poziomu rozwoju go-
spodarczego jednostki. Kar-
togram przedstawiony na ry-
sunku 21 pokazuje natomiast,
¿e zarówno na poziom rozwo-
ju gospodarczego jednostek
analizowanego obszaru, jak i poziom zadowolenia ich mieszkañców w sposób decyduj¹cy wp³ywa
odleg³o�æ od Warszawy.

42 W latach 1995-2001, wska�nik atrakcyjno�ci miasta by³ jeszcze ni¿szy (18,9%).

Rysunek 19. Zmiany PKB per capita i stosunku
liczby wymeldowañ do zameldowañ w Warsza-
wie w latach 2003-2008
�ród³o: opracowanie w³asne
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Rysunek 20. Skupienia gmin subregionu warszawskiego wschod-
niego wyodrêbnione na podstawie warto�ci wska�ników Wpzl i Wzlm
�ród³o: opracowanie w³asne
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Jednoelementowe skupienie ww1
tworzy³a Jab³onna, bêd¹ca gmi- n¹
wiejsk¹ z³o¿on¹ z 15 miejscowo�ci (10
so³ectw) o ³¹cznej powierzchni 648 km2.
W roku 2007 liczy³a 14 331 mieszkañ-
ców. Charakteryzowa³a siê wysok¹ war-
to�ci¹ wska�nika Wpzl (0,8). Dla porów-
nania, warto�æ wska�nika obliczona dla
wszystkich gmin w województwie wy-
nosi³a �rednio 0,19, a dla gmin wiejskich
0,07. Dobrej sytuacji ekonomicznej jed-
nostki towarzyszy³ najwy¿szy spo�ród
wszystkich gmin Mazowsza stopieñ ak-
ceptacji spo³ecznej. W latach 2001-2007
liczba mieszkañców tej gminy wzros³a
o 4954 osoby (44%).

Wzrost gêsto�ci zaludnienia
z 164 do 221 osób na 1 km2 spowodo-
wany by³ procesami migracyjnymi.
Przyrost naturalny by³ niewielki � 366
osób w ci¹gu 6 lat. Na teren gminy
przybywali g³ównie mieszkañcy miast
(86,5%) i osoby w wieku produkcyj-
nym (75,5% nowych mieszkañców).
Spowodowa³o to zauwa¿alne zmiany
zasobów si³y roboczej. Liczba osób
w wieku produkcyjnym wzros³a o 3309 i osi¹gnê³a 9645. Wi¹za³a siê z tym równie¿ poprawa
struktur demograficznych. Dziêki szybszemu wzrostowi liczby kobiet, charakterystyczna dla
gmin wiejskich przewaga liczby mê¿czyzn uleg³a redukcji, a proporcje p³ci uleg³y wyrównaniu.

Odsetek ludzi w wieku poprodukcyjnym zmniejszy³ siê do niespe³na 11%. Udzia³ osób w
wieku produkcyjnym wynosz¹cy 67% by³ o 4% wy¿szy ni¿ �rednio w województwie i podregio-
nie. Ze wzglêdu na rozwijaj¹cy siê rynek wewnêtrzny w gminie powsta³o 580 nowych podmiotów
gospodarczych. By³y to przedsiêbiorstwa ma³e, bowiem liczba miejsc pracy w firmach zatrudnia-
j¹cych wiêcej ni¿ dziewiêciu pracowników zwiêkszy³a siê zaledwie o 310. Na uwagê zas³uguje
wzrost liczby podmiotów zaliczonych do sekcji PKD: J (po�rednictwo finansowe) � o 22 (73,3%),
K (obs³uga nieruchomo�ci, wynajem i us³ugi zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-
czej)43  � o 172 (97,7%), M (edukacja) � o 18 (180%), N (ochrona zdrowia i pomoc spo³eczna) �
o 34 (161,9%). S¹ to bowiem firmy potrzebuj¹ce kwalifikowanych pracowników, co jest wa¿ne,
gdy¿ Jab³onnê charakteryzuje wysoki poziom wykszta³cenia mieszkañców44.

43 Nazwa sekcji K Polskiej Klasyfikacji Dzia³alno�ci z roku 2004 by³a myl¹ca. Do sekcji tej zaliczano bowiem
podmioty �wiadcz¹ce wyspecjalizowane us³ugi w zakresie m.in.: obs³ugi nieruchomo�ci, wynajmu maszyn i urz¹-
dzeñ bez obs³ugi oraz wypo¿yczanie artyku³ów u¿ytku osobistego i domowego, informatyki, dzia³alno�ci badaw-
czo-rozwojowej, obs³ugi prawniczej, prowadzenia rachunkowo�ci, doradztwa, zarz¹dzania holdingami, reklamy,
dzia³alno�ci detektywistycznej oraz ochrony mienia i osób [http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_04/pdf/sche-
mat_klasyfikacji.pdf].

44 W�ród 431 jednostek administracyjnych, dla których obliczono wielko�æ wska�nika wykszta³cenia ludno-
�ci, Jab³onna znalaz³a siê na 40 miejscu. Wyprzedza³y j¹ dzielnice Warszawy, wszystkie miasta i dwie inne gminy
wiejskie po³o¿one w pobli¿u Warszawy.

Rysunek 21. Rozk³ad przestrzenny skupieñ gmin subre-
gionu warszawskiego wschodniego wyodrêbnionych
na podstawie wska�nika (Wpzl) i wska�nika (Wzlm)
�ród³o: opracowanie w³asne
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Nap³ywowi ludno�ci towarzyszy³o o¿ywienie budownictwa mieszkaniowego. W latach 2001-
2007 oddano do u¿ytku 2307 lokali w 1160 budynkach. Od roku 2005 na rynku mieszkaniowym
pojawi³y siê mieszkania budowane specjalnie na sprzeda¿ lub wynajem. £¹cznie do u¿ytku oddano
467 takich lokali. Rozbudowano tak¿e infrastrukturê techniczn¹. W analizowanym okresie gmina
wyda³a na inwestycje ³¹cznie 33,5 mln z³. Zbudowano 6,1 km sieci kanalizacyjnej, do której pod³¹-
czono 227 budynków zamieszkanych przez 2745 osób (blisko 18% mieszkañców). W roku 2007
odprowadzono do niej 145,6 dam3 nieczysto�ci p³ynnych. Z inwestycji prowadzonych przez inne
podmioty (Mazowiecka Spó³ka Gazownicza) wymieniæ nale¿y 11,6 km rozdzielczej sieci gazowej,
dziêki czemu jej d³ugo�æ wzros³a do prawie 71 km. Pod³¹czono do nich 612 nowych budynków,
z czego skorzysta³o 1194 odbiorców. Ich liczba wzros³a tym samym do 2512. �rednio na ka¿de
100 km2 powierzchni gminy w roku 2007 przypada³o 108 km gazowej sieci rozdzielczej.

Skupienie ww2 liczy³o 11 miast, 3 gminy miejsko-wiejskie oraz 4 gminy wiejskie zró¿nicowane
pod wzglêdem poziomu zamo¿no�ci. Najwy¿sz¹ warto�ci¹ Wpzl cechowa³ siê Wieliszew (1,0), naj-
ni¿sz¹ � Halinów (0,38). Jednostki te z wyj¹tkiem Garwolina i Miñska Mazowieckiego wraz z Ja-
b³onn¹ tworzy³y zwarty obszar przyleg³y do granic Warszawy, który odznacza³ siê wysokim stop-
niem akceptacji spo³ecznej. Wzlm waha³ siê w granicach od 14 (Legionowo) do 180 (Marki). Przyro-
stem ludno�ci przekraczaj¹cym 10%, poza Markami, legitymowa³y siê: Wi¹zowna � 10,1%, Radzy-
min � 10,2%, Nieporêt � 13,0%, Józefów � 13,7%, Halinów � 14,8% i Z¹bki � 17,8%. �rednio wzrost
liczby mieszkañców wyniós³ 8,3%. Ze wzglêdu na du¿¹ liczbê miast �rednia gêsto�æ zaludnienia
tego obszaru wynosi³a 373 osoby na 1 km2. Tylko dwie gminy wiejskie charakteryzowa³y siê
gêsto�ci¹ zaludnienia ni¿sz¹ ni¿ 100 osób na 1 km2, by³y to Czosnów (87 osób) i Wieliszew (70
osób). Mimo to, omawiane skupienie jako ca³o�æ nale¿y uznaæ za obszar zurbanizowany.

Skupienie ww3 to 14 jednostek granicz¹cych z jednostkami zakwalifikowanymi do grupy ww2.
Tworz¹ z nimi obszar charakteryzuj¹cy siê �rednio wy¿szym poziomem zamo¿no�ci i akceptacji od
gmin skupienia ww4. Wyj¹tek stanowi gmina Dobre po³o¿ona przy drodze nr 50, w oderwaniu od
pozosta³ych. W skupieniu ww3, mimo ogólnie wysokiego poziomu akceptacji, 6 gmin zmniejszy³o
liczbê mieszkañców. Najwiêkszy ich ubytek zanotowano w Zakroczymiu (3,2%). O 2,2% zmniejszy-
³a siê populacja Osiecka, a o 1,2-1,8% gmin: Dobre, Ko³biel, Karczew, Siennica. �rednia gêsto�æ
zaludnienia gmin, na terenie których wyst¹pi³o zjawisko depopulacji w roku 2007 wynosi³a 82
osoby na 1 km2, gmin zwiêkszaj¹cych gêsto�æ zaludnienia � 134 osoby na 1 km2. Wskazuje to, ¿e
wy¿szym poziomem akceptacji cieszy³y siê jednostki bardziej zurbanizowane. Nie uda³o siê nato-
miast wykazaæ istotno�ci ró¿nic, obliczonych dla omawianych podgrup, �rednich warto�ci wska�-
nika Wpzl bêd¹cego miar¹ zamo¿no�ci.

Skupienie ww4. Wiêkszo�æ zaliczonych tu jednostek dotkniêtych by³a zjawiskiem depopula-
cji. Jedynie 6 (25%) spo�ród nich zwiêkszy³o liczbê mieszkañców. By³y to: £askarzew, Nasielsk,
Pilawa, Stanis³awów, T³uszcz i Wilga. Trzy spo�ród tych gmin s¹siaduj¹ z Garwolinem (16 298
mieszkañców). Miasto to mo¿e byæ zatem uznane za lokalny o�rodek wzrostu przyci¹gaj¹cy lud-
no�æ w swoje najbli¿sze otoczenie. Rola Garwolina jako lokalnego o�rodka rozwoju, zwraca uwagê
na ograniczony zasiêg oddzia³ywañ Warszawy w kierunku po³udniowo-wschodnim.

Subregion warszawski zachodni

Subregion warszawski zachodni obejmuje 48 gmin wchodz¹cych w sk³ad powiatów: grójeckie-
go, grodziskiego, piaseczyñskiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodnie-
go i ¿yrardowskiego, granicz¹cych z Warszaw¹ od zachodu i po³udnia. £¹czna powierzchnia wymie-
nionych jednostek w roku 2007 wynosi³a 4303 km2. Zamieszkiwa³o j¹ 696 494 osób. �rednia gêsto�æ
zaludnienia wynosi³a 171 osób na 1 km2. Omawiany subregion, uznaæ nale¿y za obszar charakteryzu-
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j¹cy siê wysok¹ akceptacj¹ spo³eczn¹. W latach 2001-2007 liczba ludno�ci wzros³a o 39 946 osób
(5,7%). Gêsto�æ zaludnienia uleg³a zmniejszeniu jedynie w 13 gminach, których powierzchnia stano-
wi³a 29,7% obszaru, a ludno�æ 23,9% mieszkañców omawianego subregionu. Zatem i w tym przypad-
ku spadek liczby mieszkañców obserwowano w gminach rzadziej zamieszkanych.

Analizowane jednostki tworz¹ piêæ skupieñ gmin cechuj¹cych siê statystycznym podobieñ-
stwem (rys. 22 i 23).

Rysunek 22. Skupienia gmin
subregionu warszawskiego
zachodniego wyodrêbnione

na podstawie warto�ci wska�-
ników Wpzl i Wzlm

�ród³o: opracowanie w³asne
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Rysunek 23. Rozk³ad przestrzenny skupieñ gmin subregionu warszawskiego zachodniego wyodrêb-
nionych na podstawie wska�nika produktywno�ci ludno�ci (Wpzl) i wska�nika zmian liczby miesz-
kañców w latach (Wzlm)
�ród³o: opracowanie w³asne
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Jednoelementowe Skupienie wz1 stanowi³a gmina Lesznowola wyra�nie odró¿niaj¹ca siê od
pozosta³ych jednostek. Charakteryzowa³a siê ona najwy¿sz¹ w województwie warto�ci¹ wska�nika
Wpzl oraz jedn¹ z najwy¿szych warto�ci¹ wska�nika Wzlm. W analizowanym okresie gmina ta
prze¿ywa³a okres dynamicznego rozwoju. Liczba ludno�ci wzros³a z 14 040 osób w roku 2002 do
17 266 w roku 2007, czyli o 23%. Udzia³ mieszkañców w wieku produkcyjnym w populacji wzrós³ z
65,5 do 66,8%. W sposób znacz¹cy zwiêkszy³a siê liczba zawieranych ma³¿eñstw (z 4,8 do 6,3 na
1000 mieszkañców), a w �lad za tym równie¿ przyrost naturalny (z 0,2 osoby do 5,7 osób na 1000
ludno�ci). Nast¹pi³y powa¿ne zmiany w gospodarce. Liczba zarejestrowanych podmiotów zwiêk-
szy³a siê z 1797 w roku 2002 do 3134 (74,4%) w 2007 roku. Wiêksza czê�æ utworzonych przedsiê-
biorstw nale¿a³a do sekcji G PKD (handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodo-
wych oraz artyku³ów u¿ytku osobistego i domowego). Tego typu firm przyby³o 634 (wzrost
o 88,5%). O 305 podmiotów (110%) zwiêkszy³a siê liczba przedsiêbiorstw nale¿¹cych do sekcji K.
Podwoi³a siê tak¿e liczba podmiotów zajmuj¹cych siê po�rednictwem finansowym (sekcja J), �wiad-
czeniem us³ug hotelarskich i gastronomicznych (sekcja H), edukacj¹ (sekcja M) oraz pozosta³ych
firm us³ugowych (sekcja O). Liczba firm produkcyjnych ros³a znacznie wolniej. Przyby³o 71 firm
budowlanych, 40 przedsiêbiorstw klasyfikowanych do sekcji D (przetwórstwo przemys³owe),
2 z sekcji A (rolnictwo), 1 w sekcji E (wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz
i wodê). Dziêki rozwojowi rynku pracy zatrudnienie w gminie wzros³o z 4564 do 5423 osób (o
18,8%). Liczba bezrobotnych zmniejszy³a siê z 523 w roku 2003 do 344 osób w roku 2007. O¿ywi³o
siê budownictwo. Oddano do u¿ytku 646 budynków mieszkalnych, g³ównie jednorodzinnych.
Liczba mieszkañ wzros³a o 796, izb mieszkalnych o 4555, powierzchnia u¿ytkowa o 137 920 m2.
Zmianie uleg³a równie¿ sytuacja finansów publicznych. Dochody bud¿etu gminy zwiêkszy³y siê z
34 137 780 z³ w roku 2002 do 75 196 615 z³ w roku 2007, a wydatki odpowiednio z 36,2 do 93,9 mln z³.
W zwi¹zku z tym zad³u¿enie jednostki zwiêkszy³o siê o 9,7 mln z³.

Skupienie wz2 liczy³o 8 gmin charakteryzuj¹cych siê najwy¿szymi (poza Lesznowol¹) warto�cia-
mi Wpzl (�rednio 0,41). Najni¿sz¹ warto�ci¹ wska�nika (0,31) charakteryzowa³y siê gminy £omianki i
Stare Babice, najwy¿sz¹ (0,63) Nadarzyn. Jednostki tworz¹ce skupienie cieszy³y siê równie¿ wysokim
poziomem spo³ecznej akceptacji. �rednia wielko�æ wska�nika Wzlm wynosi³a 130. Najszybciej zwiêk-
sza³a siê liczba ludno�ci w gminie Piaseczno, gdzie w mie�cie przyby³o 6644 mieszkañców (20,4%), w
czê�ci po³o¿onej poza jego granicami � 5970 osób (28,3%). Nadarzyn charakteryzuj¹cy siê najwy¿-
szym wzrostem gospodarczym w grupie � pod wzglêdem atrakcyjno�ci znalaz³ siê na trzecim miejscu
po Piasecznie, Starych Babicach, a przed £omiankami. Wzrost liczby ludno�ci Nadarzyna, £omianek
i Starych Babic by³ wiêkszy ni¿ 16%. Stosunkowo nisk¹ warto�ci¹ wska�nika Wzlm cechowa³y siê:
Konstancin-Jeziorna (4,6%) i Podkowa Le�na (3,6%). Jednostki skupienia wz2 tworzy³y dwa zwarte,
ale oddzielone od siebie obszary (rys. 22). Pierwszy z nich przylega³ od zachodu do pó³nocnych
dzielnic Warszawy. Drugi graniczy³ ze stolic¹ od po³udniowego zachodu i od po³udnia.

Skupienie wz3 tworzy³o 7 gmin. By³y one statystycznie gorzej rozwiniête od jednostek wcho-
dz¹cych w sk³ad skupieñ wz1, wz2 i wz4 (�rednia warto�æ wska�nika Wpzl wynosi³a 0,14). Poziom
akceptacji spo³ecznej nale¿y natomiast uznaæ za wysoki (Wzlm = 99). Wzrost liczby mieszkañców
zawiera³ siê w przedziale od 5,2% (Radziejowice) do 13,4% (Pra¿mów). Omawiane jednostki z gmina-
mi skupienia 2 tworzy³y zwarte kompleksy. Pierwszy z nich znajdowa³ siê na pó³noc od drogi
krajowej nr 2 w kierunku Sochaczewa. Drugi wype³nia³ przestrzeñ pomiêdzy gmin¹ Nadarzyn
i ̄ yrardowem. Gmina Pra¿mów po³o¿ona w oderwaniu od innych jednostek tworz¹cych skupienie
wz3 graniczy³a od po³udnia z gmin¹ Lesznowola.

Supienie wz4 liczy³o 12 jednostek cechuj¹cych siê warto�ciami wska�ników Wpzl od 0,14
(Kampinos) do 0,27 (O¿arów Mazowiecki i Raszyn). �rednia warto�æ analizowanej miary wynosi³a
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0,21. Warto�æ wska�nika Wzlm wynosi³a �rednio 32. Najni¿szy przyrost liczby mieszkañców (1,53%)
zaobserwowano w gminie Teresin. Najbardziej, bo o 6,11% wzros³a liczba obywateli gminy Brwinów.
Wraz z gminami poprzednio opisanych grup, jednostki skupienia wz3 tworzy³y obszar o rosn¹cej
gêsto�ci zaludnienia, przypominaj¹cy kszta³tem æwiartkê pier�cienia opartego o ³uk Wis³y.

Skupienie wz5 tworzy³o 20 jednostek. Pod wzglêdem poziomu rozwoju gospodarczego i spo-
³ecznej akceptacji grupê tê uznaæ nale¿y za odstaj¹c¹ od reszty gmin subregionu (Wpzl = 0,08, Wzlm
= -8). Przyrost liczby ludno�ci zanotowano w siedmiu jednostkach, przy czym jedynie w dwóch by³
wiêkszy ni¿ 3% w ci¹gu sze�ciu lat, w trzech zawiera³ siê w przedziale od 1,1 do 1,4%. Wszystkie
gminy o dodatnim przyro�cie ludno�ci graniczy³y z jednostkami skupieñ 2 i 3. Gminy
o najni¿szym stopniu akceptacji (ujemny przyrost liczby mieszkañców) po³o¿one by³y w najbar-
dziej oddalonych od centrum regionu czê�ciach powiatów sochaczewskiego i grójeckiego. Mimo,
¿e zjawisko depopulacji wystêpowa³o na znacznym obszarze, nie powodowa³o ubytku ludno�ci w
wymienionych powiatach jako ca³o�ci. W przypadku powiatu sochaczewskiego spadek liczby
mieszkañców na wiêkszo�ci obszaru rekompensowa³ wzrost gêsto�ci zaludnienia wiejskich gmin:
Sochaczew (9,9%), Nowa Sucha (3,2%) i Teresin (1,5%). W powiecie grójeckim ubytek ludno�ci
niemal w ca³o�ci rekompensowa³ jej przyrost w Grójcu (5,8%), Warce (3,4%), wiejskiej gminie
Chynów (3,1%) i na wiejskim obszarze gminy Grójec (2,4%).

Obszar zagêszczonego zaludnienia wokó³ Warszawy

Analiza procesów zachodz¹cych w subregionach centralnych zwraca uwagê na obszar zagêsz-
czonego zaludnienia wokó³ Warszawy. W roku 2007 tworzy³o go 47 gmin (rys. 24), które zajmowa³y
³¹cznie 8,0% powierzchni województwa. Zamieszkiwa³o w nich 19,9% populacji regionu. W stosunku
do roku 2001 oznacza³o to wzrost liczby obywateli o 67 538 osób, czyli o 7,0%. Ludno�æ regionu
zwiêkszy³a siê jedynie o
2,1%. �rednia gêsto�æ za-
ludnienia na omawianym
obszarze wzros³a z 338 do
361 osób na 1 km2. Przy-
rost liczby mieszkañców
by³ g³ównie nastêpstwem
procesów migracyj-
nych45  i nie by³ równo-
miernie roz³o¿ony w prze-
strzeni. W jednej gminie
liczba mieszkañców wzro-
s³a o 44,1%. Wska�nik
przekraczaj¹cy 20% zano-
towano w 2 jednostkach,
wiêkszy ni¿ 15%, ale
mniejszy ni¿ 20% � w 8,
podobnie jak w grupie
10-15%. Zmniejszenie
liczby mieszkañców mia-
³o miejsce w 5 o�rodkach

45 Dodatni przyrost naturalny wyniós³ w omawianym okresie 0,5%.

Rysunek 24. Gêsto�æ zaludnienia gmin otaczaj¹cych Warszawê
�ród³o: opracowanie w³asne
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o du¿ej gêsto�ci zaludnienia i nieco oddalonych od Warszawy. Konsekwencj¹ nap³ywu ludno�ci
by³o o¿ywienie budownictwa mieszkaniowego. W latach 1998-2006 oddawano do u¿ytku 27% miesz-
kañ wybudowanych w regionie. Udzia³ omawianego obszaru w liczbie izb oddanych do u¿ytku wyniós³
31%, a powierzchni mieszkalnej 32%. Nast¹pi³ te¿ rozwój handlu. W latach 1998-2003 w województwie
mazowieckim liczba sklepów zmniejszy³a siê o 1674, a na obszarze rosn¹cego zagêszczenia ludno�ci
wzros³a o 1253. Równocze�nie nast¹pi³ proces koncentracji handlu. Liczba zatrudnionych przypadaj¹-
cych na 1 sklep wzros³a z 1,9 w roku 1998 do 2,2 w roku 2003.

Obszar wokó³ Warszawy by³ atrakcyjny dla inwestorów. W latach 2002-2006 nak³ady inwesty-
cyjne w przedsiêbiorstwach wynios³y 14 180 mln z³ (15,3% nak³adów poniesionych w regionie).
Warto�æ inwestycji by³a o 5547 mln z³ wiêksza ni¿ ³¹cznie w Radomiu, P³ocku, Ostro³êce i Siedlcach.
W roku 2006 na omawianym obszarze znajdowa³o siê 12,5% maj¹tku trwa³ego mazowieckich firm.
Istotnym czynnikiem rozwoju s¹ inwestycje sektora publicznego, które uleg³y wyra�nemu zwiêk-
szeniu po wst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej. W latach 2003-2006 wzros³y �rednio o 133% i
stanowi³y 22,5% wydatków wszystkich gmin mazowieckich. Dla porównania: �redni wzrost w
regionie wyniós³ 57%. Dziêki temu omawiany obszar wzbogaci³ siê miêdzy innymi o 1111 km sieci
kanalizacyjnej, do której pod³¹czono 41 422 obiekty. Wybudowano 1428 km sieci wodoci¹gowej
(wzrost o 37,0%). Liczba przy³¹czy zwiêkszy³a siê o 42 643 (44,5%). Ilo�æ wody dostarczonej od-
biorcom wzros³a o 5,5%. Równocze�nie statystyki odnotowa³y o�mioprocentowy spadek ilo�ci
odbieranych �cieków. Oznacza to, ¿e na terenie omawianych gmin realizowany jest spo³ecznie
dro¿szy model konsumpcji us³ug publicznych46. Prowokuje to pytanie o ich wp³yw na poziom
akceptacji spo³ecznej. Badania z wykorzystaniem metod korelacyjnych wykaza³y, ¿e by³ on mniej-
szy ni¿ nale¿a³o oczekiwaæ. Wa¿niejsz¹ rolê ni¿ infrastruktura tworzona przez gminy odgrywa³a sieæ
gazowa [Lusawa 2005], która w omawianym rejonie wyd³u¿y³a siê o 31% i osi¹gnê³a 4726 km.
Pod³¹czone do niej by³y 143 442 budynki (wzrost w porównaniu z rokiem 2001 o 32%). Z gazu
korzysta³o 232 156 odbiorców, tj. o 31% wiêcej ni¿ w roku 2001.

3.2.2. Zjawiska obserwowane w czê�ciach zewnêtrznych województwa

W sk³ad trzech subregionów zewnêtrznych województwa mazowieckiego wchodzi 28 powia-
tów, licz¹cych ³¹cznie 207 gmin. Bior¹c pod uwagê gêsto�æ zaludnienia subregiony zewnêtrzne
mo¿na zaliczyæ do obszarów wiejskich. Pod wzglêdem spo³ecznej akceptacji w najkorzystniejszej
sytuacji w�ród omawianych obszarów by³ subregion ciechanowsko-p³ocki (tab. 12). Ubytek lud-
no�ci w analizowanym okresie by³ najni¿szy, zarówno w warto�ciach bezwzglêdnych (5892 miesz-
kañców), jak i wzglêdnych (0,93%). Ponadto, zmiany by³y niejako równo roz³o¿one miêdzy miasto
i wie�. W najmniej korzystnej sytuacji znajdowa³ siê podregion radomski. W tej te¿ kolejno�ci
poddano analizie procesy zachodz¹ce wewn¹trz tych jednostek.

Na obszarach zewnêtrznych regionu, ro�nie rola lokalnych o�rodków wzrostu oferuj¹cych
ludno�ci wiejskiej dostêp do rynku dóbr produkcyjnych i konsumpcyjnych, rynku zatrudnienia i
bêd¹cych centrami dystrybucji us³ug publicznych. Dlatego miastom nale¿y po�wiêciæ wiêcej uwa-
gi ni¿ w przypadku analizy zurbanizowanego centrum regionu, w którym w�ród wsi znaczn¹ grupê
stanowi¹ jednostki o stosunkowo gêstej sieci osadniczej, dominuj¹cej funkcji nierolniczej, niewie-
le ró¿ni¹ce siê od ma³ych miast i podmiejskich dzielnic willowych [Wilkin 2005b, s. 52], a podzia³ na
miasto i wie� wynika czêsto z podjêtych w przesz³o�ci decyzji administracyjnych.

46 Ró¿nica pomiêdzy przyrostem ilo�ci wody pitnej a przyrostem ilo�ci �cieków mo¿e byæ wyja�niona
wykorzystaniem jej do podlewania przydomowych ogrodów, wype³niania tzw. oczek wodnych, fontann itp.
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Subregion ciechanowsko-p³ocki

Subregion ciechanowsko-p³ocki tworzy 8 powiatów po³o¿onych w pó³nocno-zachodniej czê-
�ci województwa. W ich sk³ad wchodzi 65 gmin, w tym jedno miasto na prawach powiatu (P³ock),
7 miast, 6 gmin miejsko-wiejskich oraz 52 gminy wiejskie. Wymienione jednostki zajmuj¹ ³¹cznie
powierzchniê 7780 km2 (21% powierzchni województwa). W roku 2007 zamieszkiwa³y go 625 092
osoby (12% mieszkañców regionu). Liczba mieszkañców przypadaj¹ca �rednio na jednostkê po-
wierzchni (80 osób na 1 km2) w stosunku do roku 2001 zmniejszy³a siê o 0,8 osoby na 1 km2, ale na
tle regionu pozostawa³a wysoka. Ubytek ludno�ci spowodowany by³ procesami migracyjnymi,
bowiem przyrost naturalny w latach 2001-2007 by³ bliski zeru (uby³o 106 osób).

W miastach subregionu ciechanowsko-p³ockiego w roku 2007 mieszka³o 290 291 osób, czyli
42,8% mieszkañców subregionu. W stosunku do roku 2001 liczba ludno�ci miejskiej  zmniejszy³a
siê o 2997 osób, czyli o 1%. �rednie tempo depopulacji miast by³o identyczne jak �rednie tempo
ubytku ludno�ci w ca³ym podregionie. Najwiêkszy procentowy ubytek mieszkañców zanotowa³y:
Wyszogród � 3,8%, Drobin �
3,1%, Bie¿uñ � 2,7%, Gostynin �
2,3%, Ciechanów � 2,0%. Lud-
no�æ wzros³a w czterech mia-
stach: ¯urominie � 2,2%, P³oñ-
sku � 0,4%, Glinojecku � 0,2%,
M³awie � 0,1%.

Analiza statystycznego po-
dobieñstwa wska�ników charakte-
ryzuj¹cych rozwój gospodarczy i
poziom jego spo³ecznej akceptacji
pozwala wyodrêbniæ 6 skupieñ
miast. Na rysunku 25 oznaczono
je symbolem �cpm� i kolejnym nu-
merem.

Tabela 12. Stopieñ urbanizacji podregionów zewnêtrznych województwa mazowieckiego

�ród³o: opracowanie w³asne

eineinlógezczsyW ynoigerdoP
okswonahceic -

ikco³p
-okcê³ortso

ikceldeis
iksmodar

mk[ainhczreiwoP 2] 0877 29021 3675
]yboso[æ�onduL 290526 986847 995226

mk/yboso[aineindulazæ�otsêG 2] 08 26 801
]yboso[7002-1002hcatalwwócñakzseimybzciltsoryzrP 2985- 5377- 1958-

tsaimabzciL 31 71 11
mk0001/tsaim[hciksjeimwókdor�oeinezczsêgaZ 2] 76,1 04,1 19,1

eic�eimwwócñakzseimabzcilainder� 03222 24761 76382
hcatsaimwæ�onduL 192092 906482 330213

jeiksjeimic�ondulketesdO 4,64 0,83 1,05
]yboso[jeiksjeimic�ondultsoryzrP 7992- 815 0757-

Rysunek 25. Skupienia miast podregionu ciechanowsko-p³oc-
kiego wyodrêbnione na podstawie warto�ci wska�ników Wpzl
i Wzlm
�ród³o: opracowanie w³asne
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Skupienie cpm1 (P³ock). Jest jednym z najbardziej uprzemys³owionych miast Polski. W roku
2007 mieszka³o tu 126 968 osób, czyli 43,7% ludno�ci miejskiej podregionu. Dochody samorz¹du
wynosi³y 581,7 mln z³. Mimo ¿e w mie�cie w roku 2009 zarejestrowanych by³o 12 200 podmiotów
gospodarczych, o pozycji P³ocka decydowa³ kompleks rafineryjno-petrochemiczny47. Obok bran¿y
paliwowej w mie�cie dzia³a³o 2499 firm zaliczanych do grupy przemys³ i budownictwo, 9645 podmio-
tów zajmuj¹cych siê �wiadczeniem us³ug48 i 106 z grupy rolnictwo, ³owiectwo, le�nictwo i rybactwo.
Mimo wysokiej warto�ci wska�nika s³u¿¹cego ocenie wzrostu gospodarczego, P³ock cechowa³ siê
relatywnie niskim stopniem akceptacji spo³ecznej. W analizowanym okresie ludno�æ miasta zmniej-
szy³a siê o 2100 osób (1,6%). Jednak wiele wskazuje, ¿e przyczyny tego zjawiska s¹ inne ni¿ w
pozosta³ych miastach podregionu wykazuj¹cych podobn¹ tendencjê. P³ock jest miastem przemys³o-
wym o du¿ej gêsto�ci zaludnienia (1443 osoby na 1 km2). Mo¿na zatem spodziewaæ siê procesów
podobnych do obserwowanych w Warszawie. Brak danych statystycznych dotycz¹cych zmian
liczby mieszkañców w poszczególnych jego czê�ciach nie pozwala na weryfikacjê tej tezy, ale za jej
s³uszno�ci¹ przemawia wzrost gêsto�ci zaludnienia granicz¹cych z miastem gmin wiejskich. Ponadto,
podobnie jak w stolicy postêpuje proces feminizacji miasta49 oraz starzenia siê jego mieszkañców.

Skupienie cpm2 (Glinojeck, M³awa i P³oñsk). W roku 2007 liczy³o ³¹cznie 54 888 mieszkañców,
czyli 18,9% ludno�ci miejskiej podregionu. Wszystkie miasta przypisane do tej grupy le¿a³y przy
drodze krajowej nr 7, stanowi¹cej o� rozwoju subregionu. W grupie tej uwagê zwraca Glinojeck,
stosunkowo ma³a miejscowo�æ (3088 mieszkañców w 2007 roku) o bardzo korzystnym po³o¿eniu
na skrzy¿owaniu dróg krajowych nr 7 i 60. Dodatkowym atutem gminy jest lokalizacja na jej terenie
najwiêkszej w kraju cukrowni. Mimo to atrakcyjno�æ miasta nie jest wysoka. Ludno�æ Glinojecka w
roku 2007 w stosunku do 2001 roku zmniejszy³a siê z powodu migracji o 183 osoby (5,9% obywa-
teli). Dla porównania w P³oñsku analogiczny wska�nik wyniós³ 1,4%, a w M³awie 0,4%. Sytuacjê
demograficzn¹ w omawianych miastach ³agodzi³ przyrost naturalny. Szczególnie korzystnie na tle
grupy wypad³ pod tym wzglêdem P³oñsk. W latach 2001-2007, pomimo ujemnego salda migracji
wynosz¹cego 329 osób, zwiêkszy³ on liczbê mieszkañców o 83 osoby. Prawdopodobnie miasto
tworzy³o warunki sprzyjaj¹ce m³odym rodzinom. Mo¿e chodziæ o dogodne po³o¿enie wzglêdem
warszawskiego rynku pracy, umo¿liwiaj¹ce jednemu z ma³¿onków podjêcie pracy zarobkowej poza
miastem, bez wyra�nej szkody dla wychowania potomstwa.

Skupienie cpm3 (Ciechanów, Sierpc, Gostynin). W roku 2007 liczy³y ³¹cznie 83 258 mieszkañ-
ców. Cechowa³y siê niskim stopniem akceptacji spo³ecznej. W omawianym okresie ich ludno�æ
zmniejszy³a siê ³¹cznie o 1623 osoby. W Ciechanowie uby³o 3,8% mieszkañców, w Gostyninie 4,4%,
w Sierpcu 2,4%. Dzia³o siê tak pomimo, ¿e �redni poziom wska�nika Wpzl nie odbiega³ od ustalone-
go dla skupienia cpm2. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e Ciechanów drugie obok P³ocka miasto subre-
gionu, bêd¹ce w przesz³o�ci stolic¹ województwa, rozwija siê odmiennie. P³ock ulega depopulacji,
ale przyci¹ga ludzi na tereny przyleg³e. Ludno�æ powiatu p³ockiego w omawianym okresie wzros³a
o 1674 osoby, podczas gdy ciechanowskiego skurczy³a siê o 1174 mieszkañców. Podobne zjawisko
ujawni³o siê równie¿ w powiatach sierpeckim i gostyniñskim, w których ubytek ludno�ci by³ rela-
tywnie jeszcze wiêkszy. Populacja na terenie powiatu ciechanowskiego zmniejszy³a siê o 1,3%, a w
powiatach gostyniñskim i sierpeckim o 1,8%.

47 Ma najwiêksz¹ w Europie Centralnej sieæ stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. PKN
Orlen wraz z Grup¹ Kapita³ow¹ Orlen ma ponad 200 spó³ek.

48 B. Kopañska i wspó³pracownicy [2008] podaj¹, ¿e by³o w�ród nich: 14 banków, 6 instytucji szkoleniowych,
12 instytucji oko³obiznesowych, 33 kancelarie prawnicze, 6 o�rodków konferencyjnych.

49 W roku 2001 na jednego mê¿czyznê przypada³o 108 kobiet, w roku 2007 � 109.
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Skupienie cpm4 (¯uromin). W roku 2007 liczy³ 8769 mieszkañców i by³ najmniejszym miastem
powiatowym w subregionie. Ze wzglêdu na po³o¿enie w znacznej odleg³o�ci od centrum regionu,
w rozwidleniu dróg o znaczeniu ponadlokalnym miasto i jego bezpo�rednie otoczenie znajduje siê
w specyficznej sytuacji. S³abo rozwiniêta gospodarka (Wpzl = 0,11) nie daje ludno�ci wiejskiej zbyt
wielu mo¿liwo�ci na uzyskanie dochodów pozarolniczych. Dlatego powiat ¿uromiñski znalaz³ siê w
pierwszej szóstce mazowieckich powiatów o najwiêkszym ubytku ludno�ci. ¯uromin natomiast
charakteryzowa³ siê znaczn¹ rotacj¹ mieszkañców. W omawianym okresie odnotowano 808 zamel-
dowañ i 815 wymeldowañ. Bilans migracji by³ zrównowa¿ony, a przyrost liczby mieszkañców odby-
wa³ siê dziêki przyrostowi naturalnemu.

Skupienie cpm5 tworzy³y Raci¹¿ (4690 mieszkañców w roku 2007) i G¹bin (4071 mieszkañców).
£¹cznie mieszka³o w nich 3,0% ludno�ci miejskiej subregionu. Gêsto�æ zaludnienia omawianych
miast dziêki dodatniemu przyrostowi naturalnemu nie ulega³a zmianie, pomimo procesów migracyj-
nych. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e nie pe³ni¹ one funkcji lokalnych o�rodków wzrostu, ale nie
wykazuj¹ tak¿e oznak braku rozwoju.

Skupienie cpm6 (Bie¿uñ, Drobin, Wyszogród). S¹ to najmniejsze miasta subregionu ciecha-
nowsko-p³ockiego. Wszystkie wykazywa³y oznaki opó�nieñ rozwojowych. Legitymowa³y siê naj-
ni¿szymi wska�nikami wzrostu gospodarczego, a ich ludno�æ zmniejsza³a siê zarówno za spraw¹
ujemnego przyrostu naturalnego, jak i migracji. W najbardziej niekorzystnym po³o¿eniu znajdowa³
siê Wyszogród. Miasto licz¹ce w 2001 roku 2864 mieszkañców w ci¹gu sze�ciu lat zmniejszy³o ich
liczbê o 108 osób (3,8%). G³ówn¹ przyczyn¹ tego stanu rzeczy by³ ujemny przyrost naturalny
(-2,1%). Jedynie nieznacznie lepszymi wska�nikami cechowa³ siê Bie¿uñ. Utraci³ 2,7% mieszkañ-
ców, równie¿ g³ównie za spraw¹ ujemnego przyrostu naturalnego. Wydaje siê, ¿e obydwa miasta
trac¹ potencja³ rozwojowy. W Wyszogrodzie ujawni³o siê charakterystyczne dla gmin wiejskich
zjawisko rosn¹cej przewagi liczby mê¿czyzn nad liczb¹ kobiet.

Gminy wiejskie i obszary wiejskie gmin miejsko-wiejskich subregionu ciechanowsko-p³ockie-
go tworzy³y 6 skupieñ (rys. 26).

Rysunek 26.
Skupienia gmin

wiejskich subregio-
nu ciechanowsko-
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Skupienie cpw1 (S³upno). W roku 2007 by³a najgê�ciej zaludnion¹ gmin¹ wiejsk¹ subregionu
(78 osób na 1 km2). Na powierzchni 75 km2 mieszka³o 5818 osób. W latach 2004-2007 na terenie
gminy zameldowa³o siê 1827 nowych mieszkañców. Jednocze�nie wyprowadzi³o siê 458. Oddano
do u¿ytku 385 budynków, w tym 357 mieszkalnych. Rozwojowi jednostki sprzyja dobra sytuacja
finansowa samorz¹du, na któr¹ wp³ywa s¹siedztwo P³ocka i lokalizacja na terenie gminy magazy-
nów ropy naftowej PERN. Dziêki temu dochody z podatku od nieruchomo�ci wzros³y z 2,5 mln z³
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w roku 2001 do 12,0 mln z³ w roku 2006. Z tytu³u udzia³u w podatku PIT odnotowano wzrost z 738 tys. z³
do 3,8 mln z³. Równocze�nie dochody ogó³em zwiêkszy³y siê z 7 841 630  do 24 950 653 z³ i w
przeliczeniu na jednego mieszkañca (4412 z³) lokowa³y S³upno na szóstym miejscu w regionie50.

W latach 2001-2007 na inwestycje gmina wyda³a 51 mln z³. Nie wp³ynê³y one jednak znacz¹co
na wielko�æ inwestycji prywatnych. Wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 181 (58%) nie
spowodowa³ silnego o¿ywienia gospodarczego. Dochody gminy z tytu³u udzia³u w podatku CIT,
które w roku 2001 wynosi³y 975 tys. z³, w roku 2007 wzros³y do 1,1 mln z³. Równie¿ liczba osób
pracuj¹cych w gminie zwiêkszy³a siê nieznacznie (o 34 osoby)51.

Skupienie cpw2 (Stara Bia³a). Gmina równie¿ s¹siaduj¹ca z P³ockiem wyra�nie ustêpowa³a
gminie S³upno zarówno pod wzglêdem wzrostu gospodarczego, jak i poziomu akceptacji. W roku
2007 zbli¿a³a siê do gêsto�ci zaludnienia charakterystycznej dla terenów zurbanizowanych. Na
obszarze 111 km2 mieszka³o 10 292 osób. W omawianym okresie ludno�æ gminy wzros³a o 12,3%.
Przyrost naturalny by³ trwale dodatni i w badanym okresie wyniós³ 1,2%. Wzrost liczby mieszkañ-
ców odbywa³ siê zatem g³ównie wskutek ruchów migracyjnych. Na terenie gminy zameldowa³o siê
1876 osób, a wymeldowa³o 827. Zwraca uwagê, ¿e odsetek ludno�ci, która opu�ci³a dotychczaso-
we miejsce zamieszkania by³ podobny jak w omówionej poprzednio gminie S³upno. Wska�niki
wymeldowañ wynosi³y odpowiednio 90 i 103 osoby na 1000 mieszkañców i nale¿a³y do najwy¿-
szych w powiecie p³ockim52. �wiadczy to, jak siê wydaje, o stosunkowo niskiej atrakcyjno�ci tych
jednostek dla dotychczasowych mieszkañców, a jednocze�nie wysokiej dla ludno�ci nap³ywowej.
Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e wydatki inwestycyjne gminy Stara Bia³a poniesione w latach
2001-2007 (42,6 mln z³) by³y kwotowo ni¿sze ni¿ w gminie S³upno (51 mln z³). Dlatego warto�æ
inwestycji zarówno na mieszkañca (Stara Bia³a � 4363 z³, S³upno � 9969 z³), jak i na 1 km2 powierzch-
ni (odpowiednio 383 380 i 680 612 z³) wskazywa³y przewagê S³upna.

Skupienie cpw3 to 4 gminy s¹siaduj¹ce z subregionalnymi o�rodkami wzrostu. Cechowa³y siê
one relatywnie wysok¹ warto�ci¹ wska�ników Wpzl i Wilm (odpowiednio 0,2 i 52,5). W ci¹gu
analizowanych sze�ciu lat przyby³o w nich ³¹cznie 1305 osób. Najwiêkszy wzrost liczby mieszkañ-
ców odnotowano w gminie Radzanowo granicz¹cej z P³ockiem, S³upnem i Star¹-Bia³¹. Przyby³o w
niej 68 osób na 1000 mieszkañców z roku 2001. Na drugim miejscu znalaz³a siê wiejska gmina
Ciechanów (wzrost o 6,2%). Ludno�æ wiejskiej gminy P³oñsk wzros³a o 4,3%. Stosunkowo wolniej
rozwija³a siê gmina £¹ck, gdzie spo³eczno�æ powiêkszy³a siê o 3,6%. Przyrost liczby ludno�ci w
omawianej grupie odbywa³ siê przede wszystkim dziêki dodatniemu saldu migracji. Wynios³o ono
w badanym okresie 5,2%, podczas gdy przyrost naturalny by³ bliski zeru.

Skupienie cpw4 liczy³o 13 jednostek o ³¹cznej powierzchni 1539 km2 i liczbie mieszkañców
wynosz¹cej 87 536 osób. �rednia gêsto�æ zaludnienia wynosi³a 47 osób na 1 km2. Warto�æ wska�-
nika Wpzl wynosz¹ca w tej grupie �rednio 0,12 wskazuje na ni¿szy poziom wzrostu gospodarczego
ni¿ gmin skupieñ cpw3 i cpw5 Wpzl = 0,12). Mimo to poziom akceptacji (Wilm = 4,1) by³ �rednio
wy¿szy ni¿ w skupieniu cpw5. Z terenu jednostek zaliczonych do tej grupy w latach 2001-2007
wymeldowa³o siê 7737 osób (8,8% mieszkañców). Ubytek ten rekompensowa³ nap³ywem 7951
osób. W piêciu gminach zanotowano jednak zjawisko ubytku mieszkañców �wiadcz¹ce o braku
akceptacji spo³ecznej. Liczba mieszkañców tych gmin zmniejszy³a siê od 0,6 do 3,2%.

50 Po Warszawie (5732 z³), Nadarzynie (53 334 z³), Podkowie Le�nej (4861 z³), P³ocku (4580 z³) i Leszno-
woli (4468 z³).

51 Przyrost liczby zatrudnionych ni¿szy ni¿ przyrost liczby podmiotów gospodarczych �wiadczy o zmianach
strukturalnych zachodz¹cych w analizowanym okresie. Potwierdzaj¹ to znaczne wahania liczby zatrudnionych.
W roku 2001 statystyki GUS wykaza³y ich 734, w 2003 r. � 825, w 2004 r. � 727, w 2006 r. � 859, 2007 r. � 767,
2008 r. � 721, w 2009 r. � 1415.

52 Wy¿sze zanotowano jedynie w gminach Bulkowo (104) i Drobin (119 osób na 1000 mieszkañców).
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Skupienie cpw5. W sk³ad grupy wesz³y 3 gminy, licz¹ce ogó³em niespe³na 20 000 osób. �red-
nia gêsto�æ zaludnienia tych jednostek wynosi³a 43 osoby na 1 km2. Jednostki tej grupy wyró¿nia³
relatywnie wysoki udzia³ w PKB wytworzonym na Mazowszu (Wpzl = 0,27) i ni¿szy poziom akcep-
tacji (Wilm = -13,7), wynikaj¹cy prawdopodobnie z lokalizacji na ich terenie obiektów gospodar-
czych, które nie zwiêkszaj¹ atrakcyjno�ci okolicy. W przypadku Glinojecka jest to cukrownia. Na
terenie gminy Regimin znajduje siê t³ocznia gazu gazoci¹gu jamalskiego. Na obszarze gminy S³ubi-
ce znajduje siê wysypisko odpadów. Najmniej uci¹¿liwa jest przepompownia gazu. Wynikaæ st¹d
mo¿e wy¿szy stopieñ akceptacji w gminie Regimin ni¿ w pozosta³ych jednostek nale¿¹cych do
omawianego skupienia.

Skupienie cpw6 by³o najliczniejsz¹ z wyodrêbnionych grup. W jej sk³ad wchodzi³o 36 gmin ze
wszystkich powiatów podregionu. £¹czna powierzchnia tych jednostek wynosi³a 4619 km2 (61,7%
obszaru podregionu). W sk³ad omawianego skupienia wesz³y gminy o niskiej gêsto�ci zaludnienia
(�rednio 42 osoby na 1 km2). Rozwój gospodarczy tej grupy by³ ni¿szy ni¿ pozosta³ych (Wpzl = 0,06).
Niski by³ tak¿e poziom spo³ecznej akceptacji. Ludno�æ omawianej grupy w analizowanym okresie
zmniejszy³a siê o 6716 osób (3,4%). Ubytek mieszkañców zanotowa³y wszystkie jednostki tworz¹ce
skupienie. W najgorszej sytuacji demograficznej by³y: gmina Pacyna, w której na ka¿dy 1000 miesz-
kañców uby³o 71 osób, Raci¹¿ � 68 osób, Dzierzgowo � 58 osób. Od 4 do 5% populacji utraci³o 9 gmin
(25% omawianej grupy), od 3 do 4% osiem gmin. Ubytek ludno�ci spowodowany by³ g³ównie jej
odp³ywem. W latach 2001-2007 z gmin nale¿¹cych do skupienia cpw6 wymeldowa³o siê 18 410 osób
(9,2% populacji). Ujemne saldo migracji wynios³o 5627 osób. Ubytek dalszych 1089 osób spowodo-
wany by³ przewag¹ liczby zgonów nad liczb¹ narodzin. Gmin wyludniaj¹cych siê z tego powodu by³o
ogó³em 24. Dodatnie saldo przyrostu naturalnego wystêpowa³o w 10 jednostkach, ale zaledwie w
czterech przekroczy³o 1% w ci¹gu sze�ciu lat. Najgorszymi wska�nikami charakteryzowa³a siê wspo-
mniana wcze�niej Pacyna, gdzie ludno�æ z powodów ujemnego salda przyrostu naturalnego zmniej-
szy³a siê w latach 2001-2007 o 4,1%. W lepszej sytuacji znajdowa³ siê Bodzanów. Cechowa³ siê on
wysokim ujemnym saldem przyrostu naturalnego (31 osób na 1000 mieszkañców), ale w gminie tej,
jako jedynej w tym skupieniu, zanotowano dodatnie saldo migracji (18 osób na 1000 mieszkañców).
Zjawisko to zwi¹zane zapewne z lokalizacj¹ gminy przy trasie P³ock-Warszawa, tu¿ za dynamicznie
rozwijaj¹c¹ siê gmin¹ S³upno pozwala s¹dziæ, i¿ omawiana jednostka odzyska z czasem potencja³
rozwojowy. Stanie siê tak, gdy wyczerpi¹ siê zasoby rozwojowe S³upna.

Analiza przestrzennego rozmieszczenia jednostek nale¿¹cych do wyodrêbnionych skupieñ
przedstawiona na rysunku 27 wskazuje, ¿e obszar subregionu ciechanowsko-p³ockiego podzieliæ
mo¿na na trzy czê�ci: zachodni¹, centraln¹ oraz wschodni¹. Zasadnicze znaczenie dla kondycji
poszczególnych czê�ci podregionu ma sytuacja gospodarcza miast. P³ock, Ciechanów, P³oñsk,
Sierpc i Glinojeck oddzia³uj¹ na jednostki do nich przyleg³e, a w przypadku P³ocka równie¿ na dalej
po³o¿one. Wydaje siê, ¿e oddzia³ywania niektórych o�rodków wzmacniaj¹ siê. Rolê osi rozwoju
odgrywaj¹ wa¿niejsze szlaki komunikacji ko³owej � drogi numer 7, 60 i 62. Podobn¹ rolê odgrywaj¹
równie¿ niektóre szlaki komunikacyjne ni¿szej rangi, niezaznaczone na kartogramie. Przyk³adem
mo¿e byæ droga nr 589 ³¹cz¹ca gminy Stara Bia³a i Brudzeñ z rafineri¹ Orlenu. Podobn¹ rolê spe³nia
biegn¹ca wzd³u¿ lewego brzegu Wis³y droga nr 577, ³¹cz¹ca miasto G¹bin i wiejsk¹ gminê S³ubice
z P³ockiem. Zwraca uwagê zró¿nicowanie rozwoju gmin le¿¹cych wzd³u¿ drogi nr 60. Wydaje siê, ¿e
bod�ce rozwojowe wychodz¹ce z P³ocka i Ciechanowa s¹ zbyt s³abe, by spowodowaæ o¿ywienie w
gminach Raci¹¿ i Drobin.
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Subregion ostro³êcko-siedlecki

Podregion ostro³êcko-siedlecki jest najwiêkszym z mazowieckich subregionów. Zajmuje obszar
12 092 km2. Powierzchnia, kszta³t oraz po³o¿enie g³ównych o�rodków wzrostu na przeciwleg³ych
krañcach obszaru powoduj¹, ¿e nie jest on jednorodny (rys. 28). Zasiêg pozytywnych oddzia³ywañ
Ostro³êki i Siedlec nie jest na tyle du¿y, by nak³ada³y siê one na siebie. Dlatego w �rodkowej czê�ci
subregionu wzd³u¿ drogi nr 8, pod wp³ywem oddzia³ywañ aglomeracji warszawskiej i w powi¹zaniu z
subregionem warszawskim wschodnim, ukszta³towa³ siê obszar, który mimo ujemnego przyrostu
liczby mieszkañców uznaæ nale¿y za cechuj¹cy siê stosunkowo wysokim poziomem akceptacji. Rolê
lokalnych o�rodków rozwoju w tym rejonie spe³niaj¹ Wyszków53, Pu³tusk i Ostrów Mazowiecka.
Obszar ten oddziela od siebie czê�æ pó³nocno-zachodni¹, któr¹ mo¿na umownie nazwaæ �ostro-
³êck¹�, od po³udniowo-wschodniej (�siedleckiej�). Czê�ci te nie ró¿ni¹ siê statystycznie pod wzglê-
dem wielko�ci miernika wzrostu gospodarczego. Wyra�nie ró¿ny jest natomiast stosunek obywateli
do oferowanych im warunków ¿ycia. Poziom spo³ecznej akceptacji w podregionie nale¿y uznaæ za
niski. Depopulacji podlega³ obszar stanowi¹cy blisko 85% jego powierzchni.

Rysunek 27. Rozk³ad przestrzenny grup gmin subregionu ciechanowsko-p³ockiego
wyodrêbnionych na podstawie warto�ci wska�nika Wpzl roku 2007 i wzrostu liczby
mieszkañców w latach 2001-2007
�ród³o: opracowanie w³asne

53 A. Lisowski [2010, s. 100] zalicza Wyszków do obszaru metropolitalnego Warszawy.
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Na terenie podregionu znajduj¹ siê dwa miasta bêd¹ce w przesz³o�ci stolicami województw,
5 miast bêd¹cych odrêbnymi jednostkami podzia³u administracyjnego oraz 10 miast bêd¹cych
stolicami gmin miejsko-wiejskich. W roku 2007 mieszka³o w nich ³¹cznie 284 609 osób.

Miasta podregionu tworzy³y rzadsz¹ sieæ ni¿ miasta subregionu ciechanowsko-p³ockiego54

 i by³y mniej zró¿nicowane, dlatego tworzy³y tylko 4 skupienia (rys. 29).
Skupienie osm1 tworzy³y trzy miasta bêd¹ce stolicami gmin miejsko-wiejskich, cechuj¹ce siê

stosunkowo wysokim poziomem akceptacji przy niskim poziomie wzrostu gospodarczego. �rednia
warto�æ Wzlm wynosi³a �rednio 13,0, a Wpzl � 0,14. Atutem granicz¹cych ze sob¹ gmin Wyszków
i £ochów s¹ drogi o znaczeniu miêdzynarodowym, prowadz¹ce od granicy wschodniej pañstwa ku
mostom na Wi�le. Trzecie z miast (Mordy) ma natomiast dogodne po³¹czenia kolejowe. Na wielko�æ

Rysunek 28. Przestrzenny rozk³ad grup gmin subregionu ostro³êcko-siedleckiego
wyodrêbnionych warto�ci wska�nika Wpzl w roku 2007 i wzrostu liczby mieszkañców
w latach 2001-2007
�ród³o: opracowanie w³asne

54 Jeden o�rodek miejski przypada³ �rednio na 711 km2, podczas gdy w subregionie ciechanowsko-p³ockim na
593 km2.
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zmian liczby mieszkañców Wyszkowa wp³ynê³o ujemne saldo migracji, które w latach 2001-2007
wynios³o 255 osób, mimo ¿e dzia³alno�æ gospodarcza w mie�cie w analizowanym okresie uleg³a
nasileniu. Liczba pracuj¹cych wzros³a o 955 osób. Nie nale¿y zatem odp³ywu ludno�ci wi¹zaæ z
pogorszeniem sytuacji na rynku pracy. Analiza danych dotycz¹cych wiejskiej czê�ci gminy wskazuje
na utratê atrakcyjno�ci miasta w stosunku do terenów podmiejskich. Przyrost liczby mieszkañców w
wiejskiej czê�ci gminy by³ bowiem wiêkszy ni¿ jej ubytek w mie�cie. Gmina jako ca³o�æ wykaza³a
dodatnie saldo migracji. Wyszków uznany byæ mo¿e zatem za lokalny o�rodek wzrostu. W przypadku
£ochowa i Mórd saldo migracji gmin rozpatrywanych jako ca³o�æ by³o ujemne. Wzrost liczby miesz-
kañców zawdziêcza³y one przyrostowi naturalnemu. Nale¿y wiêc zaliczyæ te jednostki do miast rozwi-
jaj¹cych siê, ale niewywieraj¹cych wiêkszego wp³ywu na obszary przyleg³e.

Skupienie osm2 tworzy³o sze�æ miast powiatowych. Pomimo wysokiego wzrostu gospodar-
czego (Wpzl �rednio = 0,36) i poziomu akceptacji spo³ecznej (Wzlm = 1,83) skupienia jako ca³o�ci,
nie wszystkie miejscowo�ci pe³ni³y rolê lokalnych o�rodków wzrostu. Dodatnie saldo bilansu
mieszkañców w latach 2001-2007 zanotowa³y: Ostrów Mazowiecka, Pu³tusk, Siedlce i Soko³ów
Podlaski. Liczba ludno�ci Ostro³êki i Wêgrowa zmala³a. Jednak nie uda³o siê wykazaæ pozytywne-
go wp³ywu Soko³owa i Wêgrowa na rozwój gmin do nich przyleg³ych. Ludno�æ powiatu soko³ow-
skiego zmniejszy³a siê o 3,7%, a powiatu wêgrowskiego o 2,4%. W przypadku pierwszego z wymie-
nionych powiatów wszystkie tworz¹ce go gminy podlega³y depopulacji. W powiecie wêgrowskim
liczba mieszkañców wzros³a jedynie w £ochowie. O pe³nieniu roli lokalnego o�rodka wzrostu nie
decydowa³a równie¿ liczba oferowanych w mie�cie miejsc pracy. Zarówno Wêgrów, jak i Soko³ów
Podlaski cechowa³y siê pod tym wzglêdem lepszymi wska�nikami ni¿ pozosta³e miasta nale¿¹ce do
skupienia. Na ka¿dy 1000 obywateli Wêgrowa w mie�cie znajdowa³o pracê 326. Analogiczny wska�nik
obliczony dla Soko³owa Podlaskiego wyniós³ 347. Miasta te nie mia³y jednak dogodnych po³¹czeñ
ko³owych i bezpo�rednich po³¹czeñ kolejowych z Warszaw¹.

Skupienie osm3 tworzy³o siedem miast. Trzy z nich to po³o¿one w pó³nocno-zachodniej czê�ci
podregionu wzd³u¿ drogi krajowej nr 57 Maków Mazowiecki, Przasnysz i Chorzele. Czwartym by³
najbardziej wysuniêty na pó³noc Myszyniec. Na przeciwnym biegunie subregionu znajdowa³y siê
£osice, a w jego centrum Brok i Kosów Lacki. Po³o¿one peryferyjnie Myszyniec i Chorzele cechowa-
³y siê znacznym statystycznym podobieñstwem ze wzglêdu na nisk¹ warto�æ wska�nika Wpzl i rów-
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Rysunek 29. Skupienia miast subregionu ostro³êcko-siedleckiego wyodrêbnione
na podstawie warto�ci wska�ników Wpzl i Wzlm
�ród³o: opracowanie w³asne
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nocze�nie relatywnie wysok¹ warto�æ wska�nika Wzlm. Podobnie miasta powiatowe: Maków Mazo-
wiecki, £osice i Przasnysz tworzy³y osobn¹ podgrupê. Od poprzedniej ró¿ni³o j¹ to, ¿e mimo znacznie
wy¿szego poziomu wzrostu gospodarczego cieszy³y siê ni¿szym poziomem akceptacji. Kosów Lacki
i Brok wyra�nie odbiega³y od pozosta³ej czê�ci zbiorowo�ci zarówno pod wzglêdem wzrostu gospo-
darczego, jak i poziomu zadowolenia ludno�ci. Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e miasta tworz¹ce skupie-
nie osm3, mimo i¿ cechowa³a je podobna jak miasta nale¿¹ce do skupienia osm1 �rednia warto�æ
wska�nika Wpzl, ustêpowa³y im pod wzglêdem poziomu akceptacji.

Skupienie osm4 tworzy³ Ró¿an, który w roku 2007 liczy³ 2663 mieszkañców i jest jedn¹ z tych
jednostek, które zgodnie z modelem opisanym w rozdziale 2.2 u¿ycza czynników produkcji podmio-
tom gospodarczym z zewn¹trz. Wysokich dochodów miastu dostarcza Krajowe Sk³adowisko Od-
padów Promieniotwórczych. W roku 2007 op³aty za eksploatacjê tego obiektu wynios³y 8,4 mln z³.
Mimo to, gospodarka lokalna Ró¿ana jest s³abo rozwiniêta. �wiadcz¹ o tym dochody uzyskiwane
przez tê jednostkê z tytu³u udzia³u w podatku dochodowym od osób prawnych. W roku 2007
uzyskano z tego tytu³u 51,2 tys. z³ (mniej ni¿ 0,3% wszystkich dochodów). Kwota ta plasowa³a
Ró¿an na 36. pozycji po�ród 50 gmin miejsko-wiejskich regionu. Pod wzglêdem wysoko�ci docho-
dów z omawianego tytu³u Ró¿an wyprzedza³o tak¿e 55 gmin wiejskich. Nieco korzystniej kszta³to-
wa³a siê sytuacja dochodowa ludno�ci. Analiza wielko�ci podatku dochodowego od osób fizycz-
nych wskazuje, ¿e dochody mieszkañców Ró¿ana od roku 2003 rosn¹ nieco szybciej ni¿ �rednio
dochody obywateli innych gmin analizowanego podregionu. Mo¿e to byæ wynikiem o¿ywienia
gospodarczego w mie�cie, które nie znalaz³o odzwierciedlenia w dochodach przedsiêbiorstw lub
korzystania przez mieszkañców Ró¿ana z innych rynków pracy. Miasto ma dogodne po³¹czenia
drogowe z Ostro³êk¹, Pu³tuskiem i Makowem Mazowieckim. Do pracy na terenie innych jednostek
w roku 2006 doje¿d¿a³o 157 mieszkañców miasta i 98 mieszkañców wiejskiej czê�ci gminy. S³abo�æ
gospodarki lokalnej jest przyczyn¹ niskiego stopnia spo³ecznej akceptacji, pomimo starañ w³adz
samorz¹dowych. W roku 2007 w³adze Ró¿ana wyda³y w przeliczeniu na g³owê obywatela 4335 z³.
Da³o to jednostce pierwsze miejsce w�ród gmin subregionu. W latach 2001-2007 na inwestycje
przeznaczono ³¹cznie 27,6 mln z³ (6249 z³ na mieszkañca). Nie mo¿na wykluczyæ faktu, ¿e dzia³ania
samorz¹du nie odpowiada³y na zapotrzebowanie spo³eczne, gdy¿ w latach 2001-2007 ludno�æ
miasta zmniejszy³a siê o 100 osób, co w zbiorowo�ci licz¹cej niespe³na 2700 obywateli jest liczb¹
zauwa¿aln¹. Niekorzystnym dla miasta zjawiskiem jest to, ¿e ujemnemu saldu migracji towarzyszy
ujemne saldo przyrostu naturalnego.

Gminy wiejskie i obszary wiejskie gmin miejsko-wiejskich podregionu ostro³êcko-siedleckiego
tworzy³y piêæ skupieñ (rys. 30). Pod wzglêdem wzrostu gospodarczego by³y mniej zró¿nicowane
ni¿ jednostki subregionu ciechanowsko-p³ockiego. Wska�nik zmienno�ci dochodów w³asnych
gmin w roku 2007 wynosi³ 0,22, podczas gdy w subregionie opisanym poprzednio 0,56. Wiêksze
natomiast by³o zró¿nicowanie stopnia akceptacji.

Skupienie osw1 tworzy³y obszary wiejskie miejsko-wiejskich gmin Wyszków i Pu³tusk, wiej-
ska gmina Siedlce oraz granicz¹ce z Ostro³êk¹ gminy Olszewo-Borki i Rzekuñ. W skupieniu tym
znalaz³y siê zatem tereny wokó³ najwiêkszych o�rodków subregionu, le¿¹ce g³ównie przy szlakach
³¹cz¹cych je z Warszaw¹. W jednostkach tych w roku 2007 zamieszkiwa³o 50 393 osób. W stosunku
do roku 2001 liczba obywateli zwiêkszy³a siê �rednio o 5,6%. By³o to jedyne skupienie, które jako
ca³o�æ zanotowa³o w badanym okresie wzrost gêsto�ci zaludnienia. O atrakcyjno�ci omawianych
jednostek nie decydowa³ jednak poziom ich rozwoju gospodarczego. Wska�nik Wpzl obliczony dla
tego skupienia wyniós³ 0,2. Podobn¹, a nawet wy¿sz¹ warto�ci¹ wska�nika cechowa³a siê znaczna
czê�æ gmin zaliczonych do skupieñ 2 oraz 3.
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Skupienie osw2 liczy³o 21 gmin tworz¹cych 3 podgrupy (na rys. 30 oznaczone literami A, B, C).
Na terenie tych jednostek mieszka³o ³¹cznie 153 160 osób � nieco mniej ni¿ jedna trzecia mieszkañ-
ców subregionu. Lelis, Kadzid³o i Skórzec, podobnie jak jednostki skupienia osw1, cechowa³y siê
tym, ¿e niskiemu poziomowi wska�nika Wpzl towarzyszy³ znaczny przyrost liczby mieszkañców.
Najszybciej (5% w latach 2001-2007) zwiêksza³a siê liczba obywateli granicz¹cej z Ostro³êk¹ gminy
Lelis. Po³o¿ona dalej na pó³noc gmina Kadzid³o zanotowa³a wzrost liczby mieszkañców o 1,9%.
Podobn¹ zmianê zaobserwowano w Skórcu � 1,7%. Ponadto, dodatni¹ warto�ci¹ wska�nika Wzlm
charakteryzowa³y siê jedynie cztery jednostki:

� gminy Kotuñ i Wi�niew granicz¹ce z gmin¹ Siedlce i le¿¹ce przy drogach ³¹cz¹cych Siedlce
z Warszaw¹ i Lublinem,

� gmina Pokrzywnica le¿¹ca w wid³ach dróg ³¹cz¹cych Pu³tusk z Warszaw¹ (przez Serock i
przez Nasielsk),

� obszar wiejski gminy Brok po³o¿ony na skrzy¿owaniu dróg z Ostrowi Mazowieckiej do
Warszawy.

Pozosta³e 14 jednostek nale¿¹cych do omawianego skupienia podlega³o procesowi depopula-
cji. By³ on jednak wolniejszy ni¿ w gminach zaliczonych do skupieñ 4 i 5, mimo ¿e wiele spo�ród
nich by³o gospodarczo lepiej rozwiniête. Wydaje siê, ¿e gminy zaliczone do skupienia osw2 reali-
zuj¹ rentê po³o¿enia wzglêdem lokalnych o�rodków wzrostu.

Skupienie osw3 tworzy³ obszar wiejski gminy Ró¿añ. Przyczyny odmienno�ci tej jednostki
omówiono w czê�ci po�wiêconej miastom subregionu. Cech¹ charakterystyczn¹ rozwoju wsi ota-
czaj¹cych Ró¿an jest równowaga pomiêdzy wielko�ci¹ przyrostu naturalnego i saldem przep³y-
wów ludno�ci.

Skupienie osw4 tworzy³o 45 gmin o ³¹cznej powierzchni 6274 km2 i liczbie mieszkañców wyno-
sz¹cej 219 016 osób. �rednia gêsto�æ zaludnienia w grupie wynosi³a 35 osób na 1 km2. Rzadziej
zaludnione by³y jednostki nale¿¹ce do skupienia osw5. Omawiana grupa gmin przewy¿sza³a jed-
nostki skupienia 5 tak¿e poziomem spo³ecznej akceptacji. W analizowanym okresie ludno�æ w nich

Rysunek 30. Skupienia gmin wiejskich subregionu ostro³êcko-siedleckiego wyodrêbnione
na podstawie warto�ci wska�ników Wpzl i Wzlm
�ród³o: opracowanie w³asne
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zamieszka³a zmniejszy³a siê o 8597 osób, czyli 3,9% (w grupie porównywanej o 8,2%). �rednio nie
ró¿ni³a siê natomiast pod wzglêdem poziomu rozwoju gospodarczego od skupieñ 2 i 5 (Wpzl = 0,1).
W skupieniu wyró¿niæ mo¿na dwie podgrupy cechuj¹ce siê ró¿nym poziomem wzrostu gospodar-
czego. Pozytywnie pod tym wzglêdem wyró¿nia siê podgrupa obejmuj¹ca: Czerwin, Czerwonkê,
M³ynarze, Krasne, £osice i Sarnaki. Wymienione jednostki tworz¹ wraz z gminami nale¿¹cymi do
skupieñ osw2 i osw3 uk³ady wzd³u¿ szlaków komunikacyjnych. Z jednostkami tymi kontrastuje
grupa 39 gmin o najni¿szym w subregionie poziomie rozwoju gospodarczego, cechuj¹cych siê
jednak wy¿szym poziomem akceptacji spo³ecznej ni¿ gminy skupienia 5.

Skupienie osw5 tworzy³o 12 najs³abiej rozwiniêtych gmin subregionu licz¹cych 41 408 osób.
Wska�nik Wpzl odzwierciedlaj¹cy wzglêdn¹ wielko�æ PKB przypadaj¹cego na statystyczn¹  g³owê
obywatela nieznacznie odbiega³ od poziomu jaki charakteryzowa³ wiêkszo�æ skupieñ. Ni¿szy by³
natomiast poziom akceptacji spo³ecznej. Ludno�æ zamieszka³a na omawianym obszarze w latach
2001-2007 zmniejszy³a siê o 8,2%. Spadek liczby mieszkañców nale¿y uznaæ za znaczny. Zwraca
uwagê to, ¿e osiem spo�ród omawianych gmin tworzy zwarte skupisko na pó³nocny wschód od
Soko³owa Podlaskiego i Wêgrowa na obu brzegach rzeki Bug. Pozosta³e cztery gminy po³o¿one s¹
pomiêdzy drogami nr 2 i 62 i jak siê wydaje pokazuj¹ granice zasiêgów pozytywnych oddzia³ywañ
szlaków komunikacyjnych i wa¿niejszych miast tego rejonu.

Subregion radomski

Jego obszar wynosz¹cy 5763 km2 (16,2% powierzchni Mazowsza) w roku 2007 zamieszkiwa³o
622 599 osób (12% mieszkañców województwa). W porównaniu z rokiem 2001 liczba mieszkañców
zmala³a o 8591 osób (1,3%), z czego w miastach o 7570. Warto zauwa¿yæ, ¿e podregion radomski
cechowa³ siê najwy¿szym w województwie zagêszczeniem o�rodków miejskich (�rednio 1,91 na
1000 km2). Wyró¿nia³ siê tak¿e najwy¿szym odsetkiem ludno�ci miejskiej, wynosz¹cym 50,1%.

Poziom akceptacji ustalony dla poszczególnych miast by³ odwrotnie proporcjonalny do ich
udzia³u w podziale wzrostu gospodarczego. Model regresji wska�nika Wzlm w funkcji Wpzl dla
miast subregionu radomskiego przyj¹³ postaæ:

            (17)

gdzie:
Wzlm � estymowana warto�æ wska�nika zmian liczby mieszkañców,
Wpzl � wska�nik produktywno�ci zasobów ludzkich.

Wyja�ni³ on 64,5% ca³kowitej zmienno�ci zmiennej zale¿nej. Odró¿nia³o to omawiany subre-
gion od pozosta³ych podregionów zewnêtrznych, w których zale¿no�æ taka nie wystêpowa³a.

Miasta subregionu radomskiego tworz¹ cztery skupienia  (rys. 31).
Skupienie Rm1 (Skaryszew) mia³o 4055 mieszkañców w 2007 roku. Wyró¿nia³o siê ono naj-

wiêkszym w subregionie wzrostem liczby ludno�ci. Od koñca roku 2001 przyby³o tu 6,8% obywa-
teli, g³ównie w wieku produkcyjnym. Udzia³ tej grupy w strukturze mieszkañców wzrós³ z 60,6% w
roku 2001 do 64% w roku 2007. W roku 2007 w mie�cie zarejestrowanych by³o 527 podmiotów
gospodarczych. W porównaniu z rokiem 2001 ich liczba zwiêkszy³a siê o 188 (58%). Dominowa³y
przedsiêbiorstwa zaliczone do sekcji G PKD (handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów sa-
mochodowych oraz artyku³ów u¿ytku osobistego i domowego ). W roku 2007 by³o ich 313, co
oznacza wzrost w porównaniu z rokiem 2001 o 158,7%. Na drugim miejscu znalaz³y siê firmy zaliczo-
ne do sekcji D (przetwórstwo przemys³owe). Zarejestrowanych by³o ich 63, co oznacza zmniejsze-
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nie ich liczby o 10. Ponadto, w mie�cie dzia³a³y 44 podmioty przypisane do sekcji F (budownictwo),
O (dzia³alno�æ us³ugowa, komunalna, spo³eczna i indywidualna, pozosta³a), I (transport, gospodarka
magazynowa i ³¹czno�æ) i K (obs³uga nieruchomo�ci, wynajem i us³ugi zwi¹zane z prowadzeniem
dzia³alno�ci gospodarczej). Ta pozorna obfito�æ podmiotów gospodarczych ze wzglêdu na ich wiel-
ko�æ nie znajdowa³a odzwierciedlenia w poda¿y miejsc pracy. Statystyki publiczne wskazuj¹, ¿e w
roku 2007 w firmach zatrudniaj¹cych powy¿ej 9 osób by³o 398 pozarolniczych miejsc pracy, w tym 195
etatów dla kobiet. W porównaniu z rokiem 2001 uby³y 93 etaty. Liczba stanowisk pracy w porównaniu
z liczb¹ mieszkañców w wieku produkcyjnym (2617) sk³ania do przypuszczeñ, ¿e wielu z nich korzysta
z radomskiego rynku pracy. Wed³ug danych GUS (2006 r.) poza gmin¹ pracowa³o 693 osoby, w tym
277 mieszkañców miasta i 492 mieszkañców wiejskiej czê�ci gminy. To, co przyci¹ga nowych miesz-
kañców, to najprawdopodobniej bliskie po³o¿enie  Radomia (13 km) i warunki bytowe. W roku 2007 z
wodoci¹gu korzysta³o 83% mieszkañców, z kanalizacji � 63%, z gazu sieciowego � 57%. Standard
zamieszkania podnosi nowe budownictwo mieszkaniowe. W latach 2002-2007 do u¿ytku oddano 88
nowych mieszkañ. Zasoby miasta wzros³y jednak tylko o 57 lokali (4,7%). Równocze�nie zwiêkszeniu
uleg³a �rednia powierzchnia pojedynczego lokalu z 85 do 87 m2.

Skupienie rm2 tworzy³y Bia³obrzegi, które s¹ miastem wiêkszym (7309 mieszkañców) i gê�ciej
zaludnionym ni¿ Skaryszew. Na ka¿dym kilometrze kwadratowym powierzchni w roku 2007 miesz-
ka³y 973 osoby (w Skaryszewie 146 osób). O ile ludno�æ Skaryszewa wzrasta³a wskutek nap³ywu
mieszkañców, o tyle Bia³obrzegi nieznacznie zwiêkszy³y gêsto�æ zaludnienia, dziêki przewadze
przyrostu naturalnego nad ujemnym saldem migracji55. Ró¿nicê tê mo¿na przypisaæ po³o¿eniu i
poziomowi rozwoju gospodarki lokalnej. Bia³obrzegi le¿¹ 33,5 km od Radomia i 72 km od Warszawy.
Rynek pracy tworzy³o 1441 podmiotów gospodarczych, w�ród których dominowa³y nale¿¹ce do
sekcji: G � 613 (42,5%), D � 261 (18,15%), F i K � po 113 (po 7,8%). Struktura gospodarki by³a wiêc
bardziej zró¿nicowana ni¿ w Skaryszewie. Wielko�æ wska�nika Wpzl obliczonego dla Bia³obrzegów
wynosi³a 0,4 i by³a przesz³o piêciokrotnie wy¿sza ni¿ ustalona dla Skaryszewa. Jednak znaczna

Rysunek 31. Skupienia miast subregionu radomskiego wyodrêbnione na podstawie
warto�ci wska�ników Wpzl i Wzlm
�ród³o: opracowanie w³asne
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55 Zwiêkszenie liczby mieszkañców w latach 2001-2007 wynios³o 238 osób. Dodatnie saldo przyrostu
naturalnego w latach 2003-2007 wynios³o 245 osób.
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czê�æ z 4853 osób w wieku produkcyjnym korzysta³a z mo¿liwo�ci pracy poza miastem. GUS osza-
cowa³ ich liczbê na 693 osoby, w tym 497 mieszkañców miasta i 214 mieszkañców wiejskiej czê�ci
gminy. Zapewne wi¹za³o siê to z wiêkszymi kosztami dojazdu, co zapewne zniechêca³o ludzi spoza
gminy do osiedlania siê w niej.

Skupienie rm3 tworzy³y: I³¿a, Lipsko, Szyd³owiec, Przysucha, Wy�mierzyce i Zwoleñ. Le¿¹
one w odleg³o�ci od 29 do 45 km od Radomia. �rednia warto�æ wska�ników u¿ytych do grupowania
badanych obiektów wynosi³a Wpzl = 0,21, Wzlm = -18,3.

Wy�mierzyce � najmniejsze polskie miasto (881 mieszkañców w roku 2007) bardziej przypomi-
na wie� ze wzglêdu na:

� przewagê liczby mê¿czyzn nad liczb¹ kobiet (91 kobiet na 100 mê¿czyzn),
� ujemny przyrost naturalny (-2,91%),
� ujemny przyrost ludno�ci (Wzlm = -10,1).
Dane systemu REGON wskazuj¹, ¿e w omawianym okresie miasto prze¿ywa³o o¿ywienie go-

spodarcze. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych zwiêkszy³a siê o 24, w tym zalicza-
nych do sekcji G o 9, a do sekcji O56 o 5. By³y to jednak przedsiêbiorstwa ma³e. W firmach zatrud-
niaj¹cych wiêcej ni¿ 9 osób, w roku 2001 pracowa³o 128 osób (w tym 65 kobiet), w roku 2007 � 123
osoby (61 kobiet). Dlatego 135 mieszkañców gminy pracowa³o poza ni¹. Ogólnie sytuacja gospo-
darcza Wy�mierzyc by³a nieco lepsza ni¿ �rednio pozosta³ych miast tej grupy. Wska�nik produk-
tywno�ci zasobów ludzkich wynosi³ 0,27.

I³¿a (5140 mieszkañców), Szyd³owiec (11 984 obywateli) i Zwoleñ (8025 mieszkañców) charakte-
ryzowa³y siê ni¿szym poziomem wzrostu gospodarczego i akceptacji spo³ecznej. Liczba ich mieszkañ-
ców w latach 2001-2007 zmniejszy³a siê �rednio o 3,0%. W najmniej korzystnej sytuacji znajdowa³a siê
Przysucha, gdzie wska�nik Wzlm wyniós³ -34,3. Wy¿szym poziomem akceptacji spo³ecznej cechowa³y
siê natomiast I³¿a (Wzlm = -21,7) i Szyd³owiec (Wzlm = -21,5). Zatem mo¿na uznaæ, i¿ wszystkie te
miasta w mniejszym stopniu zaspokaja³y potrzeby mieszkañców ni¿ omówione wcze�niej Wy�mierzy-
ce. Dzia³o siê tak, mimo ¿e oferowa³y stosunkowo wiêcej miejsc pracy: Szyd³owiec � 178 na 1000
obywateli, I³¿a � 232, Zwoleñ � 284. Ze wzglêdu na liczbê mieszkañców i wy¿sze dochody osi¹gane
przez samorz¹dy omawianych miast57 oferowa³y one wiêksz¹ poda¿ us³ug publicznych.

Powiatowe miasta Przysucha i Lipsko, mimo wy¿szego poziomu wska�nika odzwierciedlaj¹-
cego wzrost gospodarczy (Wpzl = 0,37), cieszy³y siê jeszcze ni¿szym poziomem akceptacji spo-
³ecznej (Wzlm = -40,9). Przyczyn¹ tego stanu rzeczy mog³a byæ wiêksza odleg³o�æ tych miejscowo-
�ci od gospodarczego centrum subregionu. Lipsko od Radomia dzieli³o 57 km, a Przysuchê � 39 km.

Skupienie rm4 tworzy³y: Kozienice, Pionki i Radom � trzy g³ówne o�rodki gospodarcze tej
czê�ci województwa mazowieckiego. �rednia warto�æ wska�nika Wpzl wynosi³a w tej grupie 0,84.
Mimo to poziom spo³ecznej akceptacji by³ niski (Wzlm = -37,1).

Radom � drugie pod wzglêdem liczby mieszkañców miasto Mazowsza, w analizowanym
okresie systematycznie zmniejsza³ gêsto�æ zaludnienia. W roku 2001 liczy³ 231 024 obywateli, w
roku 2007 o 2,2% mniej. Zjawisko depopulacji Radomia przybiera³o na sile. W roku 2002 liczba
mieszkañców zmala³a o 717 osób, w kolejnych odpowiednio o: 726, 871, 708, 1107, 1021. Towarzy-
szy³a temu zmiana struktur demograficznych. W latach 2002-2007 o 15,6% zmniejszy³a siê liczba
mieszkañców w wieku przedprodukcyjnym. Nast¹pi³ natomiast wzrost liczby osób w wieku pro-
dukcyjnym o 0,8% i poprodukcyjnym o 7,7%. Zmieni³y siê te¿ proporcje miêdzy liczb¹ kobiet i

56 Administracja publiczna i obrona narodowa, obowi¹zkowe zabezpieczenia spo³eczne.
57 Dochody omawianych jednostek wynosi³y odpowiednio: I³¿a � 28,6 mln z³, Szyd³owiec � 37,8 mln z³,

Zwoleñ � 28,5 mln z³. Wy�mierzyce dysponowa³y bud¿etem w kwocie 6,5 mln z³ przyrostu naturalnego w latach
2003-2007 wynios³o 245 osób.
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mê¿czyzn. Wska�nik liczby kobiet przypadaj¹cych na 100 mê¿czyzn wzrós³ z 109 do 110. Równo-
legle nastêpowa³y zmiany zarówno w sferze bytowej, jak i gospodarczej. Zwraca uwagê wzrost
liczby mieszkañ, których wybudowano 4921. Tylko w roku 2007 oddano ich do u¿ytku 757. Przy
malej¹cej liczbie mieszkañców oznacza to poprawê warunków mieszkaniowych, ale równocze-
�nie obni¿enie stopnia wykorzystania starszych zasobów. Wzrost dochodów w³asnych miasta z
764 z³ per capita w roku 2002 do 1386 z³ per capita w roku 2007 �wiadczy o wzro�cie udzia³u
mieszkañców Radomia w podziale wytworzonego PKB. By³ on wynikiem zwiêkszenia zatrudnie-
nia, zmiany struktury gospodarki w mie�cie oraz aktywno�ci mieszkañców na innych rynkach
pracy (np. Warszawa). Liczba osób zatrudnionych w wmie�cie w omawianym okresie zwiêkszy³a
siê o 1201, osi¹gaj¹c 50 059. Radomski rynek pracy preferowa³ mê¿czyzn, dla których liczba
etatów wzros³a o 1647. Liczba kobiet pracuj¹cych zmala³a o 445. Równocze�nie liczba bezrobot-
nych w mie�cie zmniejszy³a siê o 4466 osób, w tym o 3308 kobiet58. W latach 2002-2007 liczba
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego zmniejszy³a siê o 894, sektora
publicznego wzros³a o 41. Redukcji uleg³y g³ównie firmy zaliczone do sekcji G (handel hurtowy
i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych oraz artyku³ów u¿ytku osobistego i domowe-
go), których liczba zmniejszy³a siê o 737 (6,9%). Ponadto, na rynku uby³o 380 (11,5%) podmiotów
nale¿¹cych do sekcji D (przetwórstwo przemys³owe), 104 (9,3%) nale¿¹ce do sekcji J (po�rednic-
two finansowe), 72 (4,1%) z sekcji I (transport, gospodarka magazynowa i ³¹czno�æ) oraz 28
(5,2%) z sekcji H (hotele i restauracje). Ponadto, zlikwidowano 3 podmioty nale¿¹ce do innych
sekcji. Wzros³a natomiast liczba podmiotów gospodarczych zaliczonych do sekcji: K (obs³uga
nieruchomo�ci, wynajem i us³ugi zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej) � 138
(4,3%), M (edukacja) � 129 (36,5%), O (dzia³alno�æ us³ugowa, komunalna, spo³eczna i indywidu-
alna, pozosta³a) � 119 (9,4%), A (rolnictwo, ³owiectwo i le�nictwo) � 114 (69,9%) oraz dziewiêæ
podmiotów zaliczonych do innych sekcji.

W wyniku tych zmian strukturalnych zatrudnienie w przemy�le w porównaniu z rokiem 2003
wzros³o o 1486 osób, w us³ugach o 414 osób (w us³ugach nierynkowych 260 osób), w rolnictwie
o 57 osób.

Pionki licz¹ce w 2001 roku 20 472 mieszkañców systematycznie zmniejsza³y gêsto�æ zaludnienia.
Do roku 2010 uby³y 1352 osoby, czyli 6,6% mieszkañców, w tym 668 mê¿czyzn. Liczba osób w wieku
przedprodukcyjnym zmala³a o 1792 (37,0%). Ludno�æ w wieku produkcyjnym zwiêkszy³a siê o 0,7%,
a w wieku poprodukcyjnym o 12,4%. W latach 2002-2007 liczba miejsc pracy zmniejszy³a siê o 433
(w tym 321 dla mê¿czyzn), mimo ¿e nast¹pi³ wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 139 (w tym 76
nale¿¹cych do sektora prywatnego). W strukturze podmiotów gospodarczych widoczny jest spadek
ich liczby w sekcji H (o 4,2%). Zwiêkszy³a siê natomiast liczba przedsiêbiorstw zakwalifikowanych do
sekcji: K � o 53,1%, F � budownictwo � o 19,4%, M (edukacja) � o 56,6%, O � o 17,2%.

W latach 2001-2010 ludno�æ Kozienic zmniejszy³a siê z 19 096 do 17 866 osób, a wiêc o 6,3%.
Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e w stosunku do najwy¿szego zanotowanego poziomu (1995), ubytek
ludno�ci wyniós³ 17,8%. Obserwowane zjawisko jest skutkiem migracji, gdy¿ przyrost naturalny w
mie�cie by³ dodatni. Ujemne saldo migracji w latach 2002-2007 wynios³o 5,14%. Nast¹pi³o to mimo
wzrostu liczby zatrudnienia o 6,5% i zwiêkszenia zasobów mieszkaniowych o 6,4%. Liczba podmio-
tów gospodarczych zarejestrowanych w mie�cie wzros³a o 75 (4,3%) w tym w sektorze publicznym
o 7. Najwiêcej przyby³o podmiotów zaliczonych do sekcji O (dzia³alno�æ us³ugowa, komunalna,
spo³eczna i indywidualna, pozosta³a). Ich liczba wzros³a o 34 (37,2%). Przyby³o równie¿ 29 (12,1%)

58 Dysproporcje pomiêdzy struktur¹ poda¿y pracy i struktur¹ pracy wyrównywa³ przep³yw si³y roboczej. Do
pracy poza Radomiem doje¿d¿a³o 3538 mieszkañców miasta, a lokalny rynek pracy zasila³o 6354 pracowników
zamieszka³ych poza jego granicami.
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firm budowlanych (sekcja F), 17 (47,2%) podmiotów z sekcji M (edukacja), 15 (12,9%) z sekcji K
(obs³uga nieruchomo�ci), 13 z sekcji A (rolnictwo, ³owiectwo i le�nictwo), 12 z sekcji N (ochrona
zdrowia i pomoc spo³eczna), 10 z sekcji J  (po�rednictwo finansowe). Równocze�nie uby³o podmio-
tów klasyfikowanych w sekcjach: G (handel hurtowy) �  39 oraz I (transport, gospodarka magazy-
nowa, ³¹czno�æ) � 15.

Gminy wiejskie i obszary wiejskie gmin miejsko-wiejskich tworzy³y piêæ skupieñ  (rys. 32). Zwraca
uwagê sytuacja 3 jednostek: obszaru wiejskiego gminy Kozienice oraz tworz¹cych skupienie rw5
gmin Nur i Solec nad Wis³¹, które znacznie odbiegaj¹ od reszty zbiorowo�ci.

Rysunek 32. Skupienia gmin wiejskich subregionu radomskiego wyodrêbnione
na podstawie warto�ci wska�ników Wpzl i Wzlm
�ród³o: opracowanie w³asne
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Skupienie rw1 obejmuje 9 gmin, z których: 8 nale¿y do strefy podmiejskiej Radomia59. Obszar
ten o powierzchni 771 km2 w roku 2007 zamieszkiwa³o 79 890 osób. �rednia gêsto�æ zaludnienia
wynosi³a 103 osoby na 1 km2. Zatrudnienie (poza rolnictwem) znajdowa³o 5538 osób, czyli 6,1%
pracuj¹cych w subregionie. W latach 2001-2004 omawiana grupa gmin prze¿ywa³a regres. Liczba
zatrudnionych poza rolnictwem systematycznie spada³a do 4253. W nastêpnych latach nast¹pi³o
odwrócenie trendu. Mimo to, �rednia warto�æ wska�nika Wpzl pozostawa³a niska � 0,09. Natomiast
liczba mieszkañców ros³a systematycznie (Wzlm = 56). Najszybciej rozwija³y siê le¿¹ce przy szla-
kach komunikacyjnych: Zakrzew � liczba mieszkañców wzros³a o 9,6%, Jedlnia-Letnisko � 8,6% i
Kowala � 7,8%. Lokalizacja wp³ywa równie¿ pozytywnie na rozwój po³o¿onej w powiecie szyd³o-
wieckim gminy Jastrz¹b. Gmina po³o¿ona jest na skrzy¿owaniu dróg ³¹cz¹cych Kraków z Warszaw¹
oraz Szyd³owiec z Radomiem. Przez jej teren przebiega ponadto linia kolejowa umo¿liwiaj¹ca dojazd
do Skar¿yska Kamiennej i Radomia. Dlatego mieszkañcy maj¹ ³atwy dostêp do innych rynków
zatrudnienia i zaopatrzenia, a lokalny rynek pracy poza rolnictwem nie musi byæ zbyt rozbudowany
� 275 etatów.

59  Strefê podmiejsk¹ Radomia wyodrêbni³o Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego na podstawie
wska�ników spo³eczno-gospodarczych [Mazowieckie Biuro ... 2011].
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Skupienie rw2 to obszar wiejski gminy Kozienice i w przeciwieñstwie do miasta cechowa³ siê
znacznym, jak na warunki podregionu, stopniem akceptacji spo³ecznej (Wzlm = 15). W latach 2001-
2007 ludno�æ omawianego obszaru wzros³a do 11 809. Tendencja wzrostowa utrzyma³a siê tak¿e w
latach 2008-2010. Liczba mieszkañców osi¹gnê³a 11 889 osób. Lata 2007, 2008 i 2010 cechowa³y siê
dodatnim przyrostem naturalnym, co mo¿na uznaæ za oznakê odzyskiwania witalno�ci obszaru. To
pozytywne zjawisko nie by³o jednak w stanie zrównowa¿yæ ubytku ludno�ci miasta. Miejsko-
wiejska gmina Kozienice, jako ca³o�æ cechowa³a siê niskim stopniem spo³ecznej akceptacji, mimo
najwy¿szych w podregionie radomskim wska�ników wzrostu gospodarczego (w przeliczeniu na
mieszkañca) i drugiego (po Radomiu) miejsca pod wzglêdem liczby miejsc pracy.

Skupienie rw3, które cechowa³ niski poziom spo³ecznej akceptacji (Wzlm = -6) tworzy³y 4 gminy
wiejskie i oraz 5 obszarów wiejskich gmin miejsko-wiejskich. Wszystkie jednostki znajdowa³y siê w
zasiêgu oddzia³ywania miast powiatowych. Otacza³y je lub le¿a³y przy wa¿niejszych szlakach komu-
nikacyjnych prowadz¹cych do tych miast. Skupienie cechowa³a najwy¿sza (poza obszarem wiejskim
gminy Kozienice) �rednia warto�æ wska�nika Wpzl, wynosz¹ca 0,3. Dobra sytuacja gospodarcza, nie
zapewnia³a jednak równie wysokiego poziomu akceptacji spo³ecznej. Zauwa¿alne (powy¿ej 2%) do-
datnie saldo liczby mieszkañców zanotowa³y 2 jednostki. W przypadku czterech jednostek mo¿na
mówiæ o stagnacji. Zmiany wynosi³y w nich bowiem ±0,6% w ci¹gu sze�ciu lat objêtych badaniem. W
trzech jednostkach zanotowano zmniejszenie liczby mieszkañców o wiêcej ni¿ 2%.

Skupienie rw4 to 28 jednostek cechuj¹cych siê niskim poziomem akceptacji spo³ecznej (Wzlm
= -28). Ogó³em z ich obszaru uby³o w badanym okresie 4025 osób (2,5% ich liczby z roku 2001).
Wzrost liczby mieszkañców (od 0,02 do 1% w ci¹gu sze�ciu lat) nast¹pi³ jedynie w piêciu gminach.
Dostrzegalne zmiany (od 5,0 do 9,1%) nast¹pi³y natomiast w 5 spo�ród 23 gmin, które zanotowa³y
ujemny bilans liczby ludno�ci.

Skupienie rw5 tworzy³y dwie gminy cechuj¹ce siê peryferyjnym po³o¿eniem przy granicy
województwa. Dominuj¹c¹ ga³êzi¹ gospodarki jest rolnictwo, co sprawia, ¿e warto�æ Wpzl wyno-
sz¹ca �rednio 0,03 jest niska w skali subregionu. Szczególnie niska by³a równie¿ spo³eczna akcep-
tacja. Warto�æ wska�nika Wzlm wynios³a �rednio -139.

Podsumowuj¹c analizê subregionu radomskiego nale¿y zauwa¿yæ, ¿e charakteryzuje siê on
odmiennym przestrzennym rozk³adem rozwoju ni¿ wcze�niej omówione jednostki. G³ówny o�rodek
wzrostu gospodarczego znajduje siê w jego centrum (rys. 33). Radom ze wzglêdu na swoj¹ wiel-
ko�æ i koncentracjê procesów gospodarczych, mimo trwaj¹cego od wielu lat spowolnienia gospo-
darczego, charakteryzuje siê znacznym zasiêgiem oddzia³ywania na obszary przyleg³e. Wokó³ mia-
sta tworzy siê obszar o wysokiej spo³ecznej akceptacji, co przypomina proces obserwowany wokó³
Warszawy.

O�rodki miejskie po³o¿one koncentrycznie wokó³ Radomia cechowa³y siê ró¿nym pozio-
mem rozwoju gospodarczego, ale niewielkim wp³ywem na poziom akceptacji spo³ecznej jedno-
stek z nimi s¹siaduj¹cych. Poza urbanizuj¹cymi siê gminami s¹siaduj¹cymi z Radomiem, gê-
sto�æ zaludnienia zwiêksza³y jedynie wiejskie obszary gmin: Pionki, Kozienice i Bia³obrzegi
wraz z s¹siednimi jednostkami � Radzanowem i Star¹ B³otnic¹, Oroñsko i Grabów nad Pilic¹.
Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e akceptowany spo³ecznie rozwój odbywa³ siê na obszarze, którego
wierzcho³ki stanowi³y Radom, Kozienice i Bia³obrzegi, a wiêc w strefie silniejszych oddzia³y-
wañ Warszawy.
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3.3. Skutki zró¿nicowania ekonomicznego rozwoju wewn¹trz
regionu

Nastêpstwem zró¿nicowania ekonomicznego rozwoju poszczególnych jednostek podzia³u
administracyjnego regionu s¹ zjawiska migracyjne. Powinny one przez wyrównanie dysproporcji
pomiêdzy zasobami czynników produkcji sprzyjaæ rozwojowi i zmniejszeniu istniej¹cych ró¿nic.
Wydaje siê jednak, ¿e powiêkszaj¹ wspomniane dysproporcje, co stanowi potwierdzenie za³o¿eñ
koncepcji przedstawionej w rozdziale 2.2.

Nale¿y uznaæ, ¿e proces depopulacji, który powoduje kurczenie siê rynków, stanowi¹cych w
�wietle przyjêtych modeli rozwoju podstawê konkurencyjno�ci gospodarek lokalnych, �wiadczy o
nadmiernych dysproporcjach rozwoju poszczególnych czê�ci regionu. Na Mazowszu wystêpuje
on na 64,7% powierzchni (tab. 13). W 189 jednostkach podzia³u terytorialnego, w których ujawni³
siê ten proces w roku 2001 zamieszkiwa³o 1,745 mln osób. Do roku 2007 populacja ta zmniejszy³a siê
o 44,6 tys. osób (2,6%). Gêsto�æ zaludnienia gmin wiejskich zmniejszy³a siê o 1,4 osoby/km2, gmin
miejsko-wiejskich o 1,7 osoby/km2, miast o 28 osób/km2. Ubytek ten uznaæ nale¿y za znaczny,
zw³aszcza ¿e jednostki te cechowa³y siê ni¿sz¹ gêsto�ci¹ zaludnienia. 165 gmin (87,3% jednostek tej
grupy) wykazywa³o gêsto�æ zaludnienia ni¿sz¹ od �redniej wynosz¹cej 73,9 osoby/km2. Poni¿ej 50
osób/km2 przypada³o w 119 gminach, poni¿ej 40 � w 59, poni¿ej 30 � w 17. Ubytek mieszkañców
zanotowa³y miasta o wiêkszej gêsto�ci zaludnienia oraz gminy miejsko-wiejskie i wiejskie o ni¿szej
gêsto�ci zaludnienia w porównaniu z jednostkami, w których omawiane zjawisko nie wystêpowa³o.
Porównanie tych danych wskazuje, ¿e zarówno zbyt niska gêsto�æ zaludnienia na terenach wiej-
skich, jak i zbyt wysoka gêsto�æ zaludnienia miast powoduje pogorszenie warunków ¿ycia miesz-
kañców, co zachêca ich do przemieszczeñ.

Rysunek 33. Przestrzenny rozk³ad grup gmin subregionu radomskiego wyodrêbnio-
nych na podstawie warto�ci wska�nika Wpzl roku 2007 i wska�nika wzrostu liczby
mieszkañców w latach 2001-2007
�ród³o: opracowanie w³asne
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W regionie nasila siê wiele zjawisk bêd¹cych skutkiem przemieszczeñ ludno�ci. Czê�æ z nich
wynika z nasilonej konkurencji o zasoby pomiêdzy dzia³ami i ga³êziami gospodarki lub grupami
spo³ecznymi i przybiera charakter konfliktów o pod³o¿u przestrzennym. Inne przejawiaj¹ siê w
lokalnym zaburzaniu proporcji pomiêdzy liczb¹ mieszkañców a zasobami kapita³u produkcyjnego i
nieprodukcyjnego, w tym infrastruktury technicznej. Kolejne prowadz¹ do niekorzystnych zmian
w �rodowisku przyrodniczym, a jeszcze inne w sferze demograficzno-spo³ecznej. Wszystkie maj¹
charakter efektów ujemnych, powoduj¹ wzrost kosztów transakcyjnych i musz¹ byæ likwidowane
na koszt spo³eczeñstwa. Niektóre z nich stanowi¹ naruszenie sprawiedliwo�ci miêdzypokolenio-
wej i w przysz³o�ci utrudni¹ realizacjê idei zrównowa¿onego i trwa³ego rozwoju.

3.3.1. Przep³ywy si³y roboczej pomiêdzy jednostkami podzia³u
terytorialnego regionu

Dane GUS wskazuj¹, ¿e w roku 2006 do pracy poza gminê bêd¹c¹ miejscem zamieszkania,
wyje¿d¿a³o 265,4 tys. mieszkañców Mazowsza. Jednocze�nie do pracy przyje¿d¿a³o 335,9 tys.
osób, co wskazuje, i¿ gospodarkê mazowieck¹ zasila³o 70,5 tys. mieszkañców innych regionów.
Najwiêkszym rynkiem pracy dla osób doje¿d¿aj¹cych do pracy by³a Warszawa, w której zatrudnie-
nie znalaz³o 167,4 tys. osób spoza miasta. Mniejszymi rynkami zatrudnienia by³y: Piaseczno �
12 578 osób, P³ock � 7531, Radom � 6354, Siedlce � 6059.

Analiza statystycznych podobieñstw poziomu aktywno�ci mieszkañców na zewnêtrznych
rynkach pracy mierzonej liczb¹ osób wyje¿d¿aj¹cych do pracy w stosunku do liczby mieszkañców
i otwarto�ci lokalnego rynku zatrudnienia (liczba osób przyje¿d¿aj¹cych do pracy odniesiona do
liczby mieszkañców), pozwala gminy województwa podzieliæ na 6 skupieñ (rys. 34).

Skupienie 1 to gminy o niskim poziomie zewnêtrznej aktywno�ci mieszkañców i niskiej otwarto-
�ci rynku pracy. Tworzy³o je 116 jednostek po³o¿onych na obszarze subregionów zewnêtrznych
województwa, poza zasiêgiem oddzia³ywañ o�rodków subregionalnych oraz 6 gmin le¿¹cych w sub-
regionie warszawskim zachodnim bardziej oddalonych od Warszawy (rys. 35). Jednostki tworz¹ce to

Tabela 13. Powierzchnia i ludno�æ obszarów województwa mazowieckiego cechuj¹cych siê ró¿nym
poziomem spo³ecznej akceptacji

�ród³o: opracowanie w³asne
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skupienie cechowa³ niski po-
ziom rozwoju gospodarcze-
go, o czym �wiadczy �red-
nia warto�æ Wpzl wynosz¹-
ca 0,06, niska �rednia gê-
sto�æ zaludnienia (66,6 oso-
by/km2) i nasilenie uwa¿ane-
go za symptom niskiego po-
ziomu rozwoju [Heller 2000]
zjawiska zmniejszania siê licz-
by mieszkañców. W latach
2001- 2007 liczba mieszkañ-
ców analizowanego obszaru
zmniejszy³a siê o 18 tys.
osób. Ujemne by³o równie¿
saldo przep³ywów si³y robo-
czej. Do pracy poza w³asn¹
gmin¹ doje¿d¿a³o 39 580
osób. Liczba osób przyby-
waj¹cych do pracy wynosi-
³a 19 473. Ubytek si³y roboczej rekompensowany by³ zatem w 49,2%. Ujemne saldo przep³ywów si³y
roboczej wynios³o 64 osoby na 1000 mieszkañców.

W sk³ad skupienia 2 wchodzi³o 96 gmin, o �rednio wy¿szym ni¿ w poprzednio analizowanej grupie
poziomie wzrostu gospodarczego (Wpzl = 0,1), �rednim poziomie aktywno�ci mieszkañców i niskiej
ch³onno�ci rynku pracy, po³o¿onych g³ównie w subregionach zewnêtrznych w zasiêgu oddzia³ywañ
o�rodków subregionalnych. �rednia gêsto�æ zaludnienia wynosi³a 66 osób na 1 km2, lecz wykazywa³a
tendencjê wzrostow¹. Do pracy na terenie innych jednostek wyje¿d¿a³o ³¹cznie 35 409 osób, a nap³ywa-
³o 9391. Ujemne saldo przep³ywów si³y roboczej wynios³o 56 osób na 1000 mieszkañców.

Skupienie 3 to gminy o wysokim poziomie aktywno�ci mieszkañców na zewnêtrznych ryn-
kach zatrudnienia i �redniej ch³onno�ci rynku pracy. W sk³ad tego skupienia wesz³o 42 gminy, w
tym jedynie 4 po³o¿one w subregionie ostro³êcko-siedleckim. W grupie znalaz³y siê: 3 miasta,
6 gmin miejsko-wiejskich i 33 gminy wiejskie. Jednostki tworz¹ce skupienie charakteryzowa³ niski
poziom wska�nika Wpzl (od 0,01 do 0,31). �rednia obliczona dla ca³ej grupy wynios³a 0,09. Mimo to,
jedynie 16 z nich zanotowa³o ujemne saldo zmian liczby ludno�ci. Z omawianej grupy do pracy
wyje¿d¿a³o 55 810 osób. W ich miejsce nap³ywa³o równocze�nie 14 639. Ujemne saldo przep³ywów
si³y roboczej wynios³o 96 osób na 1000 mieszkañców.

Skupienie 4 to gminy o niskim poziomie aktywno�ci mieszkañców i �redniej ch³onno�ci rynku
pracy. Do grupy tej zakwalifikowa³o siê 13 miast bêd¹cych stolicami powiatów, w tym 4 powiaty
grodzkie. Ponadto, w skupieniu tym znalaz³y siê 3 gminy miejsko-wiejskie i 3 gminy wiejskie. W
po³owie jednostek omawianej grupy ujawni³o siê zjawisko depopulacji. Wszystkie te jednostki
notowa³y dodatnie saldo bilansu przep³ywu si³y roboczej. Najwiêkszym rynkiem pracy dla miesz-
kañców z innych jednostek administracyjnych by³a Warszawa, w której na ka¿dy 1000 mieszkañ-
ców zatrudnienie znajdowa³o 98 osób z zewn¹trz. Na kolejnych miejscach znalaz³y siê: Wêgrów �

Rysunek 34. Skupienie gmin województwa mazowieckiego,
cechuj¹cych siê statystycznym podobieñstwem aktywno�ci miesz-
kañców na zewnêtrznych rynkach pracy i otwarto�ci ich rynku
zatrudnienia
�ród³o: opracowanie w³asne
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60 W gminie £yse (7944 mieszkañców) znajduj¹ siê du¿e zak³ady przetwórstwa miêsnego, które zatrudniaj¹
1520 osób i s¹ najwiêkszym pracodawc¹ w pó³nocnej czê�ci woj. mazowieckiego � 700 pracowników pochodzi z
Ostro³êki i powiatu ostro³êckiego, pozostali z kilku powiatów o�ciennych [www.pb.pl/a/2009/07/02/Zaklady_Mie-
sne_JBB_w_Lysych_moga_byc_odbudowane].
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82 osoby, £osice � 80, Lipsko i Siedlce � 79, M³awa � 78, £yse60  i Maków Mazowiecki � 75 osób.
Dodatnie saldo przep³ywów si³y roboczej wynios³o 171 334 osób, przy czym w Warszawie zatrud-
nienie znalaz³o 167 407 osób.

Skupienie 5 to gminy o wysokim poziomie aktywno�ci mieszkañców i �redniej ch³onno�ci
rynku pracy. Do grupy tej nale¿a³o 30 jednostek, w tym: 11 miast, 8 gmin miejsko-wiejskich i 11 gmin
wiejskich. Wiêkszo�æ z nich znajdowa³a siê na terenie powiatów przylegaj¹cych do Warszawy lub
nieco dalej po³o¿onych, lecz dobrze powi¹zanych drogami ze stolic¹  (rys. 35). Wyj¹tek stanowi³y:
£¹ck i S³upno (powiat p³ocki), miejsko-wiejska gmina Przysucha i wiejska gmina Siedlce, które
znajdowa³y siê w zasiêgu oddzia³ywania innych ni¿ Warszawa o�rodków wzrostu. Na terenie gmin
tworz¹cych omawiane skupienie mieszka³o 572 446 osób. Pod wzglêdem udzia³u w PKB oraz pozio-
mu akceptacji, gminy wchodz¹ce w sk³ad skupienia znajdowa³y siê w wiêkszo�ci w korzystnej
sytuacji, o czym �wiadczy �rednia warto�æ wska�nika Wpzl wynosz¹ca 0,21 i wska�nika Wzlm
wynosz¹ca 59. Na terenie gmin innych ni¿ miejsce zamieszkania pracowa³y �rednio 103 osoby na
1000 mieszkañców. Najwiêkszy odsetek mieszkañców wyje¿d¿aj¹cych do pracy zanotowano w
jednostkach le¿¹cych na po³udniowy zachód od Warszawy, w wid³ach dróg nr 2 i 8 oraz pomiêdzy

Rysunek 35. Przestrzenny rozk³ad gmin nale¿¹cych do skupieñ wyodrêbnionych
na podstawie statystycznych podobieñstw mobilno�ci mieszkañców i ch³onno�ci
ich rynku pracy
�ród³o: opracowanie w³asne
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61 Badania sonda¿owe w�ród doje¿d¿aj¹cych do pracy w Warszawie mieszkañców gminy Za³uski wykaza³y, ¿e
w zale¿no�ci od rodzaju wykorzystywanych �rodków transportu, organizacji dowozu oraz lokalizacji miejsca
pracy, ponosili oni koszty w wysoko�ci 200-400 z³ na osobê miesiêcznie.

liniami kolejowymi ³¹cz¹cymi Warszawê z Poznaniem i �l¹skiem. Ubytki si³y roboczej uzupe³nia³y
44 982 osoby doje¿d¿aj¹ce z innych miejscowo�ci. Najwiêkszymi rynkami pracy dla osób przyjezd-
nych by³y miasta powiatowe: Wo³omin, w którym pracê znalaz³o 4459 osób, Pruszków � 4442,
Grodzisk Maz. � 4236. Mimo to, w³a�nie te o�rodki zanotowa³y najwiêksze ubytki si³y roboczej:
Pruszków 1690 osób, Wo³omin � 1272, Sulejówek � 1177. W wielko�ciach wzglêdnych najwiêksze
ujemne saldo przep³ywów pracowników zanotowa³y gminy: Jab³onna � 71 osób na 1000 mieszkañ-
ców, Sulejówek � 63 osoby, ̄ abia Wola � 62, Teresin � 56. Dlatego grupa jako ca³o�æ i przewa¿aj¹ca
wiêkszo�æ jednostek j¹ tworz¹cych odnotowa³y ujemne saldo przep³ywów. Wynios³o ono ³¹cznie
13 807 osób.

Skupienie 6 to gminy o �rednim poziomie mobilno�ci zasobów si³y roboczej i wysokiej ch³onno-
�ci rynku pracy. Nale¿a³y tu 2 miasta, 4 gminy miejsko-wiejskie i 6 gmin wiejskich. Wszystkie te
jednostki mia³y dogodny uk³ad powi¹zañ komunikacyjnych z Warszaw¹ i innymi o�rodkami w regio-
nie i w kraju. Ogó³em wymienione jednostki, które zajmowa³y ³¹czn¹ powierzchniê 1017 km2, zamiesz-
kiwa³o 243 369 osób. �rednia gêsto�æ zaludnienia wynosi³a 239 osób/km2. Wielko�æ wska�ników
Wpzl wynosz¹ca od 0,13 (wiejska gmina Sochaczew) do 1 (Lesznowola) wskazuje na wysoki udzia³
mieszkañców tych jednostek w PKB wytworzonym w województwie. By³o to wynikiem zarówno
rozwoju gospodarek lokalnych, na co wskazuje znaczne zapotrzebowanie na si³ê robocz¹ z zewn¹trz,
jak i korzystania przez mieszkañców z innych rynków zatrudnienia. Ogó³em do pracy na terenie
innych gmin wyje¿d¿a³y 19 354 osoby (80 osób na ka¿dy 1000 mieszkañców). Najwiêcej osób do-
je¿d¿a³o do pracy z Micha³owic (112/1000 mieszkañców), Mszczonowa (109 osób) i Kozienic
 (108 osób). Najmniej mobilni byli mieszkañcy: Soko³owa Podlaskiego (41 osób), Piaseczna i Leszno-
woli (59 osób). W tym czasie rynki zatrudnienia omawianych jednostek potrzebowa³y 39 250 pracow-
ników. Najwiêcej etatów oferowa³y: wiejska gmina Micha³owice (12 578), Mszczonów (3957) i Kozie-
nice (3597). W przeliczeniu na 1000 mieszkañców wynosi³o to odpowiednio: 197, 131 i 223 etaty. By³y
to wska�niki znacz¹co wy¿sze ni¿ obliczony dla Warszawy. Wskutek tego jednostki zaliczone do
omawianego skupienia osi¹gnê³y
dodatnie saldo w bilansie przep³y-
wu si³y roboczej. Wynosi³o ono
19 900 osób.

Rozmieszczenie gmin nale¿¹-
cych do poszczególnych skupieñ
na obszarze województwa mazo-
wieckiego sugeruje, ¿e czynni-
kiem ograniczaj¹cym gotowo�æ
do podejmowania zatrudnienia
poza miejscem zamieszkania s¹
koszty dostêpu do rynku pracy61.
Z o�rodkami wzrostu, które w za-
le¿no�ci od gêsto�ci zaludnienia
charakteryzuj¹ siê wysok¹ lub
�redni¹ ch³onno�ci¹ rynku pra-
cy i zawsze nisk¹ gotowo�ci¹
mieszkañców do szukania pracy

Tabela 14. Saldo przemieszczeñ pracowników w subregionach
województwa mazowieckiego w roku 2006

�ród³o: obliczenia w³asne
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poza nimi, s¹siaduj¹ jednostki, z któ-
rych do pracy wyje¿d¿a du¿o miesz-
kañców, podczas gdy równocze�nie
na ich teren nap³ywa znaczna liczba
pracowników z zewn¹trz. W miarê
wzrostu odleg³o�ci od o�rodków go-
spodarczych, maleje zarówno wiel-
ko�æ odp³ywu, jak i nap³ywu pracow-
ników. Zale¿no�æ tê widaæ równie¿ w
uk³adzie: zurbanizowanie centrum re-
gionu � obszary zewnêtrzne (tab. 14).

Warszawa, cechuj¹ca siê du¿¹
ch³onno�ci¹ rynku pracy i nisk¹ ak-
tywno�ci¹ mieszkañców w poszuki-
waniu zatrudnienia poza miastem, za-
notowa³a wysokie dodatnie saldo
przep³ywu pracowników (90 osób na
1000 mieszkañców).

Subregiony do niej przyleg³e ce-
chowa³a du¿a ch³onno�æ rynku (war-

szawski zachodni � 98 osób/1000 mieszkañców, warszawski wschodni � 55 osób) i du¿a aktywno�æ
mieszkañców (odpowiednio: 113 i 96 osób na 1000 obywateli wyje¿d¿aj¹cych do pracy).

Subregiony zewnêtrzne charakteryzowa³y siê ni¿szymi warto�ciami wska�ników i ni¿szymi ujem-
nymi saldami przep³ywu pracowników. Ma to znaczenie, gdy¿ poziom aktywno�ci mieszkañców w
poszukiwaniu pracy poza miejscem zamieszkania jest zwi¹zany z wysoko�ci¹ stopy bezrobocia (rys.
36). Mo¿na powiedzieæ, ¿e aktywno�æ mieszkañ-
ców obni¿a poziom bezrobocia lub wzrost bezro-
bocia hamuje tê aktywno�æ. Zale¿no�æ miêdzy
tymi wielko�ciami przedstawia wzór (18):

Wbezr=exp(4,53-0,0085 Wazrp)  (18)

gdzie:
Wbezr �  estymowana wielko�æ wska�nika bez-

robocia (liczba osób bezrobotnych na
1000 mieszkañców),

Wazrp �  wska�nik aktywno�ci mieszkañców na
zewnêtrznych rynkach pracy (liczba
osób wyje¿d¿aj¹cych do pracy poza
gminê bêd¹c¹ miejscem ich zamieszka
nia przeliczona na 1000 mieszkañców),

R2 = 41,796%.

Podejmowanie pracy poza miejscem zamiesz-
kania prowadzi równie¿ do zmniejszenia lokalnej
rozpiêto�ci p³ac. By³a ona znaczna, gdy¿ poziom
p³ac silnie zale¿a³ od odleg³o�ci do sto³ecznego
rynku pracy (rys. 37). W roku 2009 �rednie wy-

Rysunek 36. Zale¿no�æ miêdzy sk³onno�ci¹ mieszkañców
gmin województwa mazowieckiego do podejmowania pracy
poza miejscem zamieszkania i poziomem bezrobocia
�ród³o: opracowanie w³asne
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Rysunek 37. Zale¿no�æ pomiêdzy wysoko�ci¹
�redniej p³acy a odleg³o�ci¹ od Warszawy
�ród³o: opracowanie w³asne
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Rysunek 38. Porównanie zale¿no�ci miêdzy wysoko�ci¹ salda przep³ywów pracowników a wysoko-
�ci¹ �redniej p³acy w gminach o ujemnym (A) i dodatnim (B) saldzie przep³ywu pracowników
�ród³o: opracowanie w³asne
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nagrodzenie brutto w Warszawie wynosi³o 4603 z³. W subregionach wewnêtrznych od 3063 z³
(warszawski wschodni) do 3497 z³ (warszawski zachodni). Jeszcze ni¿sze wynagrodzenia uzyskiwa-
li pracownicy zatrudnieni w subregionach zewnêtrznych. Wynosi³y one od 2820 z³ (ostro³êcko-
siedlecki) do 3256 z³ (ciechanowsko-p³ocki).

Ró¿nice te by³yby jeszcze wiêksze, gdyby nie przep³yw pracowników. W gminach, w których
saldo bilansu przep³ywu si³y roboczej jest ujemne zaobserwowano, ¿e wraz ze wzrostem odp³ywu
pracowników zwiêkszeniu ulega równie¿ �rednia p³aca (rys 38). Uzyskany model regresji liniowej
przedstawiono wzorem (19):

         = 0,003+0,02Wdpn             (19)

gdzie:
 �   estymowana p³aca �rednia poddana unitaryzacji zerowanej,

Wdpn �   liczba osób wyje¿d¿aj¹cych do pracy netto (pomniejszona o liczbê osób przyje¿d¿aj¹-
cych) w przeliczeniu na 1000 mieszkañców,

R2 = 26,9%.
Badanie przeprowadzone na grupie jednostek o dodatnim saldzie przep³ywu si³y roboczej

ujawni³o zale¿no�æ odwrotn¹. Mia³a ona charakter liniowy. Po wyeliminowaniu wp³ywu dwóch
obserwacji nietypowych (Warszawy i P³ocka) zwi¹zek okaza³ siê silny. Otrzymano model regresji:

   = 90,35Ps+35,7            (20)

gdzie:
�  estymowana liczba osób przyje¿d¿aj¹cych do pracy netto (pomniejszona o liczbê osób

                 wyje¿d¿aj¹cych) w przeliczeniu na 1000 mieszkañców,
Ps �  p³aca �rednia poddana unitaryzacji zerowanej, R2 � wyja�ni³ 37,5%.

Zmniejszenie rozpiêto�ci p³ac mo¿e byæ argumentem przemawiaj¹cym za tez¹, ¿e mobilno�æ
si³y roboczej jest korzystna z punktu widzenia sfery spo³ecznej, je�li nie towarzysz¹ jej zbyt wyso-
kie koszty alternatywne. Zmniejsza siê wówczas zró¿nicowanie warunków ¿ycia ludno�ci i s³abn¹
procesy migracyjne.

V3Ö

V3Ö

GSQ:Ö

GSQ:Ö



94 Trwa³y rozwój w skali regionalnej i lokalnej � koncepcja i dzia³ania

Analiza zale¿no�ci miêdzy wska�nikiem
zmian liczby ludno�ci i miar¹ ilustruj¹c¹
sk³onno�æ mieszkañców do podejmowania
zatrudnienia poza miejscem zamieszkania
przedstawiona na rysunku 39 pokazuje, ¿e
miary te s¹ ze sob¹ dodatnio skorelowane.
Poniewa¿ w województwie mazowieckim o
zmianach gêsto�ci zaludnienia decyduj¹
procesy migracyjne, mo¿na stwierdziæ, ¿e z
jednostek cechuj¹cych siê wiêksz¹ liczb¹
mieszkañców pracuj¹cych poza miejscem
zamieszkania emigruje statystycznie mniej
obywateli, wiêkszy jest natomiast nap³yw
nowych mieszkañców.

Tak¹ zale¿no�æ obserwuje siê w wiêk-
szo�ci grup cechuj¹cych siê statystycznym
podobieñstwem analizowanych procesów.
Jednak w licz¹cej 147 gmin grupie jedno-

stek o niskim (w przewa¿aj¹cej czê�ci) ujemnym bilansie ludno�ci, wyst¹pi³o zjawisko odwrotne.
Mo¿na na tej podstawie przypuszczaæ, ¿e w tym przypadku odp³yw mieszkañców by³ na tyle du¿y,
¿e wp³ywa³ na ograniczenie liczby mieszkañców decyduj¹cych siê na pracê poza miejscem zamiesz-
kania. Obie dostrze¿one sytuacje wskazuj¹ na alternatywny charakter decyzji o dojazdach do
pracy i zmianie miejsca zamieszkania. Wiêksza aktywno�æ mieszkañców na rynkach pracy poza
miejscem zamieszkania ogranicza ich odp³yw. Jednak zbyt du¿y odp³yw mieszkañców mo¿e ograni-
czyæ ich aktywno�æ na rynkach zewnêtrznych.

3.3.2. Narastanie problemów komunikacyjnych

Koncentracja przestrzenna gospodarki, zwiêkszona mobilno�æ spo³eczeñstwa i tendencja do
przesiedlania siê ludno�ci na tereny podmiejskie (rys. 40) nasilaj¹ problemy komunikacyjne. Przy-
czyn¹ tego zjawiska jest skupienie siê dzia³alno�ci gospodarczej w centrach miast, w których
wystêpuj¹ dodatnie efekty koncentracji, koordynacji i wspó³pracy. Ujemne efekty zewnêtrzne tego
procesu wyzwalaj¹ zjawisko odp³ywu mieszkañców ku dzielnicom zewnêtrznym i poza miasto.
Powoduje to kurczenie siê lokalnych rynków i opisany przez P. Mieszkowskiego i E. S. Millsa [1993,
s. 136] proces pod¹¿ania firm wchodz¹cych w sk³ad gospodarki lokalnej za mieszkañcami. Zwalnia
to miejsce przedsiêbiorstwom nale¿¹cym do tzw. bazy eksportowej, które dzia³aj¹ na rynkach ze-
wnêtrznych, obecnie nierzadko globalnych. S¹ one s³abo powi¹zane z rynkami lokalnymi, dlatego
ich lokowanie w strefie suburbanizacji mo¿e napotykaæ na opór mieszkañców, w których interesie
jest utrzymanie homogeniczno�ci wspólnot lokalnych [Mieszkowski, Mills 1993, s. 137]. Transport
zwi¹zany z dowozem rosn¹cej liczby towarów i ludzi niezbêdnych do funkcjonowania gospodarki
�ródmiejskiej oraz doje¿d¿aj¹cych spoza miasta klientów bêdzie powodowa³ przeci¹¿enie dróg,
którego nie zmniejszy budowa obwodnic, gdy¿ celem tych masowych przemieszczeñ jest centrum.
Drogi do niego prowadz¹ce przejmuj¹ rolê osi rozwoju, co przyspiesza rozwój miejscowo�ci wzd³u¿
nich le¿¹cych. Wzrost gêsto�ci zaludnienia wzd³u¿ dróg nasila konflikty na tle przestrzennym.

Narasta konflikt pomiêdzy ruchem wzd³u¿ osi rozwoju a ruchem lokalnym, który musi odbywaæ siê
w poprzek tych szlaków.  ̄ ywio³owo rozwijaj¹ce siê budownictwo utrudnia rozwi¹zanie tego problemu.
Problem dotyczy zarówno du¿ych miast, jak i mniejszych miejscowo�ci i najbardziej uci¹¿liwy bêdzie w

Rysunek 39. Zale¿no�æ miêdzy aktywno�ci¹ miesz-
kañców gmin województwa mazowieckiego na ze-
wnêtrznych rynkach pracy a przyrostem liczby miesz-
kañców
�ród³o: opracowanie w³asne
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Rysunek 40. Gminy o gêsto�ci zaludnienia wiêkszej ni¿ �rednia
dla gmin wiejskich (55 osoby/km2), które w latach 2001-2007
zwiêkszy³y gêsto�æ zaludnienia
�ród³o: opracowanie w³asne
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obrêbie metropolitalnym Warszawy. Dane statystyczne wskazuj¹ na znacz¹cy wzrost liczby pojazdów
zarejestrowanych na tym obszarze. O ile w roku 2002 na ka¿dy 1000 mieszkañców Mazowsza przypada³o
�rednio 328,8 samochodów osobowych, 84,5 samochodów ciê¿arowych i 16,1 motocykli, o tyle w roku
2007 wska�niki te wzros³y odpowiednio do 440,4, 92,0 i 18,3. Na tej podstawie mo¿na oszacowaæ, ¿e w
analizowanym okresie liczba pojazdów w obszarze metropolitalnym stolicy mog³a wzrosn¹æ o 150 000.
Oznacza³oby to, ¿e na ka¿dym kilometrze kwadratowym powierzchni przyby³o ponad 50 nowych pojaz-
dów mechanicznych. W tym samym okresie w województwie mazowieckim przyby³o �rednio 70 m dróg
utwardzonych, w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni.

Wzrost wska�nika podawanego przez GUS dla dróg zamiejskich by³ jeszcze ni¿szy. Wyniós³ 46 m
na ka¿dy km2 powierzchni. Z uwagi na to, ¿e na terenie województwa mazowieckiego nie ma
autostrad, a ³¹czna d³ugo�æ dróg ekspresowych zamiejskich wynosi³a w roku 2007 zaledwie 34,4 km
oraz, ¿e gêsto�æ linii kolejowych (4,8 km/100 km2) jest znacznie ni¿sza od �redniej krajowej
(6,4 km/100 km2), nale¿y postawiæ tezê, i¿ wzrost liczby mieszkañców oznacza wzrost natê¿enia
ruchu na drogach prowadz¹cych do stolicy i wyd³u¿enie czasu dojazdu z miejscowo�ci dalej
po³o¿onych. Poniewa¿ Warszawa korzysta z zasobów si³y roboczej obszarów pozametropolital-
nych, zacznie na ich obszarze narastaæ problem dostêpno�ci do sto³ecznego rynku pracy. Bêdzie to
niekorzystne dla gospodarki miasta, której konkurencyjno�æ �ci�le wi¹¿e siê z dostêpno�ci¹ si³y
roboczej z zewn¹trz, na co zwraca uwagê P. �leszyñski [2009, s. 63-72].
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Dla rozwoju obszarów peryferyjnych jest to równie¿ okoliczno�æ niesprzyjaj¹ca rozwojowi.
Poszerzony model bazy eksportowej zwraca bowiem uwagê na znaczenie dla gospodarek lokal-
nych dop³ywu pieniêdzy zarabianych przez mieszkañców poza miejscem zamieszkania. Zmniejsze-
nie tego strumienia nasili zapewne obserwowane niekorzystne procesy demograficzne. Spadek
dochodów ludno�ci i wyd³u¿enie czasu dojazdu do pracy musi bowiem obni¿yæ poziom akceptacji
spo³ecznej62. Przyczyni siê to, zgodnie z modelem konceptualnym rozwoju przestrzennego aglome-
racji M. Beima [2007, s. 149], do rozrostu obszaru gêstego zaludnienia wokó³ Warszawy. Przyznaj¹c
s³uszno�æ cytowanej przez tego autora (s. 31) koncepcji D. A. Plane [1986, s. 390], dotycz¹cej tzw.
�czarnej dziury rozwoju sieci drogowej�, mo¿na przypu�ciæ, ¿e kosztowna i czasoch³onna budowa
obiektów komunikacyjnych niewiele mo¿e zmieniæ.

3.3.3. Zaburzenie prawa proporcjonalno�ci

Prawo proporcjonalno�ci [Pszczó³kowski 1936, s. 141-146], to postulat zachowania odpowied-
nich proporcji pomiêdzy podstawowymi czynnikami produkcji, a tak¿e miêdzy nimi i kapita³em
nieprodukcyjnym. Zachwianie tych proporcji prowadzi do hamowania tempa wzrostu gospodar-
czego i wzrostu kosztów transakcyjnych. Procesy te wywo³ane zró¿nicowaniem poziomu spo³ecz-
nej akceptacji prowadz¹ do zmiany tych proporcji. Na Mazowszu mo¿na wskazaæ wiele przyk³adów
wskazuj¹cych na naruszenie wspomnianego prawa. W pracy omówiono trzy najbardziej charakte-
rystyczne.

Zmiany w szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym

W zwi¹zku z procesem obni¿ania siê przyrostu naturalnego w regionie, w latach 2001-2009
liczba uczniów uczêszczaj¹cych do szkó³ podstawowych i gimnazjów zmniejszy³a siê z 547 421 do
477 792, a wiêc o 12,7%. Obni¿y³o to stopieñ wykorzystania infrastruktury o�wiatowej i zwiêkszy³o
koszty jej funkcjonowania. W zwi¹zku z tym likwidacji uleg³o 278 placówek, czyli 9,1,% dzia³aj¹-
cych w pierwszym roku obecnego stulecia. Zmniejszy³a siê tak¿e liczba oddzia³ów szkolnych �
uby³o ich 1137. Wiêkszo�æ (183) zlikwidowanych szkó³ znajdowa³a siê na terenach wiejskich. Jest
to skutek systemu finansowania szkó³, który sprzyja du¿ym placówkom. Pomimo likwidacji szkó³ i
klas, liczba uczniów przypadaj¹cych �rednio na 1 placówkê zmala³a ze 180 do 157. W statystycznej
klasie uby³o dwoje dzieci. Nie mo¿na tych zmian oceniæ pozytywnie. Badanie efektywno�ci na-
uczania przeprowadzone na podstawie wyników sprawdzianu wiedzy w klasie szóstej szko³y pod-
stawowej przeprowadzonego w roku 2008 nie wykaza³o, by wielko�æ placówek lub liczba dzieci w
klasie wp³ywa³a na wyniki uzyskiwane przez uczniów. Te bowiem zale¿a³y g³ównie od: a) �redniego
poziomu wykszta³cenia mieszkañców gminy (korelacja dodatnia); b) wzglêdnego poziomu zamo¿-
no�ci mieszkañców gminy (korelacja dodatnia); c) rodzaju gminy (dzieci wiejskie w podobnych
warunkach ucz¹ siê lepiej); d) kosztów dowozu dzieci do szko³y (korelacja ujemna przedstawiona
na rysunku 41).

Mamy zatem do czynienia z sytuacj¹, w której przeniesienie nak³adów spo³ecznych powoduje
straty odczuwane przez uczniów63  i ich rodziców64 , które nie s¹ im rekompensowane wy¿szym
poziomem �wiadczonych us³ug. Ponadto warto pamiêtaæ, ¿e du¿e placówki gorzej radz¹ sobie z
funkcj¹ wychowawcz¹. Prowadziæ to mo¿e do naruszenia zasady ekonomicznej efektywno�ci w

62 Badania cytowane przez M. Binswangera [2006, s. 36-37] i R. Layarda [2009, s. 27] wskazuj¹, ¿e droga z
pracy, a zw³aszcza droga do pracy, s¹ czynno�ciami najbardziej obni¿aj¹cymi poziom zadowolenia w ci¹gu dnia.

63 Na problem obci¹¿enia dzieci, zw³aszcza uczêszczaj¹cych do ni¿szych klas, jakie powoduje wyd³u¿aj¹ca siê
droga do szko³y zwraca uwagê A. Koziñska-Ba³dyga [2005, s. 69].

64 Chodzi o ich partycypacjê w kosztach dowozu dzieci do szkó³.
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ujêciu Hiksa-Kaldora. Warto równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e zmniejszenie liczby placówek nasila pro-
blem zagospodarowania zwalnianych zasobów o�wiatowych zarówno ludzkich, jak i materialnych.
Rozwi¹zanie ich jest kosztowne. Jako przyk³ad pos³u¿yæ mo¿e przebudowa jednej z warszawskich
szkó³ na filiê domu pomocy spo³ecznej, któr¹ wyceniono na 20,7 mln z³. Po³owa �rodków pochodziæ
ma z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a wiêc uszczupli wydatki na wspieranie
rozwoju. Podobne dzia³anie w gminie Repki wi¹za³o siê z nak³adami RPO-WM przekraczaj¹cymi
3 mln z³ [Bidziñska-Dajbor, Soja-Koz³owska 2010, s. 144].

Infrastruktura wodoci¹gowa

W województwie, przynajmniej od roku 1998 utrzymuje siê tendencja do zmniejszania zu¿ycia
wody. Pomimo wzrostu d³ugo�ci czynnej sieci wodoci¹gowej, liczby przy³¹czy i liczby ludno�ci z
nich korzystaj¹cych. W latach 2002-2009 sieæ wyd³u¿y³a siê o 10 918,9 km (38,8%). Liczba osób
korzystaj¹cych wzros³a o 358 633 (9%), a ilo�æ dostarczonej wody zmniejszy³a siê o 12 789 dam3 (6%).

Tê sytuacjê powoduje g³ównie ograniczanie kon-
sumpcji wody przez mieszkañców stolicy.

W latach 1998-2006 d³ugo�æ czynnej sieci
wodoci¹gowej w Warszawie zwiêkszy³a siê o
330 km (18,8%), ludno�æ miasta wzros³a o 83 671
osób (5,2%), a ilo�æ wody dostarczonej do go-
spodarstw zmniejszy³a siê o 31 560 dam3, czyli o
26% (rys. 42). �wiat³o na mechanizm opisanego
procesu rzuca fakt, ¿e w latach 2007 i 2009 d³u-
go�æ czynnej sieci w mie�cie uleg³a skróceniu
³¹cznie o 117 km (ok. 6%), a mimo to liczba osób
korzystaj¹cych z wody wzros³a w roku 2007 o
6480 osób, a w roku 2009 o 7428 osób. Oznacza
to, ¿e rozbudowywano sieæ wy³¹czaj¹c równo-
cze�nie z u¿ytkowania niektóre jej fragmenty.
Dzia³anie takie wskazuje na zmianê przestrzen-
nego rozmieszczenia popytu. Konieczno�æ prze-
budowy sieci powoduje wzrost amortyzacji, któ-
ra wp³ywa na cenê wody nabywanej przez lud-

��

��

��

��

��

��

��

��� ��� ���� ���� ���� ����
UHGQL�NRV]W�GRZR]X�G]LHFND�GR�V]NRá\� >]á��URN@�.GG��

UH
GQ

LD
�OL
F]
ED
�S
XQ

NW
yZ

�X
]\
VN
DQ
\F
K�
Z
�V
SU
DZ

�
G]

LD
QL
H�
Z
LD
GR

P
R
FL
�Z

�N
OD
VL
H�
V]
yV
WH
M��
:
W�

�

3RGNRZD�/�
0LFKDáRZLFH

/HV]QRZROD
5DG]DQyZ

%áRQLH

&LHFKDQyZ

à FN

6WXSVN

&]HUQLFH�%RURZH
&KRU]HOH
%URFKyZ
*RZRURZR

3ODWHUyZ
-DVWU] ELD

5y DQ
0RFKRZR

$QGU]HMHZR

=DZLG]

3RPLHFKyZHN

:W .GG
5

 �������������
 ������

Rysunek 41. Model regresji
prostej �redniej ocen

uzyskanych przez uczniów
szkó³ podstawowych

województwa mazowieckiego
w te�cie w roku 2008 (Wt)

w funkcji �redniego kosztu
dowozu jednego dziecka (Kdd)

�ród³o: opracowanie w³asne
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Rysunek 42. Zmiany d³ugo�ci czynnej sieci
wodoci¹gowej, liczby pod³¹czeñ, i liczby ludno-
�ci korzystaj¹cej oraz ilo�ci wody dostarczonej
gospodarstwom domowym w Warszawie
 w latach 2002-2009
�ród³o: opracowanie w³asne
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no�æ. Jej wp³yw zwiêksza siê w miarê obni¿ania stopnia wykorzystania infrastruktury ze wzglêdu
na zachodz¹ce procesy w sferze spo³ecznej. Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e sytuacja taka jest
korzystna dla firm dostarczaj¹cych wodê, które dzia³aj¹ w warunkach monopolu. �rodki z odpisów
amortyzacyjnych pozostaj¹ w spó³kach, które s¹ zainteresowane w ich powiêkszaniu. Przedsiê-
biorstwa wodno-kanalizacyjne w Polsce cechuje paradoksalne zjawisko. Wiêkszo�æ z nich wyka-
zuje, ¿e ze wzglêdu na wysokie koszty amortyzacji jest na skraju rentowno�ci, a mimo to istnieje
du¿e zainteresowanie ich prywatyzacj¹ [Piotrowski 2004].

Zasoby mieszkaniowe

Kolejnym narastaj¹cym problemem jest wykorzystanie zasobów mieszkaniowych. Zmniejsza-
nie siê liczby mieszkañców nie powoduje ograniczenia budownictwa mieszkaniowego. W gmi-
nach, które w latach 2002-2010 zmniejszy³y gêsto�æ zaludnienia uby³o ³¹cznie 54 929 osób. Równo-
cze�nie w jednostkach tych oddano do u¿ytku 33 351 mieszkañ o ³¹cznej powierzchni 3,4 mln m2.
Szczególnie silnie zjawisko to wystêpuje w Warszawie, w której w centralnych dzielnicach ludno�æ
zmniejszy³a siê o 56 023 osób, a przyby³o 51 889 lokali o ³¹cznej powierzchni 3,2 mln m2. Dla
porównania w dzielnicach o dodatnim saldzie liczby mieszkañców (32 876 osób) liczba mieszkañ
wzros³a o 22 436. Zatem dwukrotnie wiêcej mieszkañ powsta³o w czê�ciach miasta podlegaj¹cych
depopulacji ni¿ w rozwijaj¹cych siê. W zwi¹zku z tym musia³a ulec zmniejszeniu liczba lokatorów w
budynkach starych. S¹ to w znacznej czê�ci zasoby w z³ym stanie technicznym. Prawie co czwarte
mieszkanie w �ródmie�ciu zosta³o zbudowane w latach 1918-1944. Na ¯oliborzu zasoby z tego
okresu stanowi¹ 22% [Mazowieckie Biuro ...  2007]. Bior¹c pod uwagê skalê wojennych zniszczeñ
Warszawy oraz warunki odbudowy, nale¿y siê spodziewaæ wysokich kosztów ich utrzymania. Na
Pradze Pó³noc, z któr¹ wojna obesz³a siê znacznie ³agodniej, odsetek lokali z tego okresu jest
jeszcze wy¿szy � 42%. S¹ one jednak bardziej zaniedbane. Powojenne w³adze zajête odbudow¹ i
rozbudow¹ miasta nie mia³y �rodków, aby zadbaæ o zasoby, które przetrwa³y wojnê w stosunkowo
dobrym stanie. Procesy migracyjne powoduj¹, ¿e w zasobach starych pozostaj¹ mieszkañcy o
ni¿szych dochodach. Stawia to w trudnej sytuacji zarz¹dców nieruchomo�ci. Nie jest pewne czy
wygospodaruj¹ oni odpowiednie �rodki na utrzymanie substancji. Mo¿e to byæ trudne w sytu-
acji statystycznie wysokiego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludno�ci Warszawy, w któ-
rej na 1 mieszkañca przypada �rednio 1,4 izby oraz 23 m2 powierzchni mieszkalnej65. Je�li nie,
bêdzie to prowadziæ do stopniowego uwalniania zasobów lokalowych i umo¿liwi ich wykorzy-
stanie w celach gospodarczych. Jednak przystosowanie lokali do nowych funkcji bêdzie kosz-
towne. Nie jest tak¿e pewne czy gospodarka bêdzie potrzebowa³a tych zasobów. Brak popytu
zmusi w³adze do kosztownej i d³ugotrwa³ej, ale niezbêdnej rewitalizacji fragmentów miasta, gdy¿
degradacja starych zasobów ze wzglêdu na uci¹¿liwe s¹siedztwo, wp³ywa ujemnie na warto�ci
nowych mieszkañ. Spadek atrakcyjno�ci apartamentów w �ródmie�ciu, na Mokotowie i ̄ olibo-
rzu ju¿ w roku 2005 zauwa¿yli R. Chojnacki i R. Rynkowski [www.tabelaofert.pl].

Podobne zjawiska obserwowane s¹ równie¿ w innych miastach. Przyk³adowo w Radomiu,
gdzie uby³o 6585 osób, oddano do u¿ytku 5464 mieszkañ o ³¹cznej powierzchni 475 tys. m2.
W P³ocku ludno�æ zmniejszy³a siê o 2147 osób, a liczba lokali wzros³a o 4756. W Ciechanowie uby³o
1518 mieszkañców, a przyby³o 1151 mieszkañ. Dlatego nie jest tak¿e pewne czy nie ujawni siê
zjawisko nadmiernej poda¿y mieszkañ, co z kolei postawi w trudnej sytuacji inwestorów i finansu-
j¹ce ich dzia³alno�æ banki.

65 W Warszawie wystêpuje niewystarczaj¹ce rozpoznanie zjawiska zamieszkiwania bez dope³nienia obowi¹zku
meldunkowego. Nie zmienia to jednak istoty problemu, zw³aszcza gdy op³aty pobierane s¹ proporcjonalnie do
liczby osób zameldowanych w lokalu.
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66 W Radomiu mieszka³o 8200 w³a�cicieli gospodarstw, w Siedlcach blisko 3000, ponad 2000 w P³ocku, a
nieco ponad 1000 w Ostro³êce. Mo¿na powiedzieæ, ¿e 10% mazowieckich rolników by³o mieszkañcami powiatów
grodzkich.

3.3.4. Ograniczanie produkcji rolniczej i problemy �rodowiskowe

Rolnictwo w Warszawie

W stolicy, która swoj¹ powierzchniê zwiêksza przez przy³¹czanie miejscowo�ci s¹siednich,
znajduje siê znaczny area³ u¿ytków rolnych � 14 997 ha (29% powierzchni miasta w roku 2005).
Jednak w porównaniu z rokiem 1998, mimo przy³¹czenia Weso³ej, by³o ich mniej o 1041 ha, czyli o
6,7%. Dominowa³y grunty orne (77,9%). Trwa³e u¿ytki zielone stanowi³y 19,4% (³¹ki 12,5%), sady
zajmowa³y powierzchniê 392 ha (2,7%). Powierzchnia sadów w analizowanym okresie zmniejszy³a
siê o 129 ha (24,7%). Area³ pastwisk skurczy³ siê o 14,1%, ³¹k � o 7,0%, gruntów ornych � o 5,2%.

Powszechny spis rolny (2002 r.) wykaza³, ¿e w granicach administracyjnych miasta znajdowa³y
siê 3394 gospodarstwa rolne o �redniej powierzchni 3,27 ha, w tym 2,82 ha UR. Najwiêkszy udzia³
w strukturze w³adania ziemi¹ mia³y gospodarstwa nale¿¹ce do grupy obszarowej od 1-5 ha, które
mia³y 42% zasobów ziemi, 18% pozostawa³o w grupie 5-10 ha, 23% w gospodarstwach o po-
wierzchni powy¿ej 50 ha. 45% gospodarstw nie prowadzi³o ¿adnej dzia³alno�ci, a dalsze 9% prowa-
dzi³o wy³¹cznie dzia³alno�æ nierolnicz¹. Produkcja rolnicza wystêpowa³a zatem w 46% gospodarstw,
przy czym w 12% przypadków ³¹czona by³a z inn¹ dzia³alno�ci¹. Gospodarstwa po³o¿one na terenie
Warszawy dysponowa³y budynkami o ³¹cznej powierzchni 404 tys. m2, 31% tej powierzchni stano-
wi³y budynki wielofunkcyjne, po 12% � gara¿e i stodo³y, 8% � wiaty, 5% � obory. Chlewnie i kurniki
stanowi³y ³¹cznie niewiele ponad 2% powierzchni budynków w gospodarstwach rolnych uloko-
wanych w Warszawie. Wyposa¿enie techniczne uzupe³nia³o 1089 ci¹gników (7,2 szt. na 100 ha UR),
582 samochody ciê¿arowe, 9 kombajnów zbo¿owych i 56 kombajnów ziemniaczanych. Rolnicy
gospodaruj¹cy w Warszawie utrzymywali niewielki inwentarz: 215 sztuk byd³a (w tym 115 krów
mlecznych, 381 �wiñ), 479 koni i 2792 kury.

Inny obraz �warszawskiego� rolnictwa daje analiza prowadzona wed³ug miejsca zamieszkania
w³a�ciciela gospodarstwa rolnego. W stolicy, w roku 2002 zamieszkiwa³o ich przesz³o 22 tysi¹ce (w
tym 14 tys. w³a�cicieli gospodarstw o powierzchni wiêkszej ni¿ 1 ha). Oznacza to, ¿e 6% mieszkaj¹-
cych w regionie w³a�cicieli gospodarstw rolnych jest obywatelami tego miasta66. £¹czna po-
wierzchnia gospodarstw, znajduj¹cych siê we w³adaniu tej grupy, wynosi³a 136 tys. ha (w tym
117 tys. ha u¿ytków rolnych), a �rednia wielko�æ gospodarstwa � 6,2 ha. W³a�ciciele gospodarstw
o powierzchni ponad 50 ha posiadali 54% area³u nale¿¹cego do mieszkañców Warszawy. Gospo-
darstwa od 1 do 10 ha dysponowa³y 31% area³u. Ma³a powierzchnia wiêkszo�ci gospodarstw w
po³¹czeniu z oddaleniem od miejsca zamieszkania ich w³a�cicieli powodowa³a, ¿e tylko nieznaczna
czê�æ z nich prowadzi³a produkcjê. W 62% obiektów, których w³a�ciciele s¹ mieszkañcami Warsza-
wy, zaniechano wszelkiej dzia³alno�ci, a w dalszych 11% prowadzono dzia³alno�æ niezwi¹zan¹ z
rolnictwem. Od³ogowano 60 832 ha, a dalsze 6710 ha ugorowano. Zatem z produkcji wy³¹czono
73,3% zasobu posiadanych gruntów ornych.

Ocena tego procesu, nie jest jednoznaczna. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w ten sposób z produkcji
¿ywno�ci wy³¹czono powa¿ny area³, a znaczna ilo�æ ziemi jest niew³a�ciwie u¿ytkowana, co nie
sprzyja utrzymaniu stanu �rodowiska naturalnego. Hamowany jest proces restrukturyzacji rolnictwa,
poniewa¿ zatrzymywanie gospodarstw przez osoby zmieniaj¹ce miejsce pobytu lub ich wykup w celu
zmiany przeznaczenia uniemo¿liwia powiêkszanie pozosta³ych gospodarstw. Nale¿y jednak zwróciæ
uwagê, ¿e mieszkañcy du¿ych miast posiadaj¹cy nieruchomo�ci rolne, czêsto wykorzystywane w
celach rekreacyjnych lub mieszkaniowych (w opisywanej populacji by³o oko³o 11 000 gospodarstw
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o powierzchni do 1 ha), wnosz¹ na tereny wiejskie okre�lone warto�ci: wiedzê, do�wiadczenie,
przedsiêbiorczo�æ, inny od miejscowego rodzaj kultury, kapita³. W³a�ciciele du¿ych gospodarstw
wnosz¹ w �rodowiska lokalne odmienne podej�cie do organizacji i zarz¹dzania produkcj¹ roln¹. S.
Pszczó³kowski [1936, s. 220] uwa¿a³, ¿e przenikanie siê kultur oraz przep³yw wiedzy s¹ g³ównym
czynnikiem zwiêkszaj¹cym tempo rozwoju gospodarczego. Nasilenie kontaktów miêdzy mieszkañca-
mi wsi i miast jest korzystne równie¿ z tego powodu, ¿e powoduje w spo³eczeñstwie lepsze zrozumie-
nie problemów rolnictwa i zwiêksza poziom akceptacji dla finansowanych ze �rodków publicznych
instrumentów polityki rolnej i polityki strukturalnej. Nie mo¿na zapominaæ tak¿e, ¿e we w³adaniu osób
mieszkaj¹cych na terenach wiejskich Mazowsza znajduje siê (w zale¿no�ci od powiatu) od 94 do 97%
ziemi rolniczej. Prowadzi to do wniosku, ¿e gospodarstwa nale¿¹ce do �obcych� nie stanowi¹ na
Mazowszu dotychczas takiego problemu, jak w innych czê�ciach naszego kontynentu, gdzie nap³yw
ludno�ci miejskiej na wie� powoduje upadek miejscowej kultury [Heilig 2002].

Rolnictwo w subregionie warszawskim wschodnim

Na terenie subregionu warszawskiego wschodniego funkcjonowa³o 65 446, czyli 18,0% mazo-
wieckich gospodarstw rolnych. W granicach administracyjnych miast znajdowa³o siê 9,6% spo-
�ród nich. W strukturze obszarowej dominowa³y gospodarstwa ma³e. W klasie do 5 ha UR mie�ci³o
siê 71% spo�ród nich. Area³em mniejszym ni¿ 1 ha UR dysponowa³o 22% gospodarstw. Gospodar-
stwa o powierzchni powy¿ej 50 ha UR stanowi³y 0,04%, a ponad 100 ha UR � 0,02%. �rednia
wielko�æ gospodarstwa wynios³a 4,7 ha UR. Znaczna czê�æ gospodarstw by³a ekonomicznie s³aba.
Odsetek gospodarstw bez jakiejkolwiek produkcji wynosi³ 34%. W 5% gospodarstw prowadzono
wy³¹cznie produkcjê pozarolnicz¹. Wy³¹cznie dzia³alno�æ rolnicz¹ prowadzono w 54% obiektów.
Zaledwie 31% gospodarstw z podregionu produkowa³o z przeznaczeniem g³ównie na rynek, a 30%
wytwarza³o j¹ wy³¹cznie lub g³ównie na potrzeby w³asne. W posiadaniu rolników subregionu
znajdowa³o siê 321 617 ha gruntów. U¿ytki rolne stanowi³y 83,4% tego area³u, co jest odsetkiem
ni¿szym ni¿ �rednio w województwie. Wi¹¿e siê to z wy¿szym udzia³em lasów (11,8%). Ni¿szy od
�redniej wojewódzkiej by³ równie¿ udzia³ gruntów ornych (60,1%). Pod zasiewami w dniu spisu
rolnego (2002 r.) znajdowa³o siê 132 525 ha, czyli 41,2% area³u gospodarstw rolnych. Ugorowano
lub od³ogowano ³¹cznie 18,7% zasobu gruntów ornych. Ponadto, z u¿ytkowania wy³¹czono 28,4%
trwa³ych u¿ytków zielonych.

Na obszarze omawianego subregionu chów byd³a by³ bardziej rozpowszechniony od produk-
cji trzody chlewnej. Dzia³alno�æ tê prowadzono w 20 215 gospodarstwach. Krowy mleczne utrzy-
mywa³o 19 969 rolników. Produkcj¹ �wiñ zajmowa³o siê 14 498 producentów. Ponadto, w 9272
gospodarstwach trzymano konie. Bez zwierz¹t funkcjonowa³o 41 081 gospodarstw, czyli 63% ca³ej
zbiorowo�ci. W przeliczeniu na 100 ha UR w subregionie utrzymywano �rednio: 27 szt. byd³a
(w tym 16 krów), 58 szt. trzody chlewnej (w tym 6 loch), 172 szt. kur. Niski udzia³ gospodarstw,
prowadz¹cych produkcjê zwierzêc¹ jest wynikiem konkurencji o zasoby pracy ze strony innych
ga³êzi gospodarki. Gospodarstwa w subregionie warszawskim wschodnim s¹ ma³e. Zatem nie mog¹
stanowiæ dla ich w³a�cicieli wy³¹cznego, a czêsto nawet g³ównego �ród³a utrzymania. Niesie to
jednak ze sob¹ okre�lone konsekwencje dla �rodowiska naturalnego. Ze wzglêdu na ma³¹ ilo�æ
nawozów naturalnych zachwianiu ulega bilans substancji organicznej w glebie, który w d³u¿szej
perspektywie wp³ynie na funkcjonowanie siedlisk (zmniejszenie produkcji pierwotnej netto). Na
rozwój ekosystemów wp³ywa równie¿ proces wy³¹czania gruntów z uprawy. W podregionie war-
szawskim wschodnim przebiega³ on szybciej ni¿ �rednio w regionie. W latach 2001-2005 powier-
zachnia u¿ytkowana rolniczo zmniejszy³a siê o 3572 ha (1,2% zasobu).
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Rolnictwo w subregionie warszawskim zachodnim

W granicach najmniejszego (12,1% obszaru województwa) i najbardziej zurbanizowanego (�red-
nia gêsto�æ zaludnienia 171 osób na 1 km2) podregionu (poza Warszaw¹) zarejestrowano 77 434
gospodarstw rolniczych (15,8% zlokalizowanych na Mazowszu). Co czwarte z nich nie mia³o nawet
1 ha UR, a 71% mie�ci³o siê w klasie do 5 ha UR. Gospodarstw o powierzchni powy¿ej 100 ha UR
zarejestrowano 64 (0,1 %), a wiêksze ni¿ 50 ha stanowi³y ³¹cznie oko³o 0,7%. �rednia wielko�æ
gospodarstwa wynios³a 5,3 ha UR. Mimo to dzia³alno�æ rolnicza, prawdopodobnie ze wzglêdów
przyrodniczych by³a bardziej atrakcyjna ni¿ na prawym brzegu Wis³y. Wszelkiej dzia³alno�ci zanie-
chano w 27% gospodarstw, w 5% gospodarstw prowadzono wy³¹cznie produkcjê pozarolnicz¹, w
10% ³¹czono oba kierunki aktywno�ci, a 58% obiektów prowadzi³o wy³¹cznie dzia³alno�æ rolnicz¹.
Produkcja rolnicza, s³u¿y³a zaspokojeniu okre�lonej czê�ci potrzeb materialnych dla 68% w³a�cicie-
li gospodarstw. W 7% gospodarstw prowadzona by³a wy³¹cznie na w³asne potrzeby, w 40% obiek-
tów przeznaczona by³a w przewa¿aj¹cej czê�ci na sprzeda¿. Przytoczone wska�niki kszta³towa³y siê
korzystniej ni¿ w subregionie warszawskim wschodnim.

W chwili prowadzenia spisu rolnego (2002 r.) w posiadaniu rolników omawianej czê�ci woje-
wództwa znajdowa³o siê 289 666 ha gruntów. U¿ytki rolne stanowi³y 89,3% tego area³u, co stano-
wi³o wy¿szy odsetek ni¿ �rednio w regionie. Ni¿szy od �redniej wojewódzkiej by³ udzia³ gruntów
ornych (56,6%), co by³o konsekwencj¹ rozwoju produkcji sadowniczej. Pod zasiewami w chwili
prowadzenia spisu znajdowa³o siê 116 573 ha, czyli 40,2% area³u gospodarstw rolnych. Ugorowa-
no lub od³ogowano ³¹cznie 47 313 ha, czyli 28,9% zasobu gruntów ornych. Z u¿ytkowania wy³¹czo-
no 6854 ha (23,2%) trwa³ych u¿ytków zielonych.

Produkcjê zwierzêc¹ prowadzi³o 32 073 (41,4%) gospodarstw. Byd³o chowano w 28 373 go-
spodarstwach, mleko dostarcza³o 26 638. Trzodê chlewn¹ produkowano w 24 840 gospodar-
stwach, owce w 3574, konie posiada³o 83 rolników. W przeliczeniu na 100 ha UR utrzymywano
�rednio: 14,8 szt. byd³a (w tym 8,3 krowy), 39,7 szt. trzody chlewnej (w tym 4,4 lochy), 934 szt. kur
(w tym 377 niosek).

Proces ograniczania produkcji rolniczej w podregionie warszawskim zachodnim przebiega³
szybciej ni¿ �rednio w regionie. Na jego obszarze znajdowa³o siê 24,5% UR w regionie wy³¹czo-
nych z u¿tykowania rolniczego w latach w 2001-2005.

Rolnictwo w subregionie ciechanowsko-p³ockim

W tej czê�ci regionu zaewidencjonowano 60 774 gospodarstw rolniczych, czyli 17% gospo-
darstw zlokalizowanych na Mazowszu � 21% spo�ród nich dysponowa³o area³em mniejszym ni¿
1 ha UR, a 56% mie�ci³o siê w klasie do 7 ha UR. Obiekty wiêksze ni¿ 50 ha stanowi³y ³¹cznie oko³o
0,7%, a dysponuj¹cych area³em powy¿ej 100 ha zarejestrowano 74. �rednia wielko�æ gospodar-
stwa wynios³a 9,4 ha UR. Wy³¹cznie dzia³alno�æ rolnicz¹ prowadzi³o 75% gospodarstw. Pozosta³e
³¹czy³y j¹ z dzia³alno�ci¹ pozarolnicz¹ (9% populacji), prowadzi³y dzia³alno�æ wy³¹cznie pozarol-
nicz¹ (2%) lub nie prowadzi³y ¿adnej dzia³alno�ci gospodarczej (14%). Produkcja rolnicza s³u¿y³a
zaspokojeniu potrzeb materialnych dla 84% w³a�cicieli gospodarstw. Dla 78% gospodarstw stano-
wi³a �ród³o dochodu pieniê¿nego. W 6% badanych obiektów prowadzona by³a wy³¹cznie na w³a-
sne potrzeby.

W posiadaniu rolników omawianej czê�ci regionu znajdowa³o siê 603 831 ha gruntów. U¿ytki
rolne stanowi³y 89% tego area³u. Podregion charakteryzowa³ siê ni¿szym ni¿ �rednio w regionie
udzia³em sadów (0,8%), ³¹k (12,3%) oraz wy¿szym udzia³em gruntów ornych (69,8%). Produkcjê
zwierzêc¹ prowadzi³o 54,1% gospodarstw. Byd³o chowano w 28 373 (46,7%), mleko dostarcza³o
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26 638 gospodarstw, trzodê chlewn¹ produkowano w 24 840 gospodarstwach, owce w 3574, konie
posiada³o 83 rolników. Przestrzenne zró¿nicowanie produkcji zwierzêcej wynika³o z lokalnych uwa-
runkowañ przyrodniczych. W powiatach pó³nocno-zachodniej czê�ci subregionu w przeliczeniu
na 100 ha UR utrzymywano �rednio od 55 do 64 szt. byd³a. W pozosta³ych powiatach wska�nik ten
nie przekracza³ 45 szt. Najwy¿sz¹ koncentracj¹ produkcji zwierzêcej cechowa³ siê powiat ¿uromiñ-
ski. Obok najwy¿szej obsady byd³a by³o równie¿ najwiêcej trzody chlewnej (202 szt. na 100 ha) i
drobiu (10 141 szt./100 ha). Powiat sierpecki lokowa³ siê na drugim miejscu pod wzglêdem produkcji
trzody chlewnej (�rednio 159 szt./100 ha UR), a m³awski pod wzglêdem produkcji drobiu (3877 szt.
na 100 ha). Pó³nocno-zachodnia czê�æ podregionu cechowa³a siê zatem wy¿sz¹ intensywno�ci¹
organizacji produkcji rolniczej.

Rolnictwo w subregionie ostro³êcko-siedleckim

W subregionie 99 458 gospodarstw rolniczych (28% gospodarstw regionu) dysponowa³o 889
203 ha gruntów. W u¿ytkowaniu rolnym pozostawa³o 85,3% tego area³u, co jest odsetkiem ni¿szym
ni¿ �rednio w regionie. A¿ 42,1% gospodarstw mie�ci³o siê w przedziale obszarowym od 1 do 7 ha UR.
Gospodarstwa wiêksze ni¿ 50 ha UR stanowi³y oko³o 0,22%. Obiektów u¿ytkuj¹cych wiêcej ni¿ 100
ha UR by³o 17 (0,02%). �rednia wielko�æ gospodarstwa wynios³a 8,1 ha UR. W³a�ciciele 51,1%
gospodarstw utrzymywali byd³o, g³ównie krowy (49,1%), 12,1% owce, 36,6% prowadzi³o produk-
cjê trzody, a 225 posiada³o konie.

Daje siê dostrzec zró¿nicowanie wewnêtrzne subregionu. Czê�æ �rodkowa, oddzielaj¹ca ob-
szary po³o¿one bli¿ej Ostro³êki od jednostek terytorialnie zwi¹zanych z Siedlcami, charakteryzowa-
³a siê znacznym odsetkiem (22%) gospodarstw, które zaprzesta³y dzia³alno�ci rolniczej. Zarówno
na pó³nocy, jak i na po³udniu subregionu by³o ich mniej (odpowiednio 16 i 18%). Gospodarstwa
po³o¿one na omawianym obszarze cechowa³y siê równie¿ wy¿szym odsetkiem u¿ytków rolnych.
Mia³y najwy¿szy odsetek ziemi obsianej, ale równocze�nie najwiêcej ugorów i od³ogów. Wi¹za³o
siê to jednak z ni¿szym udzia³em sadów (0,4%) i gruntów le�nych (8,0%).

Pó³nocna czê�æ subregionu charakteryzowa³a siê najwy¿szym udzia³em gospodarstw wytwarza-
j¹cych wy³¹cznie na rynek (64%). Dla porównania w �rodkowej czê�ci subregionu wynosi³ on 53%,
a w po³udniowej 51%. Pod wzglêdem przyrodniczym wyró¿nia³a siê wysokim udzia³em trwa³ych
u¿ytków zielonych (36,6%) oraz gruntów zalesionych (13%). Dlatego obsada byd³a by³a o 20,5%
wy¿sza od �redniej obliczonej dla ca³o�ci tej czê�ci województwa. W poszczególnych powiatach
zanotowano wysok¹ obsadê byd³a: od 38 (w tym 20 krów) do 45 szt. na 100 ha (w tym 29 krów).
Podobne warto�ci zanotowano w dwóch powiatach le¿¹cych w pozosta³ej czê�ci subregionu.

Po³udniowa czê�æ subregionu cechowa³a siê rozwojem produkcji trzody chlewnej i drobiu. Na
ka¿de 100 ha powierzchni przypada³o �rednio 68 szt. �wiñ, podczas gdy w centralnej czê�ci � 65 szt.,
a pó³nocnej � 43 szt. W powiecie siedleckim i w granicach administracyjnych miasta Siedlce rozwi-
niêta by³a produkcja drobiu. Pog³owie kur wynosi³o 2,8 mln szt. Znacznym pog³owiem drobiu (382
tys. szt.) cechowa³ siê równie¿ powiat soko³owski. Produkcja jaj skupia³a siê w powiatach: siedlec-
kim � 592 842 kur niosek, wêgrowskim � 127 218, ³osickim � 76 909.

W subregionie ostro³êcko-siedleckim wiêkszy ni¿ w subregionie ciechanowsko-p³ockim by³
odsetek gospodarstw, które zaniecha³y dzia³alno�ci rolniczej. Wynosi³ on 18%. Gospodarstwa w
których zaniechano dzia³alno�ci wogóle stanowi³y 16%, a 2% te, w których prowadzono wy³¹cznie
dzia³alno�æ pozarolnicz¹. Produkcjê przeznaczon¹ wy³¹cznie na rynek wytwarza³o 53% gospodarstw.
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Rolnictwo w subregionie radomskim

Na terenie subregionu radomskiego dzia³a³o 21,2% gospodarstw zlokalizowanych na Mazow-
szu. Wy³¹cznie dzia³alno�æ rolnicz¹ prowadzi³o 65% spo�ród nich, a dalsze 9% ³¹czy³o j¹ z dzia³al-
no�ci¹ pozarolnicz¹. G³ównie na rynek produkowa³o 38% gospodarstw, a g³ównie na potrzeby
w³asne � 37%. Proces ograniczania produkcji rolnej by³ dalej posuniêty ni¿ w pozosta³ych subre-
gionach zewnêtrznych. Zaniechano jej w co czwartym gospodarstwie. Mia³o to zwi¹zek z wy¿szym
stopniem zurbanizowania terenu. W granicach administracyjnych miast by³o 6676 obiektów, w tym
2859 w Radomiu, z tym ¿e 1443 spo�ród nich nie prowadzi³o dzia³alno�ci rolniczej. W posiadaniu
gospodarstw rolnych w podregionie znajdowa³o siê 373 325 ha gruntów. Gospodarstwa o po-
wierzchni do 1 ha UR w liczbie 17 439 stanowi³y 23%. W grupie obszarowej od 1 do 5 ha UR
naliczono 35 520 obiektów (46%). Ponad 10 ha UR posiada³o 7007 gospodarstw, co stanowi³o
zaledwie 9% populacji. Dlatego �rednia wielko�æ gospodarstwa szacowana na podstawie ca³ej
populacji wynios³a 4,97 ha UR. W dniu spisu rolnego, pod zasiewami by³o 79% gruntów ornych.
Dla porównania w subregionie ciechanowsko-p³ockim analogiczny wska�nik wynosi³ 92%, a w ostro-
³êcko-siedleckim 88%. W mniejszym stopniu (78%) wykorzystywano równie¿ trwa³e u¿ytki zielone.
W pozosta³ych subregionach zewnêtrznych wska�niki by³y wy¿sze: subregion ciechanowsko-p³ocki
� 88%, ostro³êcko-siedlecki � 90%. Ponadto, gospodarstwa subregionu odró¿nia³ znaczny udzia³
sadów � 3,5% ogólnej powierzchni i gruntów zaliczonych do grupy �pozosta³e� � 5,4%.

Z produkcji zwierzêcej zrezygnowa³o 56% gospodarstw. Produkcjê byd³a prowadzono w 30 320
gospodarstwach, krowy utrzymywano w 29 296, trzodê chlewn¹ w 19 227, owce w 9424, konie w
106. W konsekwencji cech¹ charakterystyczn¹ subregionu by³a niska obsada zwierz¹t zarówno w
przeliczeniu na gospodarstwo, jak i na 100 ha UR. Statystycznie na gospodarstwo rolne przypada-
³o 1,3 szt. byd³a, w tym 0,8 krowy. Analogiczne wska�niki dla subregionu ciechanowsko-p³ockiego
wynosi³y odpowiednio: 4,2 i 2,3 � by³y zatem trzykrotnie wy¿sze. Obsada trzody chlewnej w prze-
liczniu na gospodarstwo by³a w subregionie ciechanowsko-p³ockim blisko czterokrotnie, a drobiu
prawie trzynastokrotnie wy¿sza ni¿ w podregionie radomskim. Mniejsze ró¿nice wykazuj¹ wska�ni-
ki dla byd³a, trzody i kur wyra¿one w szt. na 100 ha UR. W subregione ciechnowsko-p³ockim by³y
one odpowiednio: 1,6-, 1,8- i 6,2-krotnie wiêksze.

Przestrzenny rozk³ad ograniczania dzia³alno�ci rolniczej

Porównanie rolnictwa w poszczególnych podregionach pozwala stwierdziæ, ¿e najsilniejszej
presji konkurencyjnej jest ono poddane w granicach powiatów grodzkich, gdzie wska�nik ograni-
czania dzia³alno�ci rolniczej (Wodr) osi¹ga³ warto�æ od 0,575 (Siedlce) do 0,95 (Warszawa). Wysok¹
jego warto�ci¹ cechowa³y siê równie¿ granicz¹ce ze stolic¹ powiaty ziemskie: pruszkowski � 0,725
legionowski � 0,6 i piaseczyñski � 0,525. Mo¿na mówiæ o nasileniu procesu ograniczania dzia³alno-
�ci rolniczej wzd³u¿ linii Legionowo � Warszawa � Piaseczno (rys. 43).

Ulega ono os³abieniu zarówno na wschód, jak i na zachód od tego odcinka. Powiaty: miñski,
nowodworski, otwocki, sochaczewski, warszawski-zachodni, wo³omiñski, wyszkowski i ¿yrardowski
cechowa³y siê warto�ci¹ wska�nika Wodr wiêksz¹ od 0,25, ale nieprzekraczaj¹c¹ 0,5. Do tej grupy
nale¿a³ tak¿e po³o¿ony na po³udniowym koñcu województwa powiat szyd³owiecki. Powiaty o wska�-
niku wiêkszym od 0,125 tworzy³y zwarty obszar w po³udniowej czê�ci regionu oraz ogranicza³y zasiêg
analizowanego zjawiska od zachodu (powiat gostyniñski) i wschodu (wêgrowski). Mo¿na zatem
stwierdziæ, ¿e zjawisko ograniczania dzia³alno�ci rolniczej dostrzegalne jest na obszarze przypomina-
j¹cym kszta³tem trapez, którego umownymi wierzcho³kami s¹ Gostynin, Szyd³owiec, Wêgrów i Wy-
szków. Jednostki go tworz¹ce zajmuj¹ ³¹cznie 48,5% terytorium województwa. Po³owê tej powierzchni
zajmuj¹ tereny wiejskie o gêsto�ci zaludnienia nieprzekraczaj¹cej 100 osób na 1 km2.
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Rysunek 43. Rozk³ad wska�nika Wodr w powiatach województwa mazowieckiego
�ród³o: opracowanie w³asne
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Tak znaczne zró¿nicowanie warunków funkcjonowania rolnictwa wywo³uje procesy dostoso-
wawcze w ekosystemach, które powsta³y wskutek wielowiekowego oddzia³ywania tej ga³êzi go-
spodarki na �rodowisko przyrodnicze. Skutkiem ich s¹ m.in. zaobserwowane przyk³ady migracji
gatunków na tereny o ni¿szym natê¿eniu produkcji rolniczej. W roku 2005 w stolicy i w obrêbie jej
najbli¿szych okolic naliczono: ok. 180 saren, 6 ³osi, 2000 ba¿antów i kuropatw, 100 dzików i tyle
samo lisów [Miller 2005]. Liczebno�ci drobniejszych gatunków ssaków, w tym zdzicza³ych przed-
stawicieli gatunków udomowionych (np. kot domowy) i ptaków nie da siê ustaliæ, ale i ich obec-
no�æ grozi nasileniem siê problemów epidemiologicznych.

3.3.5. Zmiany struktur demograficznych

W literaturze ekonomicznej panuje do�æ daleko id¹ca zgodno�æ, ¿e istotnymi czynnikami roz-
woju jest kapita³ ludzki i spo³eczny. Równocze�nie ma³o uwagi po�wiêca siê odtwarzaniu tych
sk³adników bogactwa narodowego. Poza prac¹ S. Pszczó³kowskiego [1936] trudno jest wskazaæ
rozwa¿ania po�wiêcone temu zagadnieniu.

Nasilone migracje, jak równie¿ praca poza miejscem zamieszkania nie sprzyjaj¹ ani odtwarzaniu
zasobów si³y roboczej (spadek rozrodczo�ci), ani tworzeniu kapita³u spo³ecznego. Na problemy te
zwrócono uwagê w dokumentach strategicznych województwa mazowieckiego [Strategia Rozwo-
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ju� 2006, s. 9]. Uwadze autorów
umknê³y jednak procesy prowa-
dz¹ce do naruszenia sprawiedliwo-
�ci miêdzypokoleniowej. W regio-
nie pog³êbia siê zjawisko lokalne-
go zaburzenia proporcji pomiêdzy
liczb¹ kobiet i mê¿czyzn w wieku
rozrodczym (przedzia³ wiekowy
20-39 lat). Spowodowane jest ono
tym, ¿e Warszawa i subregiony z
ni¹ granicz¹ce, jako miejsce rozwo-
ju dzia³alno�ci us³ugowej67, daj¹
wiêcej szans m³odym, wykszta³co-
nym kobietom ni¿ mê¿czyznom
predestynowanym do pracy w za-
wodach technicznych68. Powodu-
je to symetryczne zmiany na ob-
szarach zewnêtrznych (rys. 44).

W latach 2002-2007 dodatnie
saldo migracji kobiet do Warsza-
wy wynios³o 32 700 osób, a mê¿czyzn 14 400 osób. Stosunek pomiêdzy liczb¹ kobiet i mê¿czyzn
ukszta³towa³ siê na poziomie 117 do 10069. W konsekwencji, w 2006 roku 135 217 mieszkanek stolicy,
w tym w 17 759 osób z grupy wiekowej 20-40 lat, statystycznie nie mia³o szans na znalezienie partnera
¿yciowego nawet przy za³o¿eniu, ¿e ka¿dy mê¿czyzna w mie�cie pozostawaæ bêdzie w zwi¹zku. W
Warszawie liczba mê¿czyzn, których rodzi siê wiêcej, zrównuje siê z liczb¹ kobiet ju¿ w grupie wieko-
wej dziewiêtnastolatków. W województwie nastêpuje to statystycznie w grupie 39-latków. W podre-
gionach zewnêtrznych traktowanych jako ca³o�æ, do zachowania równowagi p³ci w grupie wiekowej
20-40 lat brakowa³o 25 376 kobiet, (na wsi � 18 548). Na znaczenie zaburzenia struktury p³ci dla
dalszego rozwoju terenów wiejskich zwróci³a uwagê A. Koziñska-Ba³dyga [2005, s. 68] twierdz¹c, ¿e
w zwi¹zku z migracj¹ kobiet wie� opuszczaj¹ tak¿e przedsiêbiorczy mê¿czy�ni, a �reszta, która pozo-
staje bez przywódców, lokalnych liderów i autorytetów pogr¹¿a siê w marazmie i degeneracji�.

Dysproporcja p³ci jest jedn¹ z przyczyn zmniejszenia przyrostu naturalnego i starzenia siê
spo³eczeñstwa. W skali regionu w latach 2002-2009 liczba osób w wieku przedprodukcyjnym zmniej-
szy³a siê o 75 842. Liczba ludno�ci w wieku poprodukcyjnym wzros³a o 65 833. Zapowiada to
nasilanie siê w przysz³o�ci ekonomicznego problemu zapewnienia opieki ludziom w wieku star-
szym70. O skali problemu �wiadczy fakt sfinansowania przez Samorz¹d województwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 jedenastu projektów w zakresie infra-
struktury s³u¿¹cej pomocy spo³ecznej. Warto�æ przedsiêwziêæ wynios³a ³¹cznie 70,5 mln z³, z czego
72,5% pochodzi³o ze �rodków RPO-WM [Bidziñska-Dajbor, Soja-Koz³owska 2010, s. 144]. �rodki te

67 W roku 2006 na terenie Warszawy dzia³a³o 249 985 firm �wiadcz¹cych szeroko rozumiane us³ugi (zalicza-
ne do sekcji G-O PKD 2004) i zaledwie 54 031 innych przedsiêbiorstw.

68 Strukturê wykszta³cenia kobiet i mê¿czyzn w kraju oszacowa³a M. Jano�-Kres³o [2008, s. 130]. Wed³ug
autorki w roku 2005 wykszta³ceniem wy¿szym legitymowa³o siê 20,3% kobiet i 17,9% mê¿czyzn zamieszka³ych
w miastach oraz 6,9% kobiet i 5,0% mê¿czyzn ¿yj¹cych na wsi. Analogiczne wska�niki dla osób z wykszta³ceniem
policealnym i �rednim wynosi³y odpowiednio: 40,4% i 35,6% � miasto oraz 27,0 i 22,1 � wie�.

69 W województwie jako ca³o�ci, stosunek ten wynosi³ 109 do 100.
70 Dane GUS wykazuj¹, ¿e w 2002 roku województwo dysponowa³o 11 000 miejsc w placówkach opieki

spo³ecznej.
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Rysunek 44. Proporcje p³ci w grupach wiekowych w wybranych
subregionach województwa mazowieckiego
�ród³o: opracowanie w³asne
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przyczyni³y siê do zwiêkszenia PKB regionu, jednak zgodnie ze stanowiskiem Komisji Siglitza, nie
finansowa³y faktycznego rozwoju. S³u¿y³y bowiem przejêciu przez pañstwo lub sektor gospodarki
prywatnej us³ug opiekuñczych, zwyczajowo �wiadczonych nieodp³atnie przez gospodarstwa domowe.

Migracje wp³ywaj¹ na zmiany zachodz¹ce w modelu rodziny. Metodami korelacyjnymi wyka-
zano, ¿e wraz z poziomem akceptacji ro�nie (w przeliczeniu na 1000 mieszkañców) liczba gospo-
darstw domowych jednorodzinnych licz¹cych wiêcej ni¿ 2 osoby (z dzieæmi) i liczba dzieci urodzo-
nych71. Oznacza to w przysz³o�ci spadek przyrostu naturalnego na obszarach cechuj¹cych siê
niskim poziomem akceptacji spo³ecznej. Mo¿na tak¿e oczekiwaæ dalszego nasilania siê migracji w
wyniku spadku poziomu akceptacji (sprzê¿enie zwrotne). Zdaniem R. Layarda [2010] poziom zado-
wolenia spo³eczeñstwa zwiêkszaj¹ takie czynniki, jak: zawarcie ma³¿eñstwa, po¿ycie w zalegalizo-
wanym zwi¹zku i narodziny dzieci, obni¿aj¹ � brak rodziny (gospodarstwo domowe nierodzinne).

Ponadto, przemieszczenia ludno�ci od peryferii ku centrum regionu zwiêkszaj¹ dysproporcje
�redniego poziomu wykszta³cenia mieszkañców w poszczególnych czê�ciach regionu. Jest to nie-
po¿¹dane ze wzglêdu na korelacjê pomiêdzy poziomem wykszta³cenia ludno�ci zamieszkuj¹cej
poszczególne jednostki a wielko�ci¹ dochodu narodowego wytwarzanego w tych jednostkach.

3.3.6. Kryzys rodziny, os³abienie wiêzi spo³ecznych, ograniczenie
rozrodczo�ci i outsourcing potomstwa

Rozwa¿aj¹c przyczyny obserwowanego od piêædziesiêciu lat procesu obni¿ania siê poziomu
zaufania spo³ecznego R. Layard [2010, s. 95-97] zwraca uwagê na zwi¹zek tego zjawiska z kryzysem
rodziny. Kondycja rodziny mo¿e zatem po�rednio wskazywaæ zarówno na poziom zaufania panuj¹-
cego w spo³eczno�ciach lokalnych, mo¿liwo�ci tworzenia przez wspólnoty lokalne kapita³u spo-
³ecznego i uzasadniaæ poziom spo³ecznej akceptacji.

Za przyk³ad mo¿e s³u¿yæ ni¿szy ni¿ mo¿na by oczekiwaæ poziom spo³ecznej akceptacji obserwo-
wany w Warszawie. Kryzys rodziny jest tu wyra�nie zauwa¿alny. O jego skali �wiadcz¹ wyniki Naro-
dowego Spisu Powszechnego 2002, które wykaza³y, ¿e pe³ne rodziny w Warszawie stanowi³y 69%
rodzin wychowuj¹cych potomstwo. Analogiczny wska�nik obliczony dla województwa (78%) by³
znacz¹co wy¿szy. Poza normaln¹ rodzin¹ wychowywa³o siê 89 500 warszawian w wieku 0-24 lat, co
stanowi³o 28% tej grupy wiekowej w regionie. Wiêkszo�æ z nich (80,5 tys.) znajdowa³o siê pod opiek¹
60 100 samotnych matek. Stolicê cechuje ni¿szy od �redniej w województwie wska�nik zawieranych
ma³¿eñstw. W roku 2002 na ka¿dy 1000 obywateli przypada³o ich 4,1 (w województwie � 5,1). Ponadto,
ma³¿eñstwa zawierane w stolicy s¹ nietrwa³e. Liczba rozwodów systematycznie wzrasta i w roku 2006
osi¹gnê³a 3800, czyli 42% liczby zwi¹zków zawartych w tym roku.

S³abo�æ wiêzi spo³ecznych i rodziny wp³ywaj¹ tak¿e na wielko�æ przyrostu naturalnego. Ma³-
¿onkowie czê�ciej decyduj¹ siê na kolejne dziecko. Decyzjê tak¹ podejmuje 45% ma³¿eñstw i 33%
zwi¹zków partnerskich. Je�li chodzi o samotnych rodziców, to 72% spo�ród nich by³o w stanie
utrzymaæ tylko jedno dziecko. Jest to przyczyn¹ bardzo niskiego wska�nika dzietno�ci kobiet w
stolicy (1,13 w roku 2006). W latach 2002-2007 liczba zgonów przewy¿szy³a liczbê narodzin o 17 408.
Rok 2008 przyniós³ odwrócenie tendencji. Przewaga liczby urodzin nad liczb¹ zgonów wynios³a
728 osób, rok pó�niej zmniejszy³a siê do 636, by w 2010 wynie�æ 2012 osób. Oznacza to zmniejsze-
nie zale¿no�ci miasta od imigracji m³odzie¿y, czyli tzw. outsourcingu potomstwa, co w d³u¿szej
perspektywie nale¿y uznaæ za korzystne.

71 Model regresji wielorakiej tworzy³y: Wzlm � jako zmienna zale¿na oraz zmienne niezale¿ne: liczba gospo-
darstw domowych nierodzinnych, liczba gospodarstw domowych jednorodzinnych licz¹cych wiêcej ni¿ dwie
osoby, liczba gospodarstw domowych wielorodzinnych, liczba dzieci nowo narodzonych. Wszystkie zmienne w
przeliczeniu na 1000 mieszkañców. Model wyja�ni³ 62,7% ca³kowitej zmienno�ci zmiennej niezale¿nej i nie by³
obci¹¿ony autokorelacj¹ czynnika losowego (warto�æ statystyki Durbina-Watsona wynosi³a 2,01).
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Tabela 15. Ocena potencja³u demograficznego gmin na podstawie wielko�ci
przyrostu naturalnego i migracji w latach 2001-2010

�ród³o: obliczenia w³asne

ynimG abzciL tsoryzrP
ynlarutan

odlaS
ijcargim

.kzseim0001/yboso
mynzcifargomedelajcnetopmynaprezcywO 831 9,32- 5,94-

ijcargimketukswynzcifargomed³ajcnetopec¹carT 35 9,11 3,42-
ynzcifargomed³ajcnetopec¹juksyZ 73 0,01- 7,45

ynzcifargomed³ajcnetopy¿uD 68 5,22 8,99

W krótkim okresie, dziêki nap³ywowi si³y roboczej stolica zyskuje znacz¹cy bodziec rozwojo-
wy. Obni¿eniu ulega obci¹¿enie nak³adami na utrzymanie nieprodukcyjnej czê�ci spo³eczeñstwa.
Dotyczy to zarówno �rodków prywatnych, jak i publicznych, które mog¹ wesprzeæ rozwój. W roku
2002 osoby pozostaj¹ce na utrzymaniu innych stanowi³y w Warszawie 30,18% populacji, podczas
gdy �rednio w województwie wska�nik ten wyniós³ 35,5%. Jeszcze wiêksze ró¿nice odnotowano w
grupie dzieci i m³odzie¿y. Mieszkañcy w wieku do 19 lat stanowili w Warszawie 17,5% ogó³u,
podczas gdy �rednio w województwie 24%. Znajdowa³o to odzwierciedlenie w wydatkach na
edukacjê. W roku 2006 na ka¿de 1000 obywateli Mazowsza przypada³o 97 uczniów szkó³ podsta-
wowych i gimnazjów. Analogiczny wska�nik obliczony dla Warszawy wyniós³ 66 uczniów. Gdyby
wska�niki by³y równe, to do warszawskich szkó³ powinno uczêszczaæ o 53 300 dzieci wiêcej. Przy
kosztach edukacji wynosz¹cych w warszawskich szko³ach podstawowych �rednio 7396 z³ na
ucznia72, obci¹¿y³oby to bud¿et miasta dodatkowo kwot¹ 394 mln z³otych rocznie.

W d³u¿szym okresie outsourcing potomstwa oznacza jednak kurczenie siê w mie�cie sfery gospo-
darki lokalnej, której wa¿nym sk³adnikiem s¹ us³ugi w zakresie opieki nad dzieæmi oraz ich edukacj¹.

Outsourcing potomstwa wystêpuje na terenie ca³ego regionu. Województwo w d³u¿szym okresie
notowa³o ujemny przyrost naturalny. W latach 1999-2008 liczba mieszkañców zmniejszy³a siê z tego
powodu o 16 381 osób. Ponadto, w badanym okresie 116 960 osób podjê³o decyzjê o opuszczeniu
regionu na sta³e, a liczbê czasowo nieobecnych w miejscu zamieszkania szacowano na
70-80 tys. w zale¿no�ci od roku. Jednak liczba osób faktycznie zamieszkuj¹cych na Mazowszu wzros³a
z  5 112 652 osób w roku 1999 do 5 222 167 osób w roku 2009, a wiêc o 109 515 (2,1%). Zatem liczba osób
przyby³ych na jego teren wynios³a 240 479.

W latach 2001-2010 z dop³ywu ludno�ci skorzysta³y 123 gminy, w tym 37 jednostek wykazuj¹cych
ujemny przyrost naturalny (tab. 15). By³y to zatem jednostki maj¹ce du¿y potencja³ demograficzny
(przyrost naturalny wyniós³ �rednio 22 osoby na 1000 obywateli), który ulega³ dalszemu powiêksze-
niu (�rednio 99 osób na 1000 mieszkañców) lub odzyskuj¹ce potencja³, dziêki nap³ywowi ludno�ci.
Skupia³y siê one w aglomeracji warszawskiej oraz wokó³ Ostro³êki, Radomia i P³ocka (rys. 45). Równo-
cze�nie w 194 gminach liczba ludno�ci uleg³a zmniejszeniu. Szczególnie dotkliwie odczuwa³o to
 138 jednostek, które traci³y mieszkañców zarówno ze wzglêdu na ujemne saldo przyrostu naturalne-
go (�rednio 23,9 osób na 1000 mieszkañców), jak i migracji (49,5 osoby na 1000 mieszkañców). Nale¿y
uznaæ, ¿e jednostki tej grupy wyczerpa³y posiadany potencja³ rozwojowy. Oznacza to postêpuj¹cy
proces polaryzacji rozwoju i peryferyzacji zewnêtrznych czê�ci regionu.

72 Koszty obejmuj¹: wydatki na funkcjonowanie szkó³ podstawowych (�rednio na jednego ucznia w wojewódz-
twie 5030 z³ rocznie, w Warszawie 6110 z³) i gimnazjów (w województwie 6303 z³ rocznie, w Warszawie 7407 z³),
dowóz dzieci do szkó³ (w województwie �rednio 138 z³ na ucznia w Warszawie 59 z³), koszty funkcjonowania
zespo³ów administracyjnych (162 z³ na ucznia w województwie i 452 z³ w Warszawie).



108 Trwa³y rozwój w skali regionalnej i lokalnej � koncepcja i dzia³ania

3.4. Czynniki wp³ywaj¹ce na kierunek i tempo procesów
obserwowanych w regionie

Przedstawione powy¿ej procesy, zgodnie z koncepcj¹ opisan¹ w rozdziale 2.1., s¹ wynikiem
zró¿nicowania poziomu spo³ecznej akceptacji w poszczególnych czê�ciach regionu. Sk³ania to do
poszukiwania czynników wp³ywaj¹cych na poziom satysfakcji mieszkañców. Zgodnie z przyjêt¹
metod¹ zbadano zwi¹zek miêdzy wielko�ci¹ wska�nika Wzlm odzwierciedlaj¹cego poziom spo³ecznej
akceptacji a 185 wska�nikami charakteryzuj¹cymi poszczególne jednostki samorz¹du terytorialnego.

3.4.1. Czynniki wp³ywaj¹ce na poziom spo³ecznej akceptacji
(funkcja akceptacji)

Wyodrêbnienie czynników wp³ywaj¹cych na poziom spo³ecznej akceptacji oraz oszacowanie
si³y oddzia³ywania ka¿dego z tych czynników ma du¿e znaczenie praktyczne. Pozwala przez obli-
czenie warto�ci funkcji akceptacji oceniæ potencjaln¹ zdolno�æ obszaru (np. jednostki podzia³u
terytorialnego) do zaspokajania potrzeb mieszkañców i na tej podstawie przewidywaæ zjawiska
oraz problemy, jakie mog¹ pojawiaæ siê w przysz³o�ci i planowaæ dzia³ania maj¹ce na celu trwa³y
rozwój. Realizacjê tego celu umo¿liwia wykorzystanie metody regresji wielorakiej. Zró¿nicowanie
badanej cechy najlepiej wyja�ni³ uzyskany metod¹ krokow¹ model z³o¿ony z 10 zmiennych nieza-
le¿nych (tab. 16). Mo¿na je podzieliæ na trzy grupy. W pierwszej znalaz³y siê zmienne charakteryzu-
j¹ce poziom rozwoju gmin: wska�nik Wpzl �wiadcz¹cy o udziale poszczególnych jednostek w PKB
wytworzonym w regionie, �redni poziom wykszta³cenia mieszkañców i stopieñ urbanizacji gminy
(miejska, miejsko-wiejska, wiejska). Zmienne te wyja�ni³y 41,97% ca³kowitej zmienno�ci zmiennej
zale¿nej. Piêæ zmiennych charakteryzuj¹cych wydatki samorz¹dów gmin zwiêkszy³o odsetek zmien-
no�ci wyja�nionej o 15,36%. Dwie zmienne opisuj¹ce rolnictwo zwiêkszy³y R2 do 59,13%.

Rysunek 45. Rozmieszczenie
gmin o ró¿nym potencjale
demograficznym
�ród³o: opracowanie w³asne.
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Tabela 16. Model regresji wielorakiej poziomu spo³ecznej akceptacji wska�nika zmian liczby
mieszkañców (Wzlm)

R2 = 59,13%, R2 (skoryg. dla d.f) = 57,78%, standardowy b³¹d predykcji = 0,067, odchylenie przeciêtne =
0,046, statystyka D-W = 2,13.
�ród³o: opracowanie w³asne
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hcynlorhcawtsradopsogwhcynaw

44,1 301,0 050,0 150,2 140,0

]%[RUezrutkurtswZUT³aizdu 63,0 960,0 520,0 487,2 600,0

-omasiktadyW
ogennimgud¹zr
ujazdorgu³dew

]êboso/³z[me³ógoec¹¿eib 72,01 874,0- 780,0 015,5- 000,0

]êboso/³z[gu³suiwó³airetampukaz 81,2 503,0 390,0 762,3 100,0

-omasiktadyW
ogennimgud¹zr

gu³dew
ainezcanzezrp

]êboso/³z[enzcilbupiketoilbib 20,2 331,0- 930,0 244,3- 100,0

akradopsogelaizdwejcatod
]êboso/³z[anlanumok

16,0 921,0- 540,0 278,2- 400,0

mk/³z[³ókzsenjycartsinimday³opsez 2] 82,0 712,0- 250,0 602,4- 000,0

Poniewa¿ oszacowane wspó³czynniki regresji prezentowanego modelu regresji pokazuj¹ si³ê
wp³ywu poszczególnych czynników na poziom satysfakcji spo³eczeñstwa, nale¿y przyj¹æ, ¿e jest
on tym wy¿szy, im bardziej wspó³czynniki te ró¿ni¹ siê od zera. Znak oszacowanego wspó³czynnika
regresji informuje czy dany czynnik nale¿y traktowaæ jako stymulantê, czy jako destymulantê
spo³ecznej akceptacji. Na podstawie porównania wspó³czynników mo¿na powiedzieæ, ¿e wy¿szym
poziomem akceptacji cieszy³y siê gminy charakteryzuj¹ce siê wy¿szym udzia³em w PKB regionu.
Preferowane by³y o�rodki miejskie i tereny do nich przyleg³e oraz zamieszkane przez lepiej wy-
kszta³con¹ spo³eczno�æ. Poziom wykszta³cenia spo³eczeñstwa wp³ywa na rozwój gospodarczy i
dochody ludno�ci, jak równie¿ na czêstotliwo�æ i jako�æ kontaktów miêdzyludzkich, co zwiêksza
atrakcyjno�æ zamieszkiwania na danym terenie. Skutkiem tych oddzia³ywañ jest stwierdzony przez
P. �leszyñskiego [2009, s. 63] wiêkszy nap³yw ludzi wykszta³conych na obszary o wy¿szym udziale
osób wykszta³conych. Wzrostowi liczby mieszkañców sprzyja³o tak¿e bardziej ekstensywne i wy-
cofuj¹ce siê z produkcji rolnictwo. Wysoko�æ wydatków bie¿¹cych gmin jawi siê jako czynnik
ograniczaj¹cy poziom spo³ecznej akceptacji. Dzieje siê tak prawdopodobnie dlatego, ¿e konkuruj¹
one w bud¿etach z wydatkami maj¹tkowymi, decyduj¹cej o warunkach ¿ycia mieszkañców i wize-
runku gminy. Nale¿y zwróciæ uwagê,  ¿e destymulantami spo³ecznej akceptacji by³y tak¿e wydatki
na niektóre kierunki dzia³ania (biblioteki, gospodarka komunalna, zespo³y administracyjne szkó³).
Wskazuje to na niedopasowanie struktury us³ug publicznych do potrzeb mieszkañców. Zwraca
jednak uwagê zmienna �wydatki na zakup materia³ów i us³ug�. Jej obecno�æ w modelu mo¿e �wiad-
czyæ o tym, ¿e lepsze warunki ¿ycia tworz¹ te jednostki, które wiêcej �rodków publicznych kieruj¹
do sfery lokalnej gospodarki.
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Oddzia³ywanie subregionalnych i lokalnych o�rodków wzrostu

Przedstawiony model nie wyja�ni³ znacznej czê�ci zró¿nicowania spo³ecznej akceptacji. Mo¿e
to wynikaæ z kilku przyczyn:

� niektóre wa¿ne czynniki nie zosta³y rozpoznane i w zestawie u¿ytym do obliczeñ nie by³o
miar je charakteryzuj¹cych,

� czê�æ czynników jest nominantami tzn., ¿e do pewnej wielko�ci zwiêksza akceptacjê, po
czym zaczyna j¹ obni¿aæ lub na odwrót (np. gêsto�æ zaludnienia); tego typu zmienne meto-
da krokowa czêsto eliminuje,

� niektóre czynniki wystêpuj¹ jedynie w czê�ci populacji badanej, w zwi¹zku z tym traktowa-
ne s¹ jak ma³o znacz¹ce.

Do ostatniego rodzaju czynników nale¿¹ oddzia³ywania subregionalnych i lokalnych o�rodków
wzrostu. Poniewa¿ wzmocnienie oddzia³ywañ tych o�rodków przewidziano w dokumentach strate-
gicznych województwa [Strzelecki, Holcel 2007, s. 67], uzasadnione jest przeprowadzenie oceny ich
zasiêgu. Mo¿na to zrobiæ na podstawie pomiaru zmian akceptacji w miarê oddalania siê od nich.

Na obszarze subregionów centralnych, oddzia³ywania Warszawy s¹ na tyle silne, ¿e niejako
�przes³aniaj¹� wp³yw miast bli¿ej niej po³o¿onych, nawet tak du¿ych jak Pruszków (55,6 tys. miesz-
kañców w roku 2007), Legionowo (51 tys.) lub ¯yrardów (41 tys.). Jest on widoczny jedynie w
przypadku o�rodków bardziej odleg³ych od stolicy.

Zale¿no�æ pomiêdzy odleg³o�ci¹ od Warszawy a wielko�ci¹ wska�nika Wzlm opisuje najlepiej
dopasowany model regresji o równaniu:

            (21)

gdzie:
� estymowana wielko�æ wspó³czynnika zmian liczby mieszkañców,

Xw � odleg³o�æ od Warszawy,
R2 = 36,85%.

Pozwala on oszacowaæ odleg³o�æ, w jakiej wygasa pozytywny wp³yw stolicy na poziom ak-
ceptacji spolecznej. W subregionie warszawskim zachodnim wynosi³a ona �rednio 60,67 km licz¹c
od centrum miasta. Wiêkszo�æ gmin subregionu warszawskiego zachodniego, w tym wszystkie
wiêksze o�rodki miejskie, znajduje siê w odleg³o�ci mniejszej. Dalej po³o¿onych by³o zaledwie 8
jednostek, w tym 1 miasto.

Zasiêg oddzia³ywañ Warszawy na gminy po³o¿one na prawym brzegu Wis³y oszacowano na
podstawie zale¿no�ci opisanej wzorem (22):

            (22)

gdzie:
�  estymowana wielko�æ wska�nika zmian liczby mieszkañców,

Xw �  odleg³o�æ od Warszawy,
R2 = 40,7%.

Wyniós³ on 57,4 km, a wiêc nieznacznie mniej ni¿ w przypadku gmin nale¿¹cych do subregionu
warszawskiego zachodniego, dlatego uda³o siê wyodrêbniæ wp³yw dalej po³o¿onego Garwolina na
rozwój granicz¹cych z nim jednostek. Zale¿no�æ warto�ci wska�nika Wzlm od odleg³o�ci od tego
miasta opisywa³ najlepiej dopasowany model regresji krzywoliniowej o równaniu:

            (23)
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gdzie:
�  estymowana wielko�æ wspó³czynnika zmian liczby mieszkañców,

Xg �  odleg³o�æ od Garwolina,
R2 = 61,0%.

Na tej podstawie oszacowano, ¿e zasiêg pozytywnych oddzia³ywañ miasta wynosi �rednio 10 km.
Poniewa¿ odleg³o�æ Garwolina od Warszawy wynosi 72 km, oddzia³ywania obu miast nie nak³adaj¹
siê na siebie.

W podregionach zewnêtrznych najwiêkszym zasiêgiem oddzia³ywañ charakteryzowa³ siê P³ock.
Zale¿no�æ wielko�ci zmian liczby mieszkañców od odleg³o�ci od tego miasta opisywa³ model:

            (24)

gdzie:
� estymowana warto�æ wska�nika zmian liczby mieszkañców,

Xp � odleg³o�æ od P³ocka,
R2 = 47,8%.

Oszacowany na tej podstawie zasiêg oddzia³ywañ wyniós³ 28,8 km. Analogiczne obliczenia
wykonane dla Radomia wykaza³y, ¿e oddzia³uje on na odleg³o�æ 26,8 km. W przypadku Ostro³êki
zasiêg w jakim obserwuje siê pozytywny wp³yw miasta wyniós³ 14,14 km, Siedlec � oko³o 8 km,
Ciechanowa � 6,3 km.

3.4.2 Czynniki ró¿nicuj¹ce udzia³ gmin w PKB regionu

Najwa¿niejszym czynnikiem ró¿nicuj¹cym udzia³ poszczególnych gmin w PKB wytworzonym
w województwie okaza³a siê dostêpno�æ gazu ziemnego z sieci (tab. 17). Zmienna ta wyja�ni³a a¿
52,47% ca³kowitej zmienno�ci zmiennej obja�nianej. Wysokie zu¿ycie gazu ziemnego w gospodar-
stwach domowych wskazuje na stosowanie go w celach grzewczych, co oznacza okre�lony typ
budownictwa i sposób ¿ycia charakterystyczny dla osób o wy¿szych dochodach. Za tak¹ interpre-

]OP:Ö

����
������Ö � 

;S
]OP:

]OP:Ö

R2 = 66,54%, R2 (skoryg. dla d.f) = 65,88%, standardowy b³¹d predykcji = 0,0614, odchylenie przeciêtne
= 0,03295, statystyka D-W = 2,02882
�ród³o: opracowanie w³asne
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Tabela  17. Model regresji wielorakiej wska�nika produktywno�ci zasobów ludzkich (Wpzl)
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tacj¹ przemawia fakt wyst¹pienia w modelu równie¿ zmiennej odzwierciedlaj¹cej zakres korzystania
mieszkañców gminy z zewnêtrznych rynków zatrudnienia, która wyja�ni³a dalsze 2,57% zmienno�ci
wska�nika Wpzl. Na drugim miejscu pod wzglêdem wielko�ci zmienno�ci obja�nionej (8,0%) znala-
z³a siê zmienna obrazuj¹ca zró¿nicowanie liczby przedsiêbiorstw przypadaj¹cych na 1 km2 po-
wierzchni j.s.t. Stopieñ urbanizacji gminy (wiejska, wiejsko-miejska) lub zastêpuj¹cy tê zmienn¹
wska�nik gêsto�ci zaludnienia wyja�nia³y niespe³na 2% zmienno�ci zmiennej zale¿nej. Model uzu-
pe³nia³y: �redni poziom wykszta³cenia mieszkañców (wyja�ni³ 0,93% zmienno�ci) oraz liczba go-
spodarstw rolnych przypadaj¹ca na 1 km2 powierzchni jednostki. Minus przy oszacowanym wspó³-
czynniku regresji cz¹stkowej tej zmiennej oznacza, ¿e zwiêkszenie liczby gospodarstw rolnych
przypadaj¹cych �rednio na jednostkê powierzchni statystycznie zmniejsza udzia³ w PKB regionu.

3.4.3. Czynniki wp³ywaj¹ce na aktywno�æ mieszkañców na rynkach
pracy poza miejscem zamieszkania

Model regresji wielorakiej zmiennej: �liczba osób wyje¿d¿aj¹cych do pracy w przeliczeniu na
1000 mieszkañców� wyja�ni³ 62,4% ca³kowitej zmienno�ci zmiennej zale¿nej. Nie by³ obci¹¿ony
autokorelacj¹ czynnika losowego, na co wskazuje warto�æ statystyki Durbina-Watsona wynosz¹-
ca 2,06. Wykaza³ on wp³yw 12 czynników (tab. 18), które pozwalaj¹ stwierdziæ, i¿ aktywno�æ miesz-
kañców na rynkach pracy poza miejscem ich zamieszkania zale¿y g³ównie od czynników, które nie
mog¹ byæ kszta³towane dzia³aniami na szczeblu lokalnym, tj.:
1.  Najwa¿niejszym czynnikiem ró¿nicuj¹cym liczbê osób wyje¿d¿aj¹cych do pracy poza gminê

bêd¹c¹ miejscem sta³ego pobytu, by³a odleg³o�æ od g³ównego o�rodka gospodarczego regio-
nu. Zmienna ta obja�ni³a 39,65% ca³kowitej zmienno�ci zmiennej obja�nianej. Zale¿no�æ miê-
dzy ni¹ a liczb¹ osób wyje¿d¿aj¹cych do pracy z poszczególnych gmin mia³a postaæ liniow¹:

           (25)
gdzie:

�  estymowana wielko�æ wska�nika aktywno�ci mieszkañców na zewnêtrznych ryn-
    kach pracy (liczba osób wyje¿d¿aj¹cych do pracy poza gmin¹ bêd¹c¹ miejscem ich

zamieszkania przeliczona na 1000 mieszkañców),
Xw � odleg³o�æ od Warszawy,
R2 = 41,796%.

Przedstawiona zale¿no�æ wskazuje, ¿e wraz ze wzrostem odleg³o�ci o 10 km, do pracy wyje¿d¿a
statystycznie o 5 osób mniej w przeliczeniu na ka¿dy 1000 mieszkañców. Analiza tzw. nieoczeki-
wanych reszt zwraca uwagê, ¿e czê�æ gmin wykazuje wiêksz¹ mobilno�æ mieszkañców ni¿ wska-
zywa³aby na to prognoza (rys. 46). Zjawisko to mo¿na t³umaczyæ korzystnymi po³¹czeniami
kolejowymi ze stolic¹, jakie maj¹ gminy powiatów: miñskiego, pruszkowskiego garwoliñskiego,
otwockiego, a tak¿e oddzia³ywaniem Radomia i o�rodków województw o�ciennych (Starachowi-
ce w przypadku I³¿y), a w koñcu oddzia³ywaniami lokalnych o�rodków wzrostu, np. Garwolina.

2. Pewne znaczenie ma po³o¿enie geograficzne wzglêdem o�rodka wzrostu. Jest to zapewne
skutkiem historycznie ukszta³towanych ró¿nic rozwoju w poszczególnych czê�ciach regio-
nu. W grê mog¹ wchodziæ m.in.: ró¿nice rozwoju gospodarczego, systemu transportowego,
lokalnej kultury.

3. Konkurencja na lokalnym rynku pracy wynikaj¹ca z wiêkszej gêsto�ci zaludnienia zwiêksza
mobilno�æ zawodow¹ mieszkañców. Wzrostowi gêsto�ci zaludnienia o 100 osób na 1 km2

towarzyszy³ wzrost liczby doje¿d¿aj¹cych do pracy statystycznie o 6 osób na ka¿dy 1000
mieszkañców.
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73 Wska�nik wzglêdnej wysoko�ci dochodów gmin per capita � miara powsta³a w wyniku unitaryzacji zerowa-
nej wektora dochodów gmin, osi¹gniêtych w roku 2006.

4. Istotnym czynnikiem by³y kwalifikacje mieszkañców pozwalaj¹ce im konkurowaæ na zewnêtrz-
nych rynkach zatrudnienia o p³ace, uzasadniaj¹ce podjêcie dodatkowego trudu i umo¿liwiaj¹-
ce pokrycie kosztów dojazdów. Ró¿nica �redniego poziomu wykszta³cenia wynosz¹ca w skali
rang 1 oznacza³a statystyczn¹ ró¿nicê liczby mieszkañców doje¿d¿aj¹cych do pracy, wyno-
sz¹c¹ 42 osoby na 1000 mieszkañców.

5. Zmienna �wska�nik wzglêdnej wysoko�ci dochodów ogó³em gmin�73 wyja�ni³a 6,05% ca³kowitej
zmienno�ci badanej zmiennej. Model regresji prostej wskazuje na to, ¿e zale¿no�æ pomiêdzy
omawian¹ par¹ zmiennych jest nawet nieco �ci�lejsza (R2 = 8,86%). Analiza zale¿no�ci przed-
stawiona na rysunku 47 zwraca uwagê, ¿e w grupie gmin o niskich dochodach w przeliczeniu na
g³owê mieszkañca (warto�æ wska�nika poni¿ej 0,5) jest ona silnie zró¿nicowana i zale¿y w g³ów-
nej mierze od innych czynników. Mo¿na w niej wyodrêbniæ jednak dwa skupienia (obszary
zaznaczone obwódk¹ z lewej strony rysunku), które ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ odsetkiem mieszkañ-

Tabela  18. Model regresji wielorakiej zmiennej �liczba osób wyje¿d¿aj¹cych do pracy w przeli-
czeniu na 1000 mieszkañców�

eineinlógezczsyW æ�onneimZ
anoin�ajyw

]%[

anecO
-amytse

arot

d¹³B
.dnats

akytsytatS

t p

a³atS 948,24 266,62 706,1 901,0
enzce³opsienzcifargoegainawoknurawuec¹jusipoenneimZ

]mk[ywazsraWdoæ�o³geldO 56,93 805,0- 240,0 221,21- 000,0
ywel(utsorzwakdor�omedêlgzweine¿o³oP

)y³siWgezrbywarpbul
18,0 707,8- 740,3 858,2- 500,0

]mk/bóso[aineindulazæ�otsêG 02,1 650,0 110,0 470,5 000,0
wócñakzseimainec³atzskywmoizopinder� 35,1 342,24 718,8 197,4 000,0

me³ógowódohcodic�okosywkin�aksW
nimg

50,6 761,05- 519,11 112,4- 000,0

ikradopsogêrutkurtsec¹juzyretkarahcenneimZ
mk1anwópelksabzciL 2 ynimginhczreiwop

)oinder�(
25,4 674,3- 576,0 741,5- 000,0

ijckesodhcynozcilazwtsroibêisdezrpabzciK
mk1anhcyc¹jadapyzrpDKPK 2

ynimginhczreiwop

86,1 133,01- 362,2 665,4- 000,0

owtcinlorec¹juzyretkarahcenneimZ
ainawokty¿uezrutkurtswwódas³aizdU

wótnurg
27,2 428,0- 702,0 479,3- 000,0

]ah[hcynlorwtsradopsogæ�okleiW 52,2 760,3- 684,0 603,6- 000,0
ainawokty¿uezrutkurtswwógo³do³aizdU

wótnurg
37,0 285,0- 262,0 122,2- 720,0

ainawokty¿uezrutkurtswZUT³aizdU
wótnurg

36,0 404,0 071,0 083,2 810,0

hcawtsradopsogwogenmeizuzageicy¿uZ
]êboso/3m[hcywomod

66,0 190,23- 558,31 613,2- 120,0

R2 = 62,43%, R2 (skoryg. dla d.f) = 61,53%, standardowy b³¹d predykcji = 19,82, odchylenie przeciêtne =
15,31, statystyka D-W = 2,06.
�ród³o: opracowanie w³asne
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ców pracuj¹cych poza miejscem za-
mieszkania. W obu tych skupieniach
widoczny jest wyra�ny spadek od-
setka osób doje¿d¿aj¹cych do pracy
w miarê wzrostu wielko�ci dochodów
gmin. Podobne zjawisko widoczne
jest równie¿ w skupieniu gmin o wy-
¿szych dochodach (obszar zakre�lo-
ny z prawej strony). Omawiany wy-
kres pokazuje jeszcze jedno zjawisko.
Jednostki maj¹ce na swym terenie
dobrze (jak na lokalne warunki) roz-
winiêt¹ gospodarkê, m.in.: Warsza-
wa, P³ock, Ostro³êka, Siedlce, Radom
lub £yse, charakteryzuj¹ siê bardzo
nisk¹ sk³onno�ci¹ mieszkañców do
szukania pracy poza nimi. Statystycz-
nie, z gminy o najwy¿szych docho-
dach wyje¿d¿a³o do pracy wiêcej o
50 osób na 1000 mieszkañców ni¿ z
gminy o dochodach najni¿szych.

6. Konkurencja rolnictwa o zasoby pracy
powoduje zmniejszanie liczby osób ak-
tywnych zawodowo poza miejscem za-
mieszkania. Widoczna jest w gminach,
gdzie udzia³ sadów w strukturze u¿ytków rolnych przekracza³a 10% (rys. 48). Zmienna ta wyja�ni³a
2,72% ca³kowitej zmienno�ci zmiennej obja�nianej. Niewiele mniej (2,25%) wyja�ni³o uwzglêdnienie
wielko�ci gospodarstw rolnych. Mniejsz¹ rolê w prezentowanym modelu pe³ni¹ zmienne: �udzia³
od³ogów w strukturze u¿ytkowania gruntów� i �udzia³ trwa³ych u¿ytków rolnych w strukturze
u¿ytkowania gruntów�. Dok³adniejsza
analiza wykaza³a, ¿e opisywa³y one
wp³yw rolnictwa funkcjonuj¹cego w
granicach miast regionu. St¹d relatyw-
nie niski udzia³ zmienno�ci przez nie wy-
ja�nionej.

7. Zmienne opisuj¹ce wp³yw struktury
gospodarki lokalnej na mobilno�æ
mieszkañców wyja�ni³y ³¹cznie 6,2%
ca³kowitej zmienno�ci zmiennej obja-
�nianej. Zagêszczenie sklepów na po-
wierzchni gmin wyja�ni³o 4,52% ca³-
kowitej zmienno�ci zmiennej obja-
�nianej. Badanie z wykorzystaniem
regresji prostej wykaza³o, ¿e przy za-
³o¿eniu krzywoliniowo�ci zwi¹zku
(model odwrotno�ciowy dla X) udzia³
zmienno�æ wyja�niona zwiêkszy³a siê
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Rysunek 46. Zale¿no�æ miêdzy odleg³o�ci¹ od Warsza-
wy a sk³onno�ci¹ mieszkañców gmin województwa ma-
zowieckiego do podejmowania pracy poza miejscem za-
mieszkania
�ród³o: opracowanie w³asne

Rysunek 47. Regresja liczby mieszkañców pracuj¹-
cych w gminie innej ni¿ miejsce zamieszkania, w funk-
cji wska�nika wzglêdnej wysoko�ci dochodów gmin
per capita
�ród³o: opracowanie w³asne
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do 7,4%. Statystycznie, dodatko-
wy sklep przypadaj¹cy na 1 km2

powierzchni gminy oznacza³
zmniejszenie liczby wyje¿d¿aj¹-
cych do pracy poza ni¹ o 3,5 oso-
by na ka¿de 1000 obywateli.
Zmienna �liczba przedsiêbiorstw
zaliczonych do sekcji K przypa-
daj¹cych na 1 km2 powierzchni
gminy� obja�nia zale¿no�ci za-
chodz¹ce w g³ównych o�rodkach
regionu: Warszawie, Radomiu,
P³ocku, Ostro³êce, Siedlcach, w
Ciechanowie i Piasecznie. Wzrost
zagêszczenia przedsiêbiorstw za-
liczanych do tej sekcji PKD za-
trudniaj¹cych specjalistów,
zmniejsza³ liczbê korzystaj¹cych
z zewnêtrznych rynków pracy
statystycznie o 10 osób na 1000
mieszkañców.

8. Ujemny znak oszacowanego wspó³czynnika regresji cz¹stkowej zmiennej �zaopatrzenie miesz-
kañców w gaz ziemny z sieci� wskazuje, i¿ jednostki których mieszkañcy w wiêkszym zakresie
korzystaj¹ z gazu w celach energetycznych, cechuj¹ siê mniejsz¹ aktywno�ci¹ obywateli na
zewnêtrznych rynkach pracy.

3.4.4. Czynniki wp³ywaj¹ce na rolnictwo

Przedstawione powy¿ej modele regresji wskaza³y, ¿e jednym z czynników wp³ywaj¹cych na
procesy obserwowane w regionie jest sytuacja gospodarstw rolnych. Zwróci³y tym samym uwagê
na przyczyny przedstawionego w rozdziale 3.3.4. procesu ograniczania produkcji rolniczej. Wyniki

Rysunek 48. Zale¿no�æ miêdzy udzia³em sadów w struktu-
rze u¿ytkowania gruntów a sk³onno�ci¹ mieszkañców gmin
województwa mazowieckiego do podejmowania pracy poza
miejscem zamieszkania
�ród³o: opracowanie w³asne
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Tabela 19. Model regresji wielorakiej wska�nika ograniczania dzia³alno�ci rolniczej

R2 = 93,857%, R2 (skoryg. dla d.f) = 92,86%, standardowy b³¹d predykcji = 0,1957, odchylenie przeciêt-
ne = 0,1400, statystyka D-W = 2,0196.
�ród³o: obliczenia w³asne
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obliczeñ zestawione w tabeli 19 pokazuj¹, ¿e rolnictwu sprzyjaj¹ przede wszystkim: ni¿sza gêsto�æ
zaludnienia i ni¿szy potencja³ demograficzny. Uzasadnia to silna zale¿no�æ miêdzy wska�nikiem
Wodr i zmiennymi: �obszar obs³ugiwany �rednio przez gminn¹ placówkê o�wiatow¹� i ��rednia
wielko�æ gminnej placówki o�wiatowej�. Pierwsza z nich wyja�ni³a 73% ca³kowitej zmienno�ci
analizowanego wska�nika, a druga � dalsze 10%. Oszacowane wspó³czynniki regresji wielorakiej
wskazuj¹, ¿e badana zmienna przyjmowa³a ni¿sze warto�ci tam, gdzie szko³y o statystycznie wiêk-
szym zasiêgu dzia³ania mia³y mniej uczniów. Musia³y to byæ placówki dzia³aj¹ce na obszarach o
ma³ej liczbie dzieci przypadaj¹cej na jednostkê powierzchni. Natê¿enie ograniczania produkcji rol-
niczej w powiatach po³o¿onych w pó³nocno zachodniej czê�ci województwa by³o ni¿sze ni¿ mo¿na
by³o tego oczekiwaæ na podstawie analizy zmiennych charakteryzuj¹cych organizacjê. Obszar ten
tworzy³o 7 spo�ród 10 jednostek o najwy¿szej w regionie obsadzie trzody chlewnej na 100 UR:
¿uromiñski � 208 szt./100 ha, sierpecki � 162, ciechanowski � 141, gostyniñski � 135, p³ocki � 131,
pu³tuski �125, p³oñski � 123. Wysokie pog³owie �wiñ wystêpowa³o ponadto w powiatach: ³osic-
kim, siedleckim, garwoliñskim i kozienickim. W omawianym modelu regresji wielorakiej obsada
�wiñ na 100 ha UR dodana zosta³a jako trzecia z kolei zmienna obja�niaj¹ca. Wyja�ni³a dalsze 5,5%
zmienno�ci. Zwi¹zek ten by³by silniejszy, gdyby mo¿na by³o uwzglêdniæ jego krzywoliniowy cha-
rakter, co pokazuje równanie regresji (26)  prostej pomiêdzy zmiennymi:

            (26)

gdzie:
�  estymowana warto�æ wska�nika ograniczania dzia³alno�ci rolniczej,

Otch �  obsada trzody chlewnej (szt./100 ha UR),
R2 = 63,2117%.

Pozosta³e dwie zmienne charakteryzuj¹ce strukturê us³ug publicznych: �udzia³ wydatków na
bezpieczeñstwo publiczne� i �liczba mieszkañców na ³ó¿ko szpitalne� nie mia³y ju¿ tak du¿ego
znaczenia. £¹cznie wyja�ni³y 4,3% ca³kowitej zmienno�ci wska�nika Wodr. Ich obecno�æ w modelu
wskazuje, ¿e na decyzje producentów rolnych wp³ywaj¹ w pewnym stopniu warunki ¿ycia tworzo-
ne przez samorz¹d na szczeblu powiatu. Rezygnacji w³a�cicieli gospodarstw z prowadzenia dzia³al-
no�ci rolniczej sprzyja³y: utrudniony dostêp do placówek ochrony zdrowia i stan bezpieczeñstwa
publicznego.

Mo¿na ponadto wykazaæ zwi¹zek wielko�ci wska�nika Wodr z sytuacj¹ na rynku pracy. Spo-
�ród 11 powiatów o stopie bezrobocia ni¿szej od �redniej w regionie 7 wchodzi³o w sk³ad obszaru,
na którym dostrzegalne jest odchodzenie rolników od zawodu. By³y to: Warszawa, w której stopa
bezrobocia w roku 2007 wynosi³a 6% oraz powiaty ziemskie: piaseczyñski � 8,3%, grójecki � 9,7%,
pruszkowski � 11,4%, grodziski � 11,5%, warszawski zachodni � 11,8 i miñski � 13,6%. Znaczenie
mia³a równie¿ �rednia wysoko�æ p³ac, jak¹ mo¿na uzyskaæ poza rolnictwem. Niemal we wszystkich
powiatach cechuj¹cych siê warto�ci¹ Wodr mniejsz¹ od 0,25, �rednia p³aca by³a ni¿sza ni¿ 2799 z³
(�rednia wyznaczona dla wszystkich poza Warszaw¹ powiatów regionu). Wyj¹tek stanowi³y po-
wiaty grójecki i kozienicki, w których �rednie p³ace by³y dostrzegalnie wy¿sze i wynosi³y odpo-
wiednio 3089 i 2984 z³. Jedynie dwie jednostki z grupy o wiêkszym nasileniu procesu ograniczania
produkcji rolniczej (miñski, szyd³owiecki) oferowa³y p³ace ni¿sze od �redniej w regionie (odpo-
wiednio: 2379, 2078 z³).
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Rysunek 49. Uk³ad wzajemnych powi¹zañ miêdzy czynnikami wp³ywaj¹cymi na
poziom spo³ecznej akceptacji
�ród³o: opracowanie w³asne

3.4.5. Wzajemne oddzia³ywania czynników wp³ywaj¹cych na poziom
spo³ecznej akceptacji

Wyniki przedstawione w rozdzia³ach 3.4.1.-4.4. pokazuj¹, ¿e poziom akceptacji spo³ecznej zale¿y
bezpo�rednio lub po�rednio od wielu czynników powi¹zanych ze sob¹. Znaleziono ich 26. Czê�æ z
nich mo¿na pogrupowaæ, co znacznie u³atwia analizê ich wzajemnych oddzia³ywañ (rys. 49).

Po³o¿enie geograficzne. Wykazano, ¿e odleg³o�æ od subregionalnych i lokalnych o�rodków
wzrostu wp³ywa³a na wielko�æ udzia³u spo³eczno�ci lokalnych w PKB regionu, zwiêkszaj¹c poziom
spo³ecznej akceptacji. Decyduje o tym zmniejszaj¹ca siê wraz z odleg³o�ci¹ dostêpno�æ rynków
pracy tych o�rodków. Rosn¹ce koszty i wyd³u¿aj¹cy siê czas dojazdu redukuj¹ korzy�ci wynikaj¹-
ce z przestrzennego zró¿nicowania p³ac. Zwróci³ równie¿ uwagê fakt, ¿e zawodowa aktywno�æ
mieszkañców poza miejscem zamieszkania by³a wiêksza we wschodnich powiatach regionu. Mo¿-
na to wyja�niæ utrwalonymi historycznie ró¿nicami rozwoju, liczb¹ i wielko�ci¹ miast, niesprzyjaj¹-
cymi warunkami przyrodniczymi dla okre�lonych dzia³ów rolnictwa, które jak sadownictwo wyka-
zywa³y zdolno�æ do zatrzymywania nadwy¿ek si³y roboczej. W ujêciu przestrzennym ujawnia³o siê
tak¿e zró¿nicowanie wielko�ci gospodarstw rolnych oraz struktury prowadzonej w nich produkcji.
Wp³yw po³o¿enia jednostki wzglêdem o�rodka wzrostu ujawnia siê czêsto w skali lokalnej. Zauwa-
¿ono, ¿e w przypadku, gdy o�rodek wzrostu po³o¿ony jest nad wiêksz¹ rzek¹, gminy po³o¿one na
tym samym brzegu co centrum administracyjne o�rodka wzrostu cechuje wy¿szy poziom rozwoju.
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Poziom urbanizacji jednostki. Mieszkañcy miast statystycznie wykazywali wy¿szy poziom
akceptacji ni¿ mieszkañcy gmin miejsko-wiejskich, a ci wy¿szy od obywateli gmin wiejskich. Zasad-
nicz¹ przyczyn¹ by³o zró¿nicowanie dostêpno�ci i wysoko�ci dochodów ze �róde³ pozarolniczych.
Na wielko�æ udzia³u spo³eczno�ci lokalnych w wytworzonym PKB wp³ywa³a liczba przedsiêbiorstw
przypadaj¹cych na jednostkê przestrzeni. Wiêksza liczba sklepów ulokowanych na terenie gminy
i przedsiêbiorstw nale¿¹cych do sekcji K zmniejsza³a aktywno�æ mieszkañców na zewnêtrznych
rynkach zatrudnienia. Sprzyja³a jej natomiast wiêksza gêsto�æ zaludnienia.

Przeciêtny poziom wykszta³cenia ludno�ci w znacznym stopniu wyznacza jako�æ ¿ycia spo-
³eczno�ci lokalnych. Gwarantuje mieszkañcom wy¿sze dochody uzyskiwane w miejscu zamieszka-
nia, jak i poza nim. Mo¿na to wykazaæ na podstawie zale¿no�ci miêdzy poziomem wykszta³cenia
mieszkañców i dochodami gmin z tytu³u udzia³u w podatku dochodowym od osób fizycznych,
przeliczonymi na g³owê mieszkañca (rys. 50). Ponadto, �redni poziom wykszta³cenia decyduje o
rodzaju relacji pomiêdzy cz³onkami spo³eczno�ci, co sprawia, ¿e obszary cechuj¹ce siê wy¿szym
poziomem wykszta³cenia s¹ bardziej atrakcyjne jako miejsce zamieszkania.

Rysunek 50. Regresja wysoko�ci
wp³ywów z podatku dochodowego
od osób fizycznych w przeliczeniu
na g³owê mieszkañca w funkcji
�redniego poziomu wykszta³cenia
mieszkañców
�ród³o: opracowanie w³asne

�

����

���

���

����

����

����

��� ��� ��� ��� ��� ��� ���:
LH
ON
R
ü�
Z
Sá
\Z

yZ
�]
�W\
WX
áX
�S
RG
DW
NX
�

GR
FK
RG
RZ

HJ
R�
RG
�
Vy
E�
IL
]\
F]
Q\
FK
��
3,
7
��

Z
�S
U]
HO
LF
]H
QL
X�
QD
�J
áR
Z

�P
LH
V]
ND

FD
R

UHGQL�SR]LRP�Z\NV]WDáFHQLD�PLHV]ND FyZ��UDQJD�

3RGNRZD�/�

0LFKDáRZLFH

3LDVHF]QR

3LDVWyZ

*DUZROLQ

.RQVWDQFLQ�-�

6W��%áRWQLFD
à\VH

,]DEHOLQ

6W��%DELFH

3,7SF �������������������� �:SZ

5� �����

Wielko�æ udzia³u spo³eczno�ci lokalnej w PKB regionu, jako odzwierciedlenie poziomu za-
mo¿no�ci wspólnoty lokalnej wp³ywa bezpo�rednio na poziom spo³ecznej akceptacji. Dostrzegal-
na jest dodatnia korelacja miêdzy wska�nikiem produktywno�ci zasobów ludzkich i wielko�ci¹
gospodarstw rolnych. £atwo�æ uzyskania dochodów wp³ywa na szybko�æ zmian struktury agrar-
nej. Jak stwierdzi³a B. Fedyszak-Radziejowska [2005, s. 143], pozostawanie w rolnictwie jest bar-
dziej konieczno�ci¹ ni¿ wyborem i czêsto wynika z zagro¿enia brakiem �róde³ utrzymania. Zatem
maj¹cy inne mo¿liwo�ci zabezpieczenia bytu cz³onkowie rodzin rolniczych odchodz¹ od zawodu,
co sprzyja powiêkszaniu gospodarstw przez tych, którzy zostaj¹. Sytuacja dochodowa mieszkañ-
ców wp³ywa tak¿e na wielko�æ dochodów gmin.

Aktywno�æ mieszkañców na zewnêtrznych rynkach zatrudnienia wp³ywa dodatnio na po-
ziom zamo¿no�ci mieszkañców jednostki. Jednak przez os³abienie wiêzi miêdzyludzkich prowadzi
do obni¿enia poziomu zadowolenia i akceptacji spo³ecznej.

Dochody gmin decyduj¹ o wielko�ci i strukturze poda¿y us³ug publicznych.
Struktura us³ug publicznych wp³ywa na poziom spo³ecznej akceptacji i na gotowo�æ ludno-

�ci rolniczej do pozostawania w zawodzie. Przemiany zachodz¹ce w spo³eczeñstwie i w rolnictwie
s¹ ze sob¹ �ci�le powi¹zane [Wilkin 2005c, s. 12], a zmiany jakie nast¹pi³y po roku 1989 spowodo-
wa³y wzrost aspiracji ludno�ci, które w znacznej czê�ci zaspokajane s¹ przez us³ugi publiczne
[Michalska 2006, s. 192-193]. Lepsze poznanie tych zale¿no�ci powinno przyczyniæ siê do zwiêk-
szenia skuteczno�ci polityki rozwoju. Interpretacji wymaga ujemna korelacja pomiêdzy wielko�ci¹
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wydatków bie¿¹cych gmin oraz wydatków na biblioteki i zespo³y administracyjne szkó³ a pozio-
mem spo³ecznej akceptacji. Prawdopodobnie konkuruj¹ one o �rodki z innymi dzia³aniami, bardziej
po¿¹danymi przez spo³eczeñstwo74.

Rolnictwo. Prezentowany model eksponuje wp³yw tej ga³êzi gospodarki zarówno na poziom
dochodów ludno�ci (udzia³ w PKB per capita), poziom mobilno�ci si³y roboczej, jak i bezpo�rednio
na poziomu akceptacji spo³ecznej. Wiêksze gospodarstwa, nastawione na produkcjê rynkow¹,
jako sk³adnik bazy eksportowej dostarczaj¹ pozytywnych impulsów gospodarce lokalnej i pobu-
dzaj¹ mechanizmy mno¿nikowe. Sprzyja to wzrostowi zamo¿no�ci wspólnoty lokalnej. W tej sytu-
acji obni¿eniu ulega aktywno�æ zawodowa mieszkañców na zewnêtrznych rynkach zatrudnienia.
Zauwa¿alny jest równie¿ bezpo�redni wp³yw omawianej ga³êzi na poziom spo³ecznej akceptacji,
gdy¿ ludzie niezbyt chêtnie zamieszkuj¹ na terenach rolniczych. Wydaje siê wiêc, ¿e utrzymanie
silnych ekonomicznie i du¿ych obszarowo gospodarstw rolnych jest w interesie zarówno rolni-
czych gmin peryferyjnych, jak i gmin zurbanizowanych. W pierwszym przypadku s¹ one czynni-
kiem gwarantuj¹cym odpowiedni poziom dochodów ludno�ci i popytu na rynkach lokalnych. W
drugim, przez uproszczenie struktur funkcjonalno-przestrzennych oraz ograniczanie poziomu ak-
ceptacji u³atwiaj¹ zarz¹dzanie ich rozwojem, które zdaniem M. Grochowskiego [2009] staje siê
problemem zw³aszcza na obszarach metropolitalnych.

Sprzê¿enia zwrotne. Zmiany poziomu spo³ecznej akceptacji wywo³uj¹ w sferze spo³ecznej
procesy, które zwrotnie oddzia³uj¹ na gospodarkê i warunki ¿ycia mieszkañców. Przemieszczenia
ludno�ci wp³ywaj¹ na konkurencyjno�æ sektora prywatnego, wymuszaj¹c równocze�nie zmianê
zakresu i struktury us³ug publicznych. Zwiêkszaj¹ nak³ady na rozbudowê niezbêdnej infrastruktu-
ry w gminach rozwijaj¹cych siê i powiêkszaj¹ koszty eksploatacji urz¹dzeñ ju¿ dzia³aj¹cych na
obszarach, w których liczba mieszkañców maleje. Migracje, w których uczestnicz¹ g³ównie ludzie
m³odzi powoduj¹ zmianê modelu rodziny i spadek przyrostu naturalnego. Zmienia to strukturê
popytu na mieszkania, us³ugi edukacyjne, zdrowotne i opiekuñcze. Wydatki na edukacjê, pono-
szone przez gminy o ujemnym saldzie migracji, z punktu ich rozwoju s¹ w czê�ci ja³owe.

3.4.6. Zró¿nicowanie warunków rozwoju wewn¹trz regionu

Dla skuteczno�ci polityki rozwoju regionu istotne jest to, by przestrzenny rozk³ad podejmowa-
nych dzia³añ by³ dopasowany do potrzeb wynikaj¹cych z kierunku i nasilenia obserwowanych
procesów. Przedstawiony powy¿ej uk³ad wzajemnych zale¿no�ci pomiêdzy czynnikami wp³ywaj¹-
cymi na poziomie lokalnym na kszta³t rozwoju, ukazuje trudno�æ prognozowania procesów rozwo-
jowych i przewidywania skutków podejmowanych dzia³añ. W tym kontek�cie zarówno wyniki
badañ wewnêtrznego zró¿nicowani regionu przedstawione w rozdzia³ach 3.1 i 3.2, jak i porównania
z krajami tzw. �starej UE� przemawiaj¹ za tym, ¿e wydzielone w Polsce, bêd¹ce przedmiotem dzia³añ
politycznych subregiony NUTS 3 s¹ zbyt du¿e75. Istnieje zatem potrzeba wyznaczenia dla potrzeb
polityki regionalnej mniejszych, bardziej jednorodnych obszarów, co nie naruszaj¹c obowi¹zuj¹ce-
go podzia³u administracyjnego ani nomenklatury NUTS, umo¿liwi³oby zwiêkszenie efektywno�ci
dzia³añ. Wydzielenie ich jest mo¿liwe na podstawie analizy statystycznych podobieñstw zjawiska
spo³ecznej akceptacji. Wykaza³a ona, ¿e powiaty Mazowsza mo¿na podzieliæ na 6 grup (rys. 51).

74 Do podobnych wniosków prowadz¹ wyniki badañ ankietowych przeprowadzonych w roku 2004 z udzia³em
oko³o 700 mieszkañców Mazowsza. W odpowiedzi na pytanie, na co samorz¹d wydaje za du¿o pieniêdzy, 87%
respondentów wymieni³o sk³adniki kosztów bie¿¹cych � funkcjonowanie administracji samorz¹dowej, w tym
pensje i nagrody dla urzêdników i radnych. Pojedyncze osoby wskaza³y równie¿ na nadmierne wydatki w dziedzi-
nie o�wiaty i kultury [Lusawa 2004a, s. 130].

75 Szerzej ten temat omówiono w opracowaniu �Próba oceny podzia³u województwa mazowieckiego na
podregiony NUTS 3 z punktu widzenia polityki regionalnej� [Lusawa 2004b, s. 189-297].
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Poszczególne skupienia tworzy³y powiaty:
� skupienie 1: lipski, ³osicki, ostro³êcki, przasnyski, sierpecki, zwoleñski i ¿uromiñski,

m. Siedlce i m. Ostro³êka,
� skupienie 2: ciechanowski, gostyniñski, makowski, m³awski, ostrowski, pu³tuski, siedlecki,

soko³owski, wêgrowski oraz m. Radom i m. P³ock,
� skupienie 3: bia³obrzeski, kozienicki, p³ocki, p³oñski, przysuski i szyd³owiecki,
� skupienie 4: garwoliñski, grójecki, radomski, sochaczewski, wyszkowski,
� skupienie 5: miñski, nowodworski, otwocki, wo³omiñski, ¿yrardowski,
� skupienie 6: grodziski, legionowski, warszawski zachodni, piaseczyñski, pruszkowski,

m. st. Warszawa.
Powiaty zaliczone do poszczególnych skupieñ tworz¹ uporz¹dkowany uk³ad przestrzenny.

Skupienie 6 znajduje siê w centrum regionu. Ze wschodu i z zachodu granicz¹ z nim jednostki
skupienia 5. W wiêkszej odleg³o�ci od centrum regionu znajduj¹ siê jednostki charakteryzuj¹ce siê
ni¿szym poziomem akceptacji.

Uwzglêdniaj¹c granice naturalne (sieæ rzeczna) oraz powi¹zania jednostek drogami stanowi¹-
cymi osie rozwoju, mo¿na wydzieliæ w regionie 12 obszarów (tab. 20, rys. 52). W centrum regionu
znajduje siê Warszawa, stanowi¹ca osobny subregion NUTS 3. Na po³udniu i wschodzie do miasta
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Rysunek 51. Obszary cechuj¹ce siê statystycznym podobieñstwem czynników
wp³ywaj¹cych na warto�æ funkcji akceptacji, wyodrêbnione metod¹ analizy skupieñ
�ród³o: opracowanie w³asne
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Tabela 20. Wybrane miary charakteryzuj¹ce obszary województwa mazowieckiego wyodrêbnione
na podstawie statystycznych podobieñstw pod wzglêdem szacowanej wielko�ci funkcji akceptacji

�ród³o: opracowanie w³asne
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przylega obszar warszawski wschodni obejmuj¹cy powiaty: wo³omiñski, otwocki, miñski i garwo-
liñski. Zajmuj¹ one ³¹cznie 4018,00 km2 i s¹ najrzadziej zaludnione z obszarów wydzielonych wokó³
stolicy (143 osoby/km2). Obszar warszawski wschodni ustêpowa³ ponadto pod wzglêdem poziomu
wzrostu gospodarczego (Wpzl = 0,66) i akceptacji spo³ecznej (Wzlm = 21).

Od pó³nocy omawiany obszar graniczy z powiatem legionowskim, który wraz z powiatem
nowodworskim tworzy obszar warszawski pó³nocny, gê�ciej zaludniony (162 osoby/km2), cechu-
j¹cy siê wy¿szym wzrostem gospodarczym (Wpzl = 0,18) i poziomem akceptacji (Wzlm = 40). Od
zachodu z Warszaw¹ graniczy najlepiej rozwiniêty obzsar warszawski zachodni, który oddziela od
stolicy obszar grójecko-sochaczewski, pod wieloma wzglêdami przypominaj¹cy obszar warszaw-
ski wschodni. Powiaty nale¿¹ce do opisanych powy¿ej obszarów cechuj¹ siê wysokim poziomem
rozwoju gospodarczego i poziomem akceptacji spo³ecznej wy¿szym ni¿ w Warszawie. Dalszy na-
p³yw do nich ludno�ci przy wysokiej ju¿ obecnie gêsto�ci zaludnienia nasilaæ bêdzie ju¿ obserwo-
wane problemy komunikacyjne i �rodowiskowe.

Siedem obszarów le¿¹cych na zewn¹trz regionu cechuje siê ujemnymi warto�ciami oszacowa-
nej funkcji akceptacji. Wymagaæ one bêd¹ dzia³añ, które zahamuj¹ odp³yw czynników rozwojo-
wych, przede wszystkim zwiêkszenia ich udzia³u w PKB. Dotyczy to w pierwszej kolejno�ci obsza-
rów lipsko-zwoleñskiego i sierpecko-¿uromiñskiego, które wyra�nie ustêpuj¹ innym obszarom.
Wsparcia wymaga równie¿ obszar siedlecki, a w dalszej kolejno�ci: ostro³êcki, ciechanowsko-
p³ocki, radomski i ostrowsko-wyszkowski.

Zaproponowany podzia³ nie jest ostateczny, gdy¿ w kilku przypadkach przyporz¹dkowanie
okre�lonego powiatu do obszaru nastrêcza³o trudno�ci. Bardziej precyzyjne wydzielenie obszarów
o podobnych warunkach rozwoju wymaga zwiêkszenia stopnia dopasowania funkcji akceptacji.
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4. LOKALNA POLITYKA ROZWOJU

Trwa³y rozwój wymaga zachowania zasady sprawiedliwo�ci miêdzypokoleniowej, czyli ochro-
ny zasobów naturalnych, spo³ecznych i finansowych w takim stopniu, by ich niedobór nie ograni-
cza³ mo¿liwo�ci rozwoju w przysz³o�ci. Zasoby te wyczerpuj¹ siê szczególnie szybko w warunkach
braku spo³ecznej akceptacji, gdy nasilaj¹ siê dzia³ania prowadz¹ce do nadmiernej eksploatacji
zasobów �rodowiska naturalnego i spo³ecznego. Zadaniem gmin jest zatem zapewnienie przez
system us³ug publicznych sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokoleniowej, bêd¹cej warunkiem utrzyma-
nia niezbêdnego poziomu spo³ecznej akceptacji oraz budowanie spo³eczeñstwa obywatelskiego w
celu zwiêkszenia poziomu ochrony dóbr wspólnych, a tak¿e likwidacja powstaj¹cych problemów,
z których wybrane przyk³ady omówiono we wcze�niejszych rozdzia³ach. Dzia³ania te limitowane s¹
przez mo¿liwo�ci finansowe. Próby przezwyciê¿enia ograniczeñ finansowych za pomoc¹ docho-
dów zwrotnych prowadziæ mog¹ do nadmiernego zad³u¿enia, które ekonomia zrównowa¿onego
rozwoju uwa¿a za naruszenie zasady sprawiedliwo�ci miêdzypokoleniowej. Dlatego na znaczeniu
zyskuje subsydiarne wsparcie udzielane gminom przez wy¿sze szczeble organizacji spo³eczeñstwa.
Zagadnienie to zostanie rozwiniête w rozdziale 5.

4.1. Finanse gmin a sprawiedliwo�æ wewn¹trzpokoleniowa

System finansów publicznych zawiera wiele mechanizmów s³u¿¹cych zachowaniu sprawiedli-
wo�ci wewn¹trzpokoleniowej, czyli ograniczaniu nieakceptowanych spo³ecznie ró¿nic maj¹tko-
wych i dochodowych. Sta³o siê tak pomimo, ¿e na etapie ich tworzenia �gospodarcze, finansowe i
bud¿etowe konsekwencje reformy samorz¹dowej nie by³y przedmiotem szerszego zainteresowa-
nia� [Gilowska 1994]. Ich wprowadzenie w tych okoliczno�ciach �wiadczy, ¿e maj¹ one status
instytucji ekonomicznych. Ekonomi�ci g³ównego nurtu po�wiêcaj¹ instytucjom mniej uwagi. Ma-
kroekonomia pos³uguje siê agregatem �gospodarstwa domowe�. Traci w ten sposób z pola widze-
nia konsekwencje przesuniêcia dochodów i bogactwa wewn¹trz tego agregatu. Wysuwa siê tezê,
¿e p³atno�ci transferowe s³u¿¹ jedynie redystrybucji ju¿ istniej¹cych dochodów i si³y nabywczej
pomiêdzy grupami ludno�ci, a produkcjê stymuluj¹ jedynie wydatki pañstwa [Begg i in. 1994, s.
30]. Ze wzglêdu na to, ¿e transfery nie s¹ uwzglêdniane w rachunku dochodu narodowego, trakto-
wane s¹ marginesowo [Samuelson, Nordhaus 2007, s. 46-47, Nasi³owski 2003, s. 190, 192-193]. Nie
zwraca siê uwagi na to, ¿e zwiêkszenie dochodów gospodarstw domowych, które nie tworz¹ oszczêd-
no�ci powoduje wzrost bie¿¹cej konsumpcji i globalnego popytu. Redukcja dochodów bogatszej
czê�ci spo³eczeñstwa nie wp³ywa na jej stosunek do konsumpcji. Nie dopuszczaj¹ do tego opisane
w rozdziale 2.1. mechanizmy walki o status. Z punktu widzenia rozwoju lokalnego istotne jest
równie¿ przemieszczenie dochodów w przestrzeni oraz wynikaj¹ce st¹d zmiany struktury popytu
(wielko�ci rynków). Ma to istotne znaczenie dla przedsiêbiorstw zaliczanych do gospodarek lokal-
nych, które w przeciwieñstwie do przedsiêbiorstw tworz¹cych tzw. bazê eksportow¹, s¹ silnie
uzale¿nione od popytu zg³aszanego przez mieszkañców obszaru, na którym dzia³aj¹. Dlatego w
rozwa¿aniach nad rozwojem lokalnym nale¿y uwzglêdniæ zagadnienie sprawiedliwo�ci wewn¹trz-
pokoleniowej zarówno pomiêdzy grupami spo³ecznymi, jak i w ujêciu przestrzennym.

4.1.1. Dochody gmin a zasada sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokoleniowej

Gminy dysponuj¹ znacznymi �rodkami. £¹czna kwota dochodów w³asnych mazowieckich
gmin w latach 2002-2010 wzros³a z 6,5 do 13,6 mld z³. Warszawa która zajmuje 1,45% powierzchni
województwa, a w której mieszka trzecia czê�æ ludno�ci regionu, w roku 2002 uzyska³a dochody w
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wysoko�ci 4012 mln z³ (61,5% dochodów w³asnych gmin województwa). W roku 2009 stolica
uzyska³a 8457 mln z³, czyli 65% dochodów gmin mazowieckich (tab. 21). Gminy cechuj¹ce siê
wy¿sz¹ akceptacj¹ spo³eczn¹ powiêksza³y przewagê nad jednostkami o niskim poziomie akceptacji.
W roku 2002 udzia³ pierwszej z wymienionych grup wyniós³ 21%, a drugiej 17% (ró¿nica 4%). W
roku 2009 by³o to odpowiednio 22 i 16% (ró¿nica 6%). Powodowa³o to zwiêkszenie i tak znacznych
ró¿nic miêdzy grupami zarówno pod wzglêdem dochodów przeliczonych na g³owê mieszkañca, jak
i na jednostkê powierzchni.

O wielko�ci dochodów w³asnych mazowieckich gmin decydowa³y udzia³y w podatkach do-
chodowych od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT). Stanowi³y one w roku 2009
�rednio 49,3% dochodów Warszawy, 47,9% dochodów w³asnych gmin, cechuj¹cych siê wysokim
poziomem akceptacji i 35,5% dochodów w³asnych pozosta³ych jednostek. Drugim pod wzglêdem
znaczenia sk³adnikiem dochodów w³asnych gmin by³ podatek od nieruchomo�ci (�rednio 15,1%).
Mniejsze znaczenie mia³y: wp³ywy z us³ug (8,9%), dochody z maj¹tku (5,7%), podatek od czynno-
�ci cywilno-prawnych (4,0%), podatek od �rodków transportowych (1,2%) i podatek rolny (0,9%).
W dalszej czê�ci rozdzia³u instrumenty te zostan¹ omówione w kolejno�ci jaka wynika z wielko�ci
zbieranych kwot, a wiêc z wp³ywu na kierunek i zakres redystrybucji zasobów. Ma³o znacz¹ce
podatki zostan¹ pominiête. Nie zostanie te¿ omówiony podatek le�ny, poniewa¿ jego konstrukcja
przypomina rozwi¹zania podatku rolnego.

Udzia³y w podatku dochodowym od osób fizycznych

Udzia³y w podatkach dochodowych mo¿na uznaæ za rodzaj subwencji bud¿etowej. Podstaw¹
do takiego twierdzenia jest ograniczono�æ w³adztwa podatkowego jednostek samorz¹du teryto-

Tabela 21. Struktura dochodów w³asnych gmin o ró¿nym poziomie akceptacji w roku 2009

�ród³o: opracowanie w³asne
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rialnego. Jest to zatem instrument dyskusyjny z prawnego punktu widzenia. E. Ru�kowski [2005]
sugeruje nawet, ¿e to rozwi¹zanie jest niezgodne z art. 168 Konstytucji RP i 9 ust. 3. Europejskiej
Karty Samorz¹du Terytorialnego. Dla gmin jest to jednak wydajne i pewne �ród³o zasilania bud¿e-
tów. W roku 2009 gminy województwa mazowieckiego osi¹gnê³y z tytu³u udzia³u w podatku do-
chodowym od osób fizycznych ³¹cznie 5202 mln z³, co stanowi³o 40,4% ich dochodów w³asnych i
28,1% dochodów ogó³em76. Kolejny rok przyniós³ wzrost tej kwoty do 5650,0 mln z³. Natomiast w
dwóch kolejnych latach zanotowano ich spadek. Kwota zebrana w roku 2010 wynios³a ³¹cznie
5550,2 mln z³, czyli o 3% mniej ni¿ w roku 200877.

Na wielko�æ dochodów gmin z tytu³u udzia³u w podatku dochodowym od osób fizycznych
wp³ywa³y w zasadzie dwa czynniki. Najwa¿niejszym by³ �redni poziom wykszta³cenia mieszkañ-
ców, drugim � rozwój dzia³alno�ci gospodarczej na terenie jednostki. Pokazuje to model regresji
wielorakiej przedstawiony w tabeli 22.

Teoretycznie, ze wzglêdu na progresjê podatkow¹, powinien on byæ efektywnym narzêdziem
przesuwania dochodów pomiêdzy grupami spo³ecznymi. Jednak podatkiem ob³o¿one s¹ nawet naj-
ni¿sze wynagrodzenia. W roku 2008 kwotê woln¹ od podatku ustalono na 3088 z³ rocznie, a najni¿sze
wynagrodzenie na 1126 z³ miesiêcznie, czyli 13 512 z³ rocznie. Je�li za próg ubóstwa przyj¹æ kwotê
dochodu uprawniaj¹cego do korzystania ze �wiadczeñ opieki spo³ecznej wynosz¹c¹ netto 477 z³
miesiêcznie (Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej, Dz.U. 2004. Nr 64, poz. 593)78, to
pañstwo polskie pobiera daniny publiczne nawet od dochodów osób, które nastêpnie wspiera.

76 Sytuacji tej nie zmieni³a w sposób istotny reforma podatku dochodowego od osób fizycznych. Udzia³
�rodków pochodz¹cych z tego �ród³a w dochodach w³asnych mazowieckich gmin uleg³ obni¿eniu z 28,6% w roku
2008 do 27,9% w roku 2009. Oznacza³o to ubytek w ich bud¿etach ³¹cznej kwoty 99,7 mln z³.

77 Proces zmniejszania siê dochodów z tytu³u podatku od dochodów osób fizycznych spowodowa³, ¿e 12 maja
2012 roku Zwi¹zek Miast Polskich podj¹³ dzia³ania maj¹ce na celu zg³oszenie obywatelskiego projektu ustawy o
zmianie ustawy o dochodach gmin. Proponowane rozwi¹zania zwiêkszaj¹ udzia³ poszczególnych szczebli samo-
rz¹du w podatku PIT. W uzasadnieniu zaznaczono, ¿e ma to byæ rekompensata za negatywne skutki zmian w
systemie podatków dochodowych uchwalone w latach 2006 i 2007. Komentuj¹c stanowisko ZMP nale¿y przypo-
mnieæ, ¿e w momencie uchwalania zmian powoduj¹cych zmniejszenie obci¹¿enia osób o najwy¿szych dochodach,
organizacja ta nie wnosi³a sprzeciwu. Równocze�nie nale¿y zauwa¿yæ, i¿ proponowane rozwi¹zanie sprzyja jed-
nostkom lepiej rozwiniêtym gospodarczo. Interes gmin biednych nie jest tu uwzglêdniany. Wskazuje to na
partykularne podej�cie do problemu, niezgodne z zasad¹ sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokoleniowej, a tym samym z
zasad¹ trwa³ego rozwoju.

78 Kwota zgodnie z art. 9. Ustawy o pomocy spo³ecznej, ustalona Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot �wiadczeñ pieniê¿nych z pomocy
spo³ecznej (Dz.U. Nr 135, poz. 950).

Tabela  22. Funkcja regresji wielorakiej udzia³ów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych
(PIT) w przeliczeniu na g³owê mieszkañca

R2 = 74,1%, R2 (skoryg. dla d.f) = 73,8%, standardowy b³¹d predykcji = 176,272, odchylenie przeciêtne =
104,886
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Z punktu widzenia ca³o�ci gospodarki
oznacza to ja³owy, choæ kosztowny prze-
p³yw pieniêdzy. Niekiedy te¿ kana³y redy-
strybucji okazuj¹ siê niedro¿ne. Tak by³o
np. w przypadku ulgi z tytu³u wychowy-
wania dzieci, z której w pe³ni mog¹ korzy-
staæ jedynie ci, którzy p³ac¹ dostatecznie
wysokie podatki [Skwirowski 2007]. Poda-
tek dochodowy od osób fizycznych zawie-
ra mechanizm sprzyjaj¹cy zachowaniu za-
sady sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokolenio-
wej w ujêciu przestrzennym. Zebrane po-
datki zasilaj¹ bud¿ety gmin, w których za-
mieszkuj¹ podatnicy. Tym samym docho-
dy osób pracuj¹cych na zewnêtrznych ryn-
kach pracy, w stosunku do miejsca zamiesz-
kania, uruchamiaj¹ transfery �rodków.

Zachowanie sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokoleniowej wymaga, by ró¿nice w ujêciu przestrzen-
nym ulega³y raczej wyrównywaniu ni¿ powiêkszaniu. Tymczasem wp³ywy Warszawy z tytu³u udzia³u
w podatku dochodowym od osób fizycznych w ca³ym analizowanym okresie, nawet w warto�ciach
wzglêdnych, ros³y szybciej ni¿ w pozosta³ych jednostkach (rys. 53). Szczególnie widoczne sta³o siê
to od roku 2004. �rednie tempo wzrostu dochodów z tytu³u udzia³u w podatkach dochodowych w
omawianym okresie wynosi³o w Warszawie 35,3% rocznie, w gminach odznaczaj¹cych siê wysokim
poziomem akceptacji � 30,3%, a w pozosta³ych 25%. W latach 2007-2009 nast¹pi³ dalszy wzrost
odpowiednio o: 12,8, 4,7 i 9,5%79. Ró¿nice mierzone w wielko�ciach bezwzglêdnych powiêksza³y siê
jeszcze szybciej. W roku 2009 do bud¿etu Warszawy wp³ynê³o 3475 mln z³, co stanowi³o 62,6 kwoty
zebranej z tego tytu³u w regionie. Ogólna kwota uzyskana przez 190 gmin zaliczonych do grupy o
niskiej akceptacji spo³ecznej wynios³a 732 mln z³. W przeliczeniu na g³owê mieszkañca dysproporcje
te¿ by³y znacz¹ce. W gminach o niskim poziomie akceptacji w roku 2001 uzyskiwano z tego tytu³u
�rednio 161 z³. W gminach o wysokim poziomie akceptacji by³o to 256 z³, a w Warszawie 645 z³. W roku
2007 zebrano odpowiednio: 400, 689 i 1936 z³. W analizowanym okresie dochody z omawianego tytu³u
wzros³y per capita odpowiednio o: 239, 389 i 1291 z³. Wszystkie grupy gmin zyska³y. Mo¿na na tym
przyk³adzie wykazaæ, ¿e ekonomicznie efektywne w ujêciu Pareta przesuniêcie zasobów mo¿e powadziæ
do naruszenia zasady sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokoleniowej i ¿e kierowanie siê zasadami efektywno-
�ci ekonomicznej nie wystarcza dla zapewnienia trwa³ego rozwoju.

Udzia³y w podatku dochodowym od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych ma dla gmin mniejsze znaczenie poniewa¿ otrzymuj¹
one 6,71% kwot zebranych przez organa skarbowe, a nie 35,72%, jak w przypadku podatku od osób
fizycznych. Nie ma te¿ mechanizmów sprzyjaj¹cych zachowaniu sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokole-
niowej. Dochody z omawianego tytu³u w latach 2003-2008 systematycznie ros³y, osi¹gaj¹c ³¹cznie
949,4 mln z³. W roku 2009 mazowieckie gminy z zyska³y 811,8 mln z³, a w 2010 roku 681,2 mln z³.
Warszawie przypad³o 78,5% tej kwoty, gminom cechuj¹cym siê nisk¹ akceptacj¹ � 11,0%. Tenden-

79 Wzrost udzia³ów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych nastêpowa³ w zwi¹zku z przekazaniem
im nowych zadañ lub ograniczeniem innych dochodów. Tak by³o np. w roku 1999, kiedy w zwi¹zku z odliczaniem
od zaliczek na podatek dochodowy sk³adki na kasy chorych zwiêkszono udzia³ gmin w tym podatku do 27%.

Rysunek 53. Dynamika dochodów gmin województwa
mazowieckiego z tytu³u udzia³u w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (PIT) w latach 2001-2009
�ród³o: opracowanie w³asne
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cja do zwiêkszania siê tej dyspropor-
cji uwidoczni³a siê po roku 2003. W
latach 2001-2007, mimo ¿e w warto-
�ciach wzglêdnych dochody gmin o
niskim poziomie akceptacji ros³y szyb-
ciej ni¿ pozosta³ych jednostek (rys.
54), to jednak w warto�ciach absolut-
nych stolica szybko zwiêksza³a dy-
stans. Dramatyczny spadek wp³y-
wów80 jaki dotkn¹³ gminy o niskim po-
ziomie akceptacji w latach 2008-2009
sprawi³, ¿e nawet w warto�ciach
wzglêdnych �redni przyrost ich do-
chodów w ca³ym okresie by³ najni¿-
szy � 5,1%. Rok nastêpny przyniós³
wyra�n¹ poprawê. Dochody gmin o
niskim poziomie atrakcyjno�ci wzro-
s³y o 79%, podczas gdy pozosta³ych
uleg³y obni¿eniu (Warszawa o 23%, pozosta³e jednostki �rednio o 5,5%). Jednak nale¿y siê spo-
dziewaæ, ¿e poprawa koniunktury w jednostkach peryferyjnych jest wynikiem kryzysu jaki dotyka
gospodarkê. W sytuacji kurcz¹cego siê popytu, zgodnie z koncepcj¹ W. Arthura [1990], efektyw-
niejsze okazuj¹ siê technologie dostosowane do wymogów rynków mniejszych.

Podatek od nieruchomo�ci

Podatek od nieruchomo�ci nie jest efektyw-
nym narzêdziem wyrównuj¹cym ró¿nice docho-
dowe. Ze wzglêdu na konieczno�æ przestrzega-
nia zasady nienaruszalno�ci maj¹tku podatników
[Owsiak 1999, s. 167], stawki podatku musz¹ byæ
na tyle niskie, by przeciêtny podatnik móg³ wy-
wi¹zaæ siê ze zobowi¹zañ z bie¿¹cych dochodów.
Jako instrument przestrzennego wyrównywania
poziomu dobrobytu ma znaczenie jedynie w przy-
padku gmin miejsko-wiejskich, gdzie kwoty ze-
brane na terenie miasta mog¹ byæ wykorzystane
na finansowanie poda¿y us³ug publicznych w
czê�ci wiejskiej jednostek.

W roku 2009 mazowieckie samorz¹dy osi¹gnê-
³y z podatku od nieruchomo�ci 2048 mln z³ � 39,5%
tych �rodków zasili³o bud¿et Warszawy. Na gminy
o wysokim poziomie atrakcyjno�ci przypad³o 32,5%
zebranej ogó³em kwoty, a na pozosta³e � 28,0%.
Jeden kilometr kwadratowy powierzchni w War-
szawie przynosi³ �rednio 1,4 mln z³, w gminach o

Rysunek 54. Dynamika dochodów gmin województwa ma-
zowieckiego z tytu³u udzia³u w podatku dochodowym od
osób prawnych (CIT) w latach 2001-2010
�ród³o: opracowanie w³asne
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80 Warszawa utraci³a 60,8 mln z³ (8%), gminy o wysokiej atrakcyjno�ci ³¹cznie 7,2 mln z³ (12%), gminy
o niskiej atrakcyjno�ci � 32,9 mln z³ (45,3%).

Rysunek 55. Dynamika dochodów gmin woje-
wództwa mazowieckiego z tytu³u podatku od
nieruchomo�ci w latach 2001-2007
�ród³o: opracowanie w³asne
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wysokiej atrakcyjno�ci � 49 tys. z³,
a w pozosta³ych � 22 tys. z³. Po-
dobnie przedstawia³ siê utarg fiskal-
ny w przeliczeniu na g³owê miesz-
kañca. Wynosi³ on �rednio w po-
szczególnych typach gmin odpo-
wiednio: 426, 333 i 297 z³. Tenden-
cje obserwowane w latach 2001-
2009 (rys. 55), pozwalaj¹ przypusz-
czaæ, ¿e dysproporcje te bêd¹ siê
pog³êbiaæ.

Zarówno miasta o wysokich
dochodach z tytu³u podatku od
nieruchomo�ci, jak gminy wiej-
skie o niskich dochodach z tego
tytu³u cieszy³y siê niskim pozio-

mem spo³ecznej akceptacji (tab. 23), co wskazuje, ¿e wzrost stopnia urbanizacji gminy pocz¹tko-
wo podnosi, a po przekroczeniu pewnej warto�ci obni¿a atrakcyjno�æ terenu. Z tego powodu nie
udaje siê metodami korelacyjnymi wykazaæ silnego zwi¹zku pomiêdzy wielko�ci¹ dochodów
uzyskiwanych przez gminy z tytu³u podatku od nieruchomo�ci a poziomem ich spo³ecznej ak-
ceptacji. Dodatni¹ korelacjê o charakterze krzywoliniowym uda³o siê wykazaæ jedynie w grupie
gmin wiejskich. Kszta³t krzywej wskazuje, i¿ poziom spo³ecznej akceptacji pocz¹tkowo szybko
wzrasta w miarê wzrostu stopnia urbanizacji obszaru. Jednak przy wielko�ci wp³ywów z podatku
od nieruchomo�ci przekraczaj¹cych 0,5 mln z³ w przeliczeniu na 1 km2 dalszy przyrost atrakcyjno-
�ci ulega spowolnieniu. W grupie jednostek osi¹gaj¹cych dochody 1 mln z³ i wiêcej mo¿na
doszukiwaæ siê korelacji ujemnej.

Podatek od czynno�ci cywilno-prawnych

Dochody z tego podatku, którego konstrukcjê przedstawi³ E. Ru�kowski [2005, s. 118-119]
stanowi¹ �rednio 7,8% dochodów w³a-
snych gmin i zasilaj¹ g³ównie bud¿ety naj-
wiêkszych miast regionu. W roku 2007
gminy mazowieckie uzyska³y z tego tytu-
³u ³¹cznie 1 mld z³. Z kwoty tej 770 mln z³
(77%) zasili³o bud¿et Warszawy. Do bu-
d¿etów gmin cechuj¹cych siê niskim po-
ziomem akceptacji wp³ynê³o 47 mln z³, czyli
5% zebranej sumy. Dynamika wzrostu
kwot zbieranych na terenach o niskiej
atrakcyjno�ci by³a zdecydowanie ni¿sza
ni¿ na pozosta³ym obszarze województwa
(rys. 56). W latach 2004-2007 dochody
gmin o wysokim stopniu akceptacji wzro-
s³y o 184%, Warszawy o 168%, a gmin o
niskim poziomie akceptacji o 79%. Jednak
w latach 2008-2009 nast¹pi³o za³amanie

Rysunek 56. Dynamika dochodów gmin z tytu³u podat-
ku od czynno�ci cywilnoprawnych w latach 2004-2009
�ród³o: opracowanie w³asne
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Tabela 23. Dochody gmin województwa mazowieckiego z tytu-
³u podatku od nieruchomo�ci uzyskanych w przeliczeniu na
jednostkê powierzchni i mieszkañca w roku 2007

�ród³o: opracowanie w³asne
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wp³ywów z omawianego tytu³u spowodowane zmian¹ przepisów podatkowych81 [Majkowska, Za-
lewski 2012]. Warszawa w roku 2009 uzyska³a z tego tytu³u 362 mln z³, czyli o 71% mniej ni¿ dwa lata
wcze�niej. Dochody gmin o wysokim poziomie spo³ecznej akceptacji zmniejszy³y siê ³¹cznie o 86 mln
z³ (55%), a jednostek o niskim poziomie akceptacji jedynie o 6,4 mln z³ (12%).

Podatek od �rodków transportowych

Jego istot¹ ma byæ zwiêkszenie udzia³u u¿ytkowników dróg w finansowaniu ich utrzymania i mo-
dernizacji [Ru�kowski 2005, s. 111-113]. Mo¿na jednak wykazaæ [Lusawa 2008, s. 66-67], ¿e jest zwyk³ym
podatkiem maj¹tkowym. W latach 2001-2009 dochody mazowieckich gmin z tego tytu³u wzros³y z 78,5
do 163,2 mln z³, przy czym od roku 2007, gdy wynios³y 186,3 mln z³ obserwuje siê obni¿anie siê docho-
dów z tego tytu³u. Równolegle w województwie uwidoczni³ siê proces zmiany przestrzennego rozmiesz-
czenia �rodków transportowych. W latach 2001-2005 szybko zwiêksza³ siê potencja³ transportowy
Warszawy (rys. 57), kolejne lata przynio-
s³y jego zmniejszenie. Od 2003 r. szybciej
ros³y wp³ywy innych jednostek, szcze-
gólnie cechuj¹cych siê wysokim pozio-
mem spo³ecznej akceptacji. Szczególnie
du¿y wzrost dochodów do roku 2007 za-
notowano w po³o¿onych przy wa¿nych
szlakach komunikacyjnych: Nadarzynie
� 2957%, Legionowie � 2872%, O¿aro-
wie Mazowieckim � 1751%, Nowym Dwo-
rze Mazowieckim � 1255%, Jastrzêbi �
865%, Jab³onnie (powiat legionowski) �
359%, Domanicach � 812%, Karczewie �
773%, W tym samym czasie dwadzie�cia
dwie gminy zanotowa³y zmniejszenie do-
chodów z omawianego podatku. Wyda-
je siê, ¿e zmiany te pozostawa³y ze sob¹
w zwi¹zku przyczynowo-skutkowym. �wiadczy o tym fakt, ¿e zwarte grupy gmin cechuj¹ce siê wzro-
stem wp³ywów z podatku od �rodków transportowych s¹siadowa³y z obszarami, gdzie kwoty te ulega³y
zmniejszeniu:

� przyrostowi potencja³u transportowego gmin po³o¿onych miêdzy Warszaw¹ a Sochacze-
wem towarzyszy³o jego obni¿enie w jednostkach po³o¿onych miêdzy Sochaczewem a P³oc-
kiem;

� wzrost dochodów gminy Stara Kornica nast¹pi³ równocze�nie z ich obni¿eniem w s¹siadu-
j¹cych z ni¹ gminach: Huszlew i Sarnaki;

� podobna sytuacja wyst¹pi³a w przypadku gmin Brok (wzrost) i Sadowne (zmniejszenie);
� wzrostowi dochodów Baboszewa i Ojrzeniu towarzyszy³ ich spadek w Joñcu i Sochocinie.

Ponadto, na znaczeniu straci³y firmy transportowe ulokowane w gminach wiejskich po³a¿o-
nych wzd³u¿ dróg nr 10 i 57.

Rysunek  57. Dynamika dochodów gmin z tytu³u podatku
od �rodków transportowych w latach 2004-2009
�ród³o: opracowanie w³asne
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81 Zmiana polega³a na zwolnieniu z obowi¹zku p³acenia podatku z tytu³u po¿yczek udzielanych przez cz³on-
ków najbli¿szej rodziny.
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Podatek rolny

M. Podstawka [2005] analizuj¹c konstrukcjê wprowadzonego ustaw¹ z dnia 15 listopada 1984
podatku rolnego, skupi³ siê na zagadnieniu ograniczenia dzia³ania renty ró¿niczkowej I. Jego roz-
wa¿ania dotycz¹ zatem problemu sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokoleniowej. Je�li podatek rolny mia³-
by wyrównywaæ dochody podatników, to musi byæ proporcjonalny do dochodów uzyskiwanych
z ziemi. W jego konstrukcji nominalnie uwzglêdniono dwa czynniki sk³adaj¹ce siê na potencjalny
dochód z ziemi rolnej: przyrodnicz¹ jako�æ ziemi rolniczej i jej po³o¿enie ekonomiczne. Autor analizy
wykaza³, ¿e faktycznie drugiego z czynników jednak nie wziêto pod uwagê przy ustalaniu wspó³-
czynników s³u¿¹cych do ustalenia podstawy wymiaru podatku [Podstawka 2005 s. 175]. Autor
cytowanej analizy wyci¹ga na tej podstawie s³uszny wniosek, ¿e podatek od gruntów rolnych nie
realizuje swojego celu. Jednak z chwil¹, gdy podatek rolny sta³ siê instrumentem lokalnym, wyrów-
nywanie wielko�ci dochodów odbywa siê w ramach jednej gminy. Rolnicy zamieszkuj¹cy tak ma³y
obszar dzia³aj¹ w przybli¿eniu w tych samych warunkach ekonomicznych, a ich dochody ró¿nicuje
jako�æ gleb. To, co w przypadku podatku pañstwowego by³o faktycznie niedoskona³o�ci¹ instru-
mentu, po zmianie zasad jego stosowania przesta³o mieæ znaczenie.

Za prawid³owy uznaæ równie¿ nale¿y system ustawowych ulg i zwolnieñ z podatku rolnego.
Zwolnione s¹ grunty niskich klas bonitacyjnych. Na rok zwolnione s¹ grunty otrzymane w drodze
wymiany lub scalenia oraz objête melioracjami. Podstaw¹ tych zwolnieñ jest niska lub okresowo
obni¿ona produkcyjno�æ gruntu. Grunty zakupione na powiêkszenie gospodarstwa, jako inwesty-
cja podlegaj¹ ustawowemu zwolnieniu na 5 lat, przy czym stosuje siê degresywn¹ wielko�æ kwoty
zwolnienia w poszczególnych latach. Podatnik ma prawo do ulgi inwestycyjnej, pod warunkiem
udokumentowania poniesionych nak³adów.

Dochody Warszawy z omawianego tytu³u w latach 2001-2009 zmniejszy³y siê o 6,0%. W tym
samych czasie przychody gmin charakteryzuj¹cych siê wysokim poziomem akceptacji spo³ecznej
zwiêkszy³y siê ³¹cznie o 33,5%, a gmin o niskim poziomie akceptacji o 36,1%.

Przyspieszony rozwój wielu o�rodków, jaki nast¹pi³ po roku 2003 spowodowa³ poszukiwa-
nie terenów inwestycyjnych przez rozszerzanie granic. Nasili³o siê równie¿ zjawisko �odrolnia-
nia� gruntów. Samorz¹dy chêtnie wspieraj¹ ten proces, poniewa¿ ³¹czy siê to dla nich z zast¹pie-
niem ma³o wydajnego podatku rolnego podatkiem od nieruchomo�ci.

Ulgi, zwolnienia i umorzenia nale¿no�ci podatkowych

S¹ instrumentami realizacji zasady sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokoleniowej. Organa podatko-
we w indywidualnych przypadkach mog¹ zwalniaæ p³atnika z obowi¹zku p³acenia podatku, gdy to
zagra¿a wa¿nym interesom podatnika, a w szczególno�ci jego egzystencji [Presnarowicz 2005]. W
przypadkach uzasadnionych wa¿nym interesem podatnika lub interesem spo³ecznym, organ po-
datkowy mo¿e umorzyæ w ca³o�ci lub w czê�ci zaleg³o�ci podatkowe lub odsetki za zw³okê (art. 67
ordynacji podatkowej). Mo¿e on równie¿:

� odroczyæ termin p³atno�ci podatku lub roz³o¿yæ zap³atê podatku na raty,
� odroczyæ lub roz³o¿yæ na raty zap³atê zaleg³o�ci podatkowej wraz z odsetkami za zw³okê (art.

48 § 1 pkt 1 i pkt 2 o. p.).
Brak zbiorczych danych dotycz¹cych wielko�ci ulg, zwolnieñ i umorzeñ uniemo¿liwia ocenê

znaczenia tych instrumentów.
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Dochody obce bezzwrotne

Zakres w³adztwa podatkowego przyznanego gminom pozwala im na prowadzenie polityki,
któr¹  J. Zarzecki i D. Letko [2002, s. 381] okre�lili jako �skromn¹�. Dochody uzyskane w roku 2009
wystarczy³y �rednio na sfinansowanie 149 dni dzia³alno�ci mazowieckich gmin o niskim poziomie
akceptacji i 199 dni funkcjonowania jednostek o wysokim poziomie akceptacji. W stolicy dochody
w³asne finansowa³y 334 dni dzia³alno�ci.

Do roku 2007 udzia³ dochodów w³asnych w dochodach ogó³em rós³ g³ównie za spraw¹ zwiêk-
szania siê udzia³u gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Szczególnie du¿e zmiany
nast¹pi³y w Warszawie (rys. 58). Liczba dni jakie samorz¹d Warszawy pokrywa³ z dochodów w³a-
snych zwiêkszy³a siê o 72 (28%). Mniej skorzysta³y gminy o wysokim poziomie akceptacji � 31 dni
(16%). Samorz¹dy w gminach o niskim poziomie akceptacji zyska³y 19 dni (13%). W latach 2008 i
2009 okres finansowanie zadañ na jaki
pozwala³y dochody w³asne uleg³ skró-
ceniu: w Warszawie o 62 dni (19%), w
gminach o wysokim poziomie akceptacji
�rednio o  27 dni (12%), w jednostkach o
niskim poziomie akceptacji �rednio o 11
dni (7%).

St¹d, znaczenia nabiera system stabi-
lizacji dochodów za pomoc¹ subwencji i
dotacji, zwanych dochodami obcymi bez-
zwrotnymi. W roku 2009 mazowieckie gmi-
ny otrzyma³y ³¹cznie 6239,9 mln z³. �rodki
te pokry³y 28,2% wydatków w tym roku.
Podstawowym �ród³em zasilania bud¿e-
tów gmin by³a subwencja ogólna. Z tego
tytu³u mazowieckie gminy otrzyma³y
71,2% �rodków skierowanych na ich
wsparcie. G³ównym sk³adnikiem sub-
wencji ogólnej by³a tzw. czê�æ o�wiato-
wa o ³¹cznej wysoko�ci 3407,0 mln z³.
Czê�æ wyrównawcza, któr¹ otrzyma³o 260
gmin w kwocie ³¹cznej 712,0 mln z³ stanowi³a ok. 16,4%, czê�æ równowa¿¹ca dla 176 jednostek
(³¹cznie 236,0 mln z³) 5,3%. Na tzw. uzupe³nienie subwencji ogólnej skierowano 84,7 mln z³ (1,9%).
Otrzyma³y je 63 gminy. �rodki na uzupe³nienie subwencji ogólnej uleg³y powa¿nemu zwiêkszeniu i
koncentracji w stosunku do roku 2008, gdy 15 gminom przekazano 7,7 mln z³. Wiêksza czê�æ tych
kwot trafia do najbogatszych o�rodków regionu. W roku 2009 Warszawa otrzyma³a 62,8 mln z³
(74,2%), Radom � 10,8 mln z³ (12,8%), P³ock � 3,8 mln z³ (4,5%), Piaseczno � 1,5 mln z³ (1,7%).

Mimo ¿e przewa¿aj¹ca czê�æ kwot przeznaczonych na wsparcie gmin przekazywana jest w
formie subwencji, to jest ona udzielana g³ównie w zwi¹zku z prowadzeniem przez gminy szkó³
podstawowych i gimnazjów. Powoduje to, ¿e gminy nie mog¹ rozdysponowaæ ich ca³kowicie do-
wolnie. Nie chodzi o rygor prawa bud¿etowego, a o przymus wynikaj¹cy z innych aktów prawnych
oraz instytucji ekonomicznych. Wydatki mazowieckich gmin na utrzymanie placówek o�wiato-
wych w roku 2006 by³y ³¹cznie o 1993,7 mln z³ wy¿sze od przekazanej im czê�ci o�wiatowej subwen-
cji ogólnej. W roku 2009 kwota ta wzros³a do 2674,4 mln z³, czyli o 34,2%, a w roku 2010 do 2759,7
mln z³ (38,4%) i nie by³o w województwie jednostki, która nie do³o¿y³aby do tego zadania �rodków

Rysunek  58. Liczba dni funkcjonowania samorz¹dów,
na sfinansowanie których pozwala³y dochody w³asne
gmin woj. mazowieckiego w latach 2001-2009
�ród³o: opracowanie w³asne
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w³asnych82. W 125 gminach (39,8% badanej populacji) wydatki na o�wiatê by³y wy¿sze, nie tylko od
czê�ci o�wiatowej, ale od ³¹cznej kwoty otrzymanej subwencji ogólnej. Widoczna jest przy tym
tendencja do systematycznego ograniczania przez pañstwo udzia³u w finansowaniu zadañ o�wiato-
wych. W latach 2006-2009 wydatki mazowieckich gmin na o�wiatê wzros³y z 4664,5 do 60817 mln z³,
a wiêc o 30,4%. Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej wzros³a z 2670,8 do 3407,1 mln z³, czyli o 27,6%.
Na przyk³adzie województwa mazowieckiego widaæ, ¿e w omawianym przypadku w³a�ciwsz¹ by³a-
by nazwa �dotacja celowa na wspó³finansowanie zadañ o�wiatowych gmin�83. Za takim rozwi¹za-
niem przemawia te¿ sposób naliczania czê�ci o�wiatowej na podstawie liczby tzw. �uczniów przeli-
czeniowych�84, a wiêc na podstawie rozmiarów zadania, przy czym jego cechy jako�ciowe nie
zosta³y okre�lone.

Z punktu widzenia sprawiedli-
wo�ci wewn¹trzpokoleniowej istot-
ny jest sposób podzia³u kwot po-
miêdzy poszczególne jednostki sa-
morz¹du terytorialnego. Zasady na-
liczania wysoko�ci subwencji i do-
tacji ustalono tak, ¿e wysoko�æ uzy-
skiwanego wsparcia statystycznie
maleje w miarê wzrostu dochodów
w³asnych w przeliczeniu na g³owê
mieszkañca. Zale¿no�æ pomiêdzy
opisywanymi wielko�ciami ma cha-
rakter krzywoliniowy (rys. 59)85.

St¹d w roku 2009 mniej zamo¿-
ne gminy cechuj¹ce siê niskim po-
ziomem akceptacji otrzyma³y 42,4%
�rodków pochodz¹cych z subwen-
cji ogólnej i 44,9% dotacji celowych,
jednostki o wysokim poziomie ak-

ceptacji odpowiednio 29,2 i 32,8%, Warszawa � 28,4 i 22,3%. £¹czne wsparcie, jakie uzyska³y gminy
o niskim poziomie akceptacji wynios³o 127,0% ich dochodów w³asnych, gminy o wysokim stopniu
akceptacji � 62,5%, Warszawa � 19,6%. Dysproporcje mo¿liwo�ci finansowych gmin (w przelicze-
niu na g³owê mieszkañca) zosta³y zlikwidowane. Dochody w³asne gmin cechuj¹cych siê niskim
poziomem akceptacji stanowi³y 73% tych, które osi¹gnê³y gminy o wysokim poziomiem akceptacji,
dochody ca³kowite � 103%. Zmniejszy³a siê tak¿e ró¿nica dziel¹ca dochody tych jednostek od
dochodów stolicy. Analogiczny wska�nik zwiêkszy³ siê z 25,1 do 47,6%.

82 Do roku 2007 subwencja o�wiatowa pokry³a wydatki zwi¹zane z prowadzeniem szkó³ jedynie w Raci¹¿u.
W roku 2006 nadwy¿ka subwencji o�wiatowej nad wydatkami wynosi³a 503 tys. z³. Rok pó�niej zmala³a do 198 tys. z³.
W roku 2009 miasto dop³aci³o do zadañ o�wiatowych ze �rodków w³asnych 950 tys. z³.

83 Taka zmiana klasyfikacji rodzaju wsparcia prowadzi³aby jednak do niewype³nienia przez pañstwo polskie
postanowieñ Europejskiej Karty Samorz¹du Terytorialnego, która zaleca, by w�ród transferów z bud¿etu pañstwa
do bud¿etów jednostek samorz¹du g³ówn¹ rolê odgrywa³y subwencje o charakterze ogólnym.

84 Sposób podzia³u czê�ci o�wiatowej przedstawi³a I. Kowalska [2010, s. 71-74].
85 Zjawisko to dotyczy wszystkich sk³adników subwencji ogólnej i wszystkich rodzajów dotacji celowych,

dlatego potraktowano je ³¹cznie. Niemal identyczne zale¿no�ci zaobserwowano w ka¿dym z czterech analizowa-
nych lat 2006-2009. Otrzymane modele wyja�nia³y 63,5% dla roku 2006, 68,7% dla 2007 r., 64,0% dla 2008 r.
i 64,0% dla 2009 r.
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Rysunek 59. Model zale¿no�ci pomiêdzy wielko�ci¹ docho-
dów w³asnych per capita gmin i wysoko�ci¹ dochodów ob-
cych w roku 2009
�ród³o: opracowanie w³asne
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4.1.2. Zasada sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokoleniowej a wydatki gmin

Zadaniem sektora publicznego jest zapewnienie poda¿y dóbr i us³ug niezbêdnych dla rozwo-
ju, których sektor prywatny nie jest w stanie wytworzyæ w dostatecznej ilo�ci. Dobrami takimi,
zdaniem S. Pszczó³kowskiego [1936, s. 76] s¹ w pierwszej kolejno�ci: wiedza, nauka, edukacja,
sprawiedliwo�æ, kultura, sztuka, a dopiero w nastêpnej kolejno�ci dobra zaspokajaj¹ce potrzeby
materialne. Dostêp do dóbr oferowanych prrez sektor publiczny powinien byæ w miarê mo¿liwo�ci
jak najszerszy, co wcale nie oznacza, ¿e ich konsumpcja musi byæ jednakowa86.

W miarê rozwoju sfery us³ug publicznych pojawia siê jednak problem ograniczania mo¿liwo�ci
grup mniej zamo¿nych do korzystania z nich. Zgodnie z prawem A. Wagnera nasila siê presja
bogatszej czê�ci spo³eczeñstwa na podejmowanie przez pañstwo coraz bardziej zaawansowanych
funkcji [Owsiak 1999, s. 44]. Konsumpcja bardziej zaawansowanych dóbr wymaga z regu³y dodat-
kowych nak³adów lub przygotowania ze strony konsumenta, co dyskryminuje warstwy ubo¿sze.
Mimo ¿e rezygnacja czê�ci obywateli z oferowanych dóbr publicznych jest czynnikiem hamuj¹cym
rozwój, w³adze publiczne, zgodnie z zasad¹ subsydiarno�ci, nie maj¹ prawa narzucaæ obywatelom
modelu konsumpcji. Maj¹ za to powinno�æ usuwania barier ograniczaj¹cych dostêp do tych dóbr.
Dlatego system wydatków publicznych winien zawieraæ elementy solidarno�ci, czyli mechanizmy
wspierania w imiê interesu wspólnego potrzebuj¹cych pomocy jednostek i grup spo³ecznych.

W latach 2001-2007 wydatki
mazowieckich gmin zwiêkszy³y siê z
10 698 do 17 728 mln z³, a wiêc o
66,6%. Ze wzglêdu na wzrost liczby
mieszkañców dynamika wydatków
per capita by³a ni¿sza. Wzros³y one
z 2084 do 3417 z³, a wiêc o 63,9%.
Porównanie wzrostu wydatków w
grupach gmin wydzielonych ze
wzglêdu na poziom akceptacji spo-
³ecznej wskazuje na wyrównanie
poziomu zaspokojenia potrzeb spo-
³eczeñstwa w zakresie us³ug publicz-
nych (rys. 60). Poza Warszaw¹, któ-
ra w województwie i w kraju pe³ni
rolê szczególn¹, wydatki pozosta-
³ych jednostek przeliczone na g³owê mieszkañca statystycznie nie ró¿ni³y siê w sposób znacz¹cy.
W roku 2007 wynosi³y: 1528 z³ w gminach o niskim poziomie akceptacji i 1357 z³ w gminach o
wysokim poziomie akceptacji. Mo¿na to uznaæ za oznakê zachowania sprawiedliwo�ci wewn¹trz-
pokoleniowej. Jednak bior¹c pod uwagê zjawisko ekonomii skali, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w jednost-
kach o wiêkszej gêsto�ci zaludnienia wiele ze �wiadczonych us³ug wymaga poniesienia ni¿szych
kosztów. Pozwala to jednostkom bardziej zurbanizowanym, przy tych samych nak³adach dostar-
czaæ wiêkszy wolumen us³ug publicznych, które mog¹ siê wzajemnie uzupe³niaæ i powodowaæ
powstawanie oddzia³ywañ synergicznych.

86 Konsumpcja poszczególnych osób powinna byæ dostosowana do indywidualnych mo¿liwo�ci przetworzenia
ich na dobra u¿yteczne dla spo³eczeñstwa [Pszczó³kowski 1936, s. 121-131]. Nie oznacza to jednak stosowania
zasady �kto nie pracuje ten niech nie je�, poniewa¿ ju¿ przez sam fakt swojego istnienia cz³owiek posiada zdolno�æ
do wytwarzania pewnych dóbr (np. uczuæ), bêd¹cych wa¿nym sk³adnikiem bogactwa spo³ecznego [op. cit., s.71].

Rysunek 60. Wydatki per capita gmin o ró¿nym poziomie
akceptacji spo³ecznej w latach 2001-2007
�ród³o: opracowanie w³asne
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Tabela 24. Struktura wydatków gmin województwa mazowieckiego w roku 2009 wed³ug zadañ reali-
zowanych przez samorz¹d

�ród³o: opracowanie w³asne

aineinlógezczsyW owtzdówejoW awazsraW uinpotsoynimG
ijcatpecka

mikosyw miksin

]³znlm[me³ógO 8,23122 2,84311 5,9955 1,5815

]³z[acñakzseimanuinezcilezrpW 2,8324 2,9166 1,1803 5,7603

mk1anuinezcilezrpW 2 ]³z.syt[
:]%[mytw

einawohcywiataiw�o�
æ�onzc¹³itropsnart�

� anzce³opscomop
� anzcilbupajcartsinimda
� awoinakzseimakradopsog
� aksiwodor�anorhcoianlanumokakradopsog

tropsianzcyzifarutluk�
� ogewodoranawtcizdeizdanorhcoiarutluk

enzcilbupowtsñezceipzeb�
aiwordzanorhco�

owtceiwo³iowtcinlor�
� akytsyrut
� hcywo³oiwy¿ksêlkeinazclawz
� iktadywe³atsozop

4,226

6,72
9,81
0,01
5,8
1,7
8,5
6,3
9,2
0,2
6,1
5,1
0,0
0,0
5,01

1,05912

8,91
8,52
7,6
4,7
5,01
9,2
5,3
6,5
3,2
0,2
0,0
1,0
0,0
4,31

4,564

0,53
2,11
4,11
7,9
9,3
9,11
1,4
2,3
5,1
9,0
1,3
0,0
0,0
1,4

3,522

4,63
3,21
7,51
5,9
0,3
4,5
5,3
4,2
1,2
4,1
1,3
0,0
0,0
2,5

W tym kontek�cie na uwagê zas³uguje poziom �pozosta³ych wydatków� (tab. 24). W Warsza-
wie stanowi³y one 19% wydatków ogó³em, w gminach o wysokim poziomie akceptacji � �rednio
7,3%, w jednostkach o niskim stopniu akceptacji � �rednio 0,7%. Udzia³ tej grupy wydatków,
�wiadczy o ró¿norodno�ci poda¿y us³ug publicznych, ich komplementarno�ci i zgodnie z kon-
cepcj¹ M. Kremera o skali przewag, które z tej komplementarno�ci wynikaj¹.

Podstawowym zadaniem gmin jest prowadzenie placówek o�wiatowych. W roku 2009 udzia³
wydatków na o�wiatê i wychowanie �rednio w województwie wyniós³ 27%. W bud¿etach gmin
cechuj¹cych siê niskim poziomem akceptacji, przekroczy³ �rednio 36%. Na drugim miejscu znalaz³y
siê wydatki na transport i ³¹czno�æ. Tak du¿y udzia³ tych kosztów wynika³ z wysoko�ci wydatków
ponoszonych przez samorz¹d Warszawy (25,8% wydatków ogó³em). W pozosta³ych grupach gmin
wynosi³ odpowiednio: 11,2 oraz 12,3% i by³ zbli¿ony do tego, jaki stanowi³y wydatki przeznaczone na
rozwi¹zywanie problemów spo³ecznych. Na czwartym miejscu znalaz³y siê wydatki na administracjê
publiczn¹, które w Warszawie stanowi³y 7,4%, a w pozosta³ych grupach jednostek �rednio nieznacz-
nie przekracza³y 9,5%.

Prezentacjê wp³ywu wydatków gmin na realizacjê zasady sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokole-
niowej rozpocz¹æ jednak nale¿y od instrumentu stworzonego specjalnie w tym celu.

Podatek �janosikowy�

Tak¹ nazwê nadano wp³atom najbogatszych gmin, s³u¿¹cym powiêkszeniu subwencji ogólnej
przyznawanej jednostkom najbiedniejszym. Ma byæ on realizacj¹ zasady solidarno�ci, sformu³o-
wanej w art. 9 Europejskiej Karty Samorz¹du Terytorialnego. Obowi¹zek ich uiszczania maj¹ gminy,
których wska�nik dochodów podatkowych na 1 mieszkañca przekracza 150% wska�nika docho-
dów podatkowych na 1 mieszkañca, obliczonego dla wszystkich gmin w Polsce. Wysoko�æ
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wp³aty zale¿y od liczby lud-
no�ci oraz relacji miêdzy
wspomnianymi wska�nikami.
Ustalono trzy progi, po prze-
kroczeniu których obci¹¿enie
progresywnie ro�nie. Op³atê
gmina zobowi¹zana jest wp³a-
caæ w dwunastu równych ra-
tach. Wp³yw omawianego in-
strumentu na sytuacjê gmin
zobligowanych do wnosze-
nia tej daniny publicznej zo-
stanie poddany ocenie na
przyk³adzie wiejskiej gminy Wieliszew.

Wieliszew po³o¿ony jest 30 km od Warszawy, miêdzy Legionowem a Nowym Dworem Mazo-
wieckim. Liczy niespe³na 10 tys. mieszkañców. Ludno�æ stanowi¹ w przewa¿aj¹cej wiêkszo�ci
rolnicy i pracownicy przedsiêbiorstw z Legionowa, Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Warsza-
wy. Znaczn¹ grupê stanowi¹ ogrodnicy oraz pracownicy Zak³adu Wodoci¹gu Pó³nocnego. Gmina
nale¿y do bogatszych na Mazowszu. W�ród gmin wiejskich zajmuje 13 miejsce pod wzglêdem
uzyskiwanych dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkañca. Wynosi³y one w 2006 roku 2141,51 z³,
przy �redniej województwa mazowieckiego 856,59 z³. By³y trzykrotnie ni¿sze ni¿ w gminie Leszno-
wola (6307,69 z³), ale siedmiokrotnie przewy¿sza³y dochody najbiedniejszej w regionie wiejskiej
gminy Ro�ciszewo (293,67 z³). W latach 2004-2007, g³ównie za spraw¹ wzrostu dochodów w³a-
snych, dochody prezentowanej gminy zwiêkszy³y siê z 21,0 do 28,4 mln z³, a wiêc o 34,4%, (tab. 25).
Subwencja ogólna uzale¿niona by³a w omawianym przypadku g³ównie od liczby dzieci pobieraj¹-
cych naukê w szko³ach i utrzymywa³a siê w tym okresie na poziomie 4,3-4,5 mln z³.

Na zwiêkszenie subwencji ogólnej w gminach najbiedniejszych gmina Wieliszew odprowadza-
³a w omawianym okresie od 548 045 do 909 914 z³, w zale¿no�ci od roku. W analizowanym czterole-
ciu da³o to kwotê 3,0 mln z³, czyli nieca³e 3,1% dochodów osi¹gniêtych w tym okresie. Podatek
�janosikowy� obni¿y³ subwencjê ogóln¹ otrzymywan¹ z bud¿etu o 16,9%. Nieznacznie wp³ywa³ na
mo¿liwo�ci inwestycyjne gminy i jej mo¿liwo�ci p³atnicze. W omawianym okresie gmina Wieliszew
zainwestowa³a 31,2 mln z³, sp³acaj¹c przy tym 4,7 mln z³ zobowi¹zañ.

Wydatki na o�wiatê i wychowanie

Edukacja jest si³¹ napêdow¹ rozwoju i �warunkiem koniecznym dla zapewnienia wszystkim
obywatelom kluczowych kompetencji niezbêdnych do osi¹gniêcia trwa³ego rozwoju� [M. Jano�-
Kres³o 2008, s. 128]. S³u¿y osi¹ganiu takich celów, jak: lepsza praca, wy¿sze dochody i wynikaj¹ca
st¹d wy¿sza jako�æ ¿ycia. Dlatego niezwykle wa¿ny z punktu widzenia zasady sprawiedliwo�ci we-
wn¹trzpokoleniowej, jest sposób dystrybucji us³ug edukacyjnych. Powinien on zapewniæ akceptowa-
ny spo³ecznie poziom dostêpno�ci wszystkich obywateli do us³ug z tego zakresu oraz zbli¿on¹ ich
jako�æ. Nie ma powodu, by poszczególne grupy obywateli czy mieszkañcy okre�lonych obszarów
korzystali ze �wiadczeñ odbiegaj¹cych w górê lub w dó³ od uznanego standardu. Ze wzglêdu na siln¹
konkurencjê o nak³ady z innymi rodzajami us³ug spo³ecznych powinien równie¿ zabezpieczaæ przed
przejawami zarówno marnotrawstwa, jak i sk¹pstwa87.

Tabela 25. Wp³aty gminy Wieliszew do bud¿etu pañstwa na tle jej
dochodów i wydatków w latach 2004-2007

�ród³o: informacja przygotowana przez skarbnika Gminy Wieliszew

eineinlógezczsyW 4002 5002 6002 7002

]³znlm[me³ógoydohcoD
:mytw

ensa³wydohcod�
anlógoajcnewbus�

1,12

6,51
5,4

6,12

8,41
5,4

3,62

1,81
3,4

3,82

2,12
5,4

]³znlm[me³ógoiktadyW
:mytw

awtsñapute¿dubodata³pw�
ewokt¹jamiktadyw�

0,91

5,0
9,5

2,12

9,0
6,6

6,72

9,0
1,11

0,52

6,0
7,7

87 Przez marnotrawstwo S. Pszczó³kowski [1936, s. 139-140] rozumie stosowanie nak³adów na tyle du¿ych,
¿e przy malej¹cej efektywno�ci nak³adów nie powoduje to dostatecznego przyrostu efektów. Ze sk¹pstwem mamy
do czynienia, gdy ograniczanie nak³adów powoduje spadek efektów wiêkszy od uzyskanej oszczêdno�ci.
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Zgodnie z przepisami o systemie
o�wiaty gminy maj¹ zapewniæ szko³om
utrzymanie oraz kadrowe i organizacyj-
ne warunki realizacji zadañ. Nawet w
przypadku przejêcia szko³y przez Kura-
torium O�wiaty [Edukacja w zmieniaj¹-
cym siê... 1999, s. 39].

Zasygnalizowane w rozdziale 3.3.3.
zmniejszanie siê zadañ o�wiatowych nie
znajduje odzwierciedlenia w poziomie
wydatków gmin na ich realizacjê. Wzro-
s³y one w latach 2001-2009 �rednio
o 114,1%, osi¹gaj¹c kwotê 2840,0 mln z³,
podczas gdy liczba placówek o�wiato-
wych zmniejszy³a siê o 5%, a liczba
uczniów o 21% (rys. 61)88. W Warsza-

wie wzrost nak³adów na o�wiatê
by³ zdecydowanie najwy¿szy.
Wyniós³ 175,9%. Stolica wyda³a
na ten cel 224,6 mln z³  (1310 z³/
mieszkañca), gminy o wysokim
stopniu akceptacji spo³ecznej
przeznaczy³y ³¹cznie 1951,7 mln
z³ (1074 z³ per capita), a jednost-
ki o niskim poziomie � 1883,7 mln
z³ (1114 z³ per capita).

Zmniejszenie siê liczby dzie-
ci i m³odzie¿y spowodowa³o
wzrost kosztów edukacji jedne-
go ucznia. By³ on najwiêkszy w
jednostkach podlegaj¹cych depopulacji. Liczba uczniów zmala³a 30,7%, a �redni koszt edukacji
jednego ucznia zrówna³ siê z tym, jaki ponoszono w Warszawie, w której ubytek uczniów wynosi³
11,0% (tab. 26). Szczególnie szybko wzrasta³y koszty edukacji gimnazjalnej. W Warszawie w latach
2003- 2009 przyros³y one o 64,0%, osi¹gaj¹c 8764 z³ w przeliczeniu na ucznia.

Opisane zmiany doprowadzi³y do ukszta³towania siê struktury wydatków, któr¹ przedstawiono
w tabeli 27. Zwraca uwagê zró¿nicowanie udzia³u wydatków na opiekê przedszkoln¹. Stanowi ono
ilustracjê koncepcji M. Kremera. W Polsce jest obowi¹zek szkolny i samorz¹dy musz¹ zapewniæ
ka¿demu dziecku mo¿liwo�æ nauki. Nie ma obowi¹zku uczêszczania dzieci do przedszkoli. Zatem
gminy realizuj¹ to zadanie adekwatnie do posiadanych mo¿liwo�ci. Jednostkom, które s¹ du¿ymi
rynkami us³ug publicznych ³atwiej jest wygospodarowaæ �rodki na wzbogacenie zakresu dzia³alno-
�ci. Daje im to wiele korzy�ci. Dzieci rozpoczynaj¹ naukê szkoln¹ lepiej rozwiniête, a ich rodzice mog¹
po�wiêciæ czas na zajêcia, w których osi¹gaj¹ wy¿sz¹ wydajno�æ ni¿ w roli opiekunów.

88 Wzrost obci¹¿enia bud¿etów gmin wydatkami na o�wiatê obserwowany by³ ju¿ wcze�niej. S. Owsiak [1999,
tab. 36, s. 354] podaje, ¿e w latach 1991-1997 udzia³ tej grupy wydatków w wydatkach ogó³em zwiêkszy³ siê z 16
do 36,6%.

Tabela 26. Zmiany �redniego kosztu edukacji 1 ucznia szko³y
podstawowej w jednostkach samorz¹du terytorialnego wojewódz-
twa mazowieckiego w latach 2001-2009

aineinlógezczsyW ijcakudeytzsoK
]ainzcu/³z[

]%[tsorzW

1002 9002

owtzdówejoW 8814 0187 5,68

awazsraW 5294 6697 7,16

uinpotsoynimG
ijcatpecka

mikosyw 8493 0757 7,19

miksin 6993 2697 2,99

�ród³o: opracowanie w³asne

Rysunek 61. Zmiany wielko�ci wydatków gmin wojewódz-
twa mazowieckiego na o�wiatê w latach 2001-2009 na tle
realizowanych zadañ o�wiatowych
�ród³o: opracowanie w³asne
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Czê�æ gmin poszerzy³o ofertê us³ug edukacyjnych o szkolnictwo �rednie le¿¹ce w kompetencji
powiatów. Pozwala³o im to racjonalizowaæ wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich i mate-
rialnych. Na Mazowszu w roku 2010 dzia³a³o 40 liceów ogólnokszta³c¹cych finansowanych przez
gminy. Stanowi³y one 11,1% placówek tego typu w regionie. W porównaniu z rokiem 2002 liczba
liceów ogólnokszta³c¹cych prowadzonych przez gminy zmniejszy³a siê o 50%. Warszawa ograni-
czy³a w roku 2007 liczbê placówek z 60 do 6. Finansowanie ich przeniesiono do bud¿etu powiatu,
gdy¿ liczba szkó³ dzia³aj¹cych w mie�cie zmniejszy³a siê o jeden. Liczba liceów podlegaj¹cych
gminom w pozosta³ych jednostkach by³a stabilna. Dziewiêæ z nich dzia³a³o w gminach wiejskich, a
19 w miastach (w tym 5 w miastach powiatowych).

Inwestycje o�wiatowe

W sytuacji ograniczania zadañ uwagê zwraca poziom wydatków maj¹tkowych ponoszonych
przez gminy na o�wiatê. Kwota wydana na ten cel przez samorz¹dy województwa w latach 2001-2009
wynios³a ogó³em 3117,1 mln z³. Od roku 2003 obserwowany jest systematyczny ich wzrost, który
spowodowa³, ¿e nak³ady na inwestycje o�wiatowe by³y w roku 2009 o 69,3% wy¿sze od poniesio-
nych w roku 2001. Jednocze�nie nast¹pi³o przesuniêcie �rodków ku centrum regionu (rys. 62).

Obserwacje wykazuj¹, ¿e gminy skupia³y siê na trzech wa¿nych problemach: 1) termomoderni-
zacja budynków szkolnych, co w warunkach gwa³townego wzrostu cen no�ników energii powinno
daæ pozytywne efekty finansowe; 2) rozbudowie obiektów sportowych � szkolnych hal i boisk
sportowych; 3) wyposa¿eniu szkó³ w komputery, pracownie komputerowe i zapewnienie dostêpu
do internetu.

Udzia³ szkó³ podstawowych wyposa¿onych w komputery, w skali województwa w latach 2003-
2006 wzrós³ z 53,1 do 78,5%. Stopieñ komputeryzacji gimnazjów osi¹gn¹³ podobny poziom. Liczba
uczniów przypadaj¹cych na 1 stanowiska zmniejszy³a siê w szko³ach podstawowych z 42 do 18, a
w gimnazjach z 24 do 16. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki zakupowi 17 200 komputerów, utworzeniu 430
nowych pracowni i pod³¹czeniu do sieci 17 400 jednostek. Na obszarach wiejskich liczba kompute-
rów wzros³a o 71%, pracowni komputerowych o 28%, a stanowisk z dostêpem do sieci o 94%.
Poziom wyposa¿enia placówek w sprzêt komputerowy przedstawiono w tabeli 28.

Tabela 27. Struktura wydatków na o�wiatê i wychowane jednostek samorz¹du terytorialnego woje-
wództwa mazowieckiego w roku 2009

�ród³o: opracowanie w³asne

aineinlógezczsyW owtzdówejoW awazsraW uinpotsoynimG
ijcatpecka

mikosyw miksin

]³znlm[me³ógO 7,1806 3,6422 7,1591 7,3881

]³z[acñakzseimanuinezcilezrpW 6,4611 2,0131 9,3701 4,4111

mk1anuinezcilezrpW 2 ]³z.syt[
:]%[mytw
alokzsdezrp�

ewowatsdopy³okzs�
� ajzanmig
� ec¹c³atzskonlógoaecil
� ewodowazy³okzs
� ³ókzsodwóinzcueine¿owod

³ókzsjenjycartsinimda-onzcimonokeigu³sboy³opsez�
� e³atsozop

0,171

6,71
2,93
1,02
7,7
1,5
5,1
8,1
0,7

9,4434

2,32
4,72
4,61
0,51
8,7
5,0
7,2
0,7

2,261

3,81
3,64
0,32
2,2
3,1
0,2
4,1
7,5

9,18

1,01
8,54
7,12
7,4
9,5
3,2
2,1
3,8
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Wydatki na transport i ³¹czno�æ

W latach 2001-2009 gminy Mazowsza wyda³y na ten cel ³¹cznie 27 628,5 mln z³. Nak³ady
Warszawy ze wzglêdu na status powiatu grodzkiego (nadzór nad drogami gminnymi i powiatowy-
mi) oraz rozbudowan¹ sieæ transportu miejskiego stanowi³y 76,3% tej kwoty. Jednostki o wysokim
stopniu akceptacji spo³ecznej partycypowa³y w tych wydatkach w 11,3%, a pozosta³e w 12,4%.

Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e 87,6%
wydatków na transport i ³¹czno�æ
dokonane zosta³o w zurbanizowa-
nym centrum regionu. Szczególnie
dynamicznie ros³y wydatki gmin
cechuj¹cych siê wysokim stop-
niem atrakcyjno�ci. Zwiêkszy³y siê
one z 147,6 mln z³ w roku 2001 do
628,2 mln z³ w roku 2009, a wiêc o
325,6% (rys. 63). Wydatki gmin o
niskim poziomie akceptacji wzro-
s³y o 636,7 mln z³ (273,8%). Na tym
tle wzrost wydatków Warszawy
wydaje siê umiarkowany. W anali-
zowanym okresie zwiêkszy³y siê
one z 2489,2 mln z³ w roku 2001 do
2925,2 z³ w roku 2009, czyli o 17%.

Rysunek 62. Udzia³ wydatków inwestycyjnych
na o�wiatê poszczególnych grup gmin w wy-
datkach inwestycyjnych na o�wiatê wszyst-
kich j.s.t. województwa mazowieckiego w la-
tach 2001-2009
�ród³o: opracowanie w³asne
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Tabela 28. Efekty inwestycji w zakresie kom-
puteryzacji placówek o�wiatowych woj. ma-
zowieckiego w latach 2003-2006
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me³ógo mepêtsodz
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utenretni

eiksjeiwyrazsbO 622 6896 3616

yrazsbO
enawozinabruz

131 0095 3026

eikzdorgytaiwoP 92 9421 1521

awazsraW 44 8603 8773

�ród³o: opracowanie w³asne

Rysunek 63. Wzrost wydatków gmin województwa mazowiec-
kiego na transport i ³¹czno�æ w latach 2001-2009
�ród³o: opracowanie w³asne
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Wydatki na pomoc spo³eczn¹

Zadaniem opieki spo³ecznej jest ochrona spo³ecznego bogactwa, jakim jest ¿ycie ludzkie89. Za
pañstwowymi programami socjalnymi przemawia wiele racji. Pierwsz¹ z nich jest tworzenie siatki
bezpieczeñstwa dla wszystkich cz³onków spo³eczeñstwa. Kolejn¹ jest inwestowanie w przysz³o�æ.
Nastêpnym argumentem jest idea ukierunkowanego egalitaryzmu zak³adaj¹ca, ¿e spo³eczeñstwo
powinno interesowaæ siê nie tylko podzia³em si³y nabywczej w ogóle, ale tak¿e dostêpem do
konkretnych dóbr, us³ug i praw [Stiglitz 2004].

W literaturze zwraca siê równie¿ uwagê na ujemne skutki dzia³ania systemów pomocy spo³ecz-
nej. Najwa¿niejszym z nich jest ograniczenie aktywno�ci osób objêtych ich dzia³aniem. Jest to
wynikiem racjonalnego postêpowania z ich strony. Cz³owiek d¹¿y do maksymalizacji korzy�ci, jakie
mo¿e uzyskaæ, dlatego mniej lub bardziej �wiadomie przeprowadza rachunek, który mo¿na opisaæ
formu³¹ (27):

           (27)

Z pomocy spo³ecznej korzystaj¹ osoby najni¿ej zarabiaj¹ce, dla których jedyn¹ mo¿liwo�ci¹
zwiêkszenia dochodu jest wyd³u¿enie czasu pracy. Ogranicza to jednak równocze�nie mo¿liwo�ci
pozyskiwania dochodów z nieewidencjonowanych �róde³ oraz zmniejsza zasoby pozostaj¹cego w
ich dyspozycji czasu wolnego. Zwiêkszenie aktywno�ci zawodowej wi¹¿e siê wiêc ze znacznymi
kosztami alternatywnymi, które w przypadku korzystania z pomocy pañstwa nie wystêpuj¹. Innym
zarzutem pod adresem pomocy spo³ecznej jest koszt prowadzonych przedsiêwziêæ. Mimo to istnie-
je przekonanie, ¿e system opieki spo³ecznej per saldo spo³eczeñstwu siê op³aca.

Obowi¹zek realizacji zadañ pomocy spo³ecznej zosta³ podzielony miêdzy jednostki samorz¹du
terytorialnego i organa administracji rz¹dowej.

Wydatki mazowieckich gmin na pomoc spo³eczn¹ w roku 2009 osi¹gnê³y ³¹cznie 2213,5 mln
z³. Gminy cechuj¹ce siê niskim poziomem akceptacji spo³ecznej wyda³y 813,9 mln z³, czyli 36,8%
tej kwoty. Warszawa rozdysponowa³a 763,4 z³ (34,5%), a gminy o wysokim poziomie akceptacji
spo³ecznej � 636,3 mln z³ (28,7%).
W latach 2004-2009 wydatki Warszawy ro-
s³y do�æ równomiernie (rys. 64) � zwiêkszy-
³y siê w tym czasie o 295,5 mln z³ (63,5%).
Wydatki gmin zaliczonych do pozosta³ych
grup ros³y szybko w latach 2004-2006. Zwiêk-
szy³y siê one w grupie gmin o wysokim po-
ziomie akceptacji �rednio o 83,8%, a w gmi-
nach o niskim poziomie akceptacji �rednio o
99,3%. W kolejnych latach tempo wzrostu wy-
datków omawianych grup gmin uleg³o znacz-
nemu spowolnieniu, tak ¿e w roku 2009 wy-
dawa³y one odpowiednio o 102,2 i 103,7%
wiêcej ni¿ w roku 2006.

Struktura wydatków w roku 2009 (tab. 29)
wskazuje, ¿e gminy lepiej zaspokajaj¹ce potrze-

suma
korzy�ci

oficjalny
dochód z pracy

dochody
niewykazywane

uzyskane
�wiadczenia

warto�æ czasu
wolnego

=   + +  +

89 Warto�ci cz³owieka, tak¿e ¿ycia osób nieuleczalnie chorych i niepe³nosprawnych po�wiêcony jest rozdzia³
w pracy S. Pszczó³kowskiego [1936].

Rysunek 64. Dynamika wydatków na pomoc spo-
³eczn¹ w latach 2004-2009
�ród³o: opracowanie w³asne
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90 Tworzeniem prawa lokalnego w województwie mazowieckim w roku 2010 zajmowa³o siê 4953 radnych
gmin i miast na prawach powiatów.

aineinlógezczsyW owtzdówejoW awazsraW ijcatpeckauinpotsoynimG

mikosyw miksin

]³znlm[me³ógO 5,3122 4,367 3,636 9,318

]³z[acñakzseimaN
:mytw

]%[me³ógoec¹¿eibiktadyw�
:mytw

� ainezdorganywan
� ñezdorganywdoendohcop
� gu³suiwó³airetampukaz

ejcatod�
hcynzcyzifbósozcezranainezcdaiw��

ec¹¿eibiktadywe³atsozop�
ewokt¹jamiktadyw�

6,624

6,59

9,71
2,3
3,9
5,4
6,95
1,1
4,4

3,744

5,88

4,32
9,3
4,31
6,01
1,63
2,1
5,11

1,753

2,601

0,82
7,4
0,61
7,21
3,34
5,1
8,31

8,874

6,99

6,51
9,2
5,7
4,1
1,17
1,1
0,0

�ród³o: opracowanie w³asne

Tabela 29. Struktura wydatków jednostek samorz¹du terytorialnego województwa mazowieckiego
na pomoc spo³eczn¹ wed³ug rodzaju wydatku w roku 2009

by mieszkañców i cechuj¹ce siê wy¿szym poziomem spo³ecznej akceptacji by³y mniej obci¹¿one
wydatkami na rzecz osób fizycznych, co pozwala³o przeznaczyæ wiêksze �rodki na wynagrodzenia
pracowników pomocy spo³ecznej, zakup materia³ów i us³ug oraz inwestycje. Powinno to powodowaæ
rozszerzenie wolumenu i wzrost jako�ci us³ug �wiadczonych potrzebuj¹cym. Wydatki Warszawy na
prowadzenie placówek opiekuñczych wynios³y 64,4 mln z³, co stanowi³o 76,7% kwot przeznaczonych
na ten cel w województwie. Na ¿³obki stolica przeznaczy³a 56,1 mln z³ (83,5% wydatków w regionie),
us³ugi opiekuñcze poch³onê³y 28,9 mln z³ (51,2%), na o�rodki adopcyjne i rodziny zastêpcze wydano
odpowiednio: 1,7 mln z³ (57,5%) i 17,5 mln z³ (68,3% wydatków w regionie). Dotacje, które w Warsza-
wie osi¹gnê³y kwotê 80,8 mln z³, a w pozosta³ych gminach 19,7 mln z³, w tym w gminach o niskim
poziomie akceptacji � 11,6 mln z³, zawieraj¹ w sobie wsparcie dla dzia³añ podejmowanych przez ró¿ne
podmioty, co zwa¿ywszy kierunek tej aktywno�ci sprzyja budowie spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Jest to kolejny przyk³ad umacniania przez sektor publiczny przewag obszarów lepiej rozwiniêtych.

Wydatki na administracjê publiczn¹

Zadaniem administracji publicznej jest nadzór nad przestrzeganiem prawa oraz tworzenie pra-
wa lokalnego. Zdaniem M. Garbicza [2007] dobrze opisane i chronione prawa s¹ kluczow¹ prze-
s³ank¹ istnienia sprawnej gospodarki.

Wydatki na funkcjonowanie administracji publicznej stanowi³y 8,5% wydatków gmin ogó³em. W
latach 2001-2009 wzrasta³y w �rednim tempie wynosz¹cym 10% dla Warszawy i 9% rocznie dla
pozosta³ych gmin. Udzia³ wydatków bie¿¹cych w wydatkach na administracjê ogó³em w Warszawie
by³ ni¿szy ni¿ w porównywanych grupach gmin. Ró¿nice wynosz¹ce w przypadku gmin o wysokim
poziomie atrakcyjno�ci � 2,3%, a w przypadku gmin o niskim poziomie atrakcyjno�ci  2,9%, oznaczaj¹,
¿e stolica na wydatkach bie¿¹cych jedynie w tym dziale �oszczêdza³a� 10,7 lub 14,1 mln z³, które mog³y
byæ wykorzystane na inne cele i s³u¿yæ uzyskaniu efektów synergicznych (tab. 30).

�rodki, przeznaczone na administracjê publiczn¹ s³u¿y³y finansowaniu organów stanowi¹-
cych (rady)90  i aparatu wykonawczego (urzêdy gmin). W skali regionu w roku 2009 wydano odpo-
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wiednio: 54,4 mln z³ (rady) i 1659,3 mln z³ (urzêdy). W badanym okresie dynamika wzrostu wydat-
ków zwi¹zanych z funkcjonowaniem rad by³a znacz¹co ni¿sza ni¿ wydatków zwi¹zanych z dzia³a-
niem administracji. W latach 2002-2006 by³y one nawet ni¿sze ni¿ w roku 2001. W nastêpnych
dwóch latach nast¹pi³ wzrost o 20% w stosunku do roku 2001. Wydatki na dzia³alno�æ urzêdów
ros³y równomiernie. W roku 2009 by³y one o 79% wy¿sze ni¿ w pierwszym roku analizy.

Wydatki na kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego

Kultura pozwala formu³owaæ normy oraz poszukiwaæ prze¿yæ, które wynikaj¹ z pragnienia
doznania warto�ci [K³osowka 1981, s. 112]. W ten sposób kszta³tuje postawy ludzi i formy instytu-
cjonalne pañstwa, jest jednym z podstawowych czynników rozwoju kapita³u ludzkiego. Zdaniem
S. Pszczó³kowskiego [1936, s. 220] przyspieszony rozwój jest nastêpstwem wzajemnego oddzia³y-
wania na siebie odmiennych kultur. Szczególn¹ rolê w kontek�cie trwa³ego rozwoju pe³ni¹ trady-
cyjne wytwory kultur lokalnych, charakteryzuj¹ce siê wiêksz¹ si³¹ oddzia³ywania ni¿ produkty, tzw.
przemys³u kultury [Jano�-Kres³o 2008, s. 209]. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e zadaniem gmin jest
podtrzymywanie lokalnej kultury i tworzenie jakby rezerwuaru bogactw duchowych, które mo¿na
nastêpnie wykorzystaæ dla pobudzania trwa³ego rozwoju. Wydatki gmin na ten cel wygl¹daj¹
symbolicznie.

W roku 2009 na finansowanie zadañ z zakresu kultury mazowieckie gminy przeznaczy³y ³¹cznie
939,0 mln z³ (2,9% wydatków ogó³em). W stosunku do roku 2001 oznacza³o to wzrost o 257%.
Przyrost nak³adów na kulturê nie by³ równomierny w czasie i w przestrzeni. Wyra�nie przyspiesze-
nie nast¹pi³o po roku 2003. Najszybszy wzrost (o 335,6%) zaobserwowano w Warszawie. Wydatki
gmin charakteryzuj¹cych siê wysokim poziomem akceptacji zwiêkszy³y siê o 201,0%, a pozosta³ych
o 116,8%. Mimo tak znacznego wzrostu, kwoty wydawane na kulturê w przeliczeniu na g³owê
obywatela wynosi³y: 372,4 z³ rocznie w Warszawie, 93,3 z³  w gminach o wysokim poziomie akcep-
tacji, 74,5 z³ w jednostkach o niskim poziomie akceptacji. Przewa¿aj¹ca czê�æ tych �rodków finanso-
wa³a dzia³alno�æ gminnych o�rodków kultury, �wietlic i klubów (42%) oraz bibliotek gminnych
(20%). Na funkcjonowanie teatrów przeznaczono 14% kwot, a muzeów � 6%. Pozosta³e instytucje
kultury wykorzysta³y 13% �rodków, a na inn¹ dzia³alno�æ wydano 5% �rodków. Powy¿sze po-
równanie nie daje pe³nego obrazu, gdy¿ nie ka¿dy rodzaj dzia³alno�ci by³ prowadzony we wszyst-
kich jednostkach, a poszczególne rodzaje dzia³alno�ci wymagaj¹ ró¿nych nak³adów. Tylko w
jednej gminie nie by³o biblioteki publicznej. Domy kultury dzia³a³y w 200 jednostkach (63,9%

Tabela 30. Struktura wydatków jednostek samorz¹du terytorialnego województwa mazowieckiego
na administracjê publiczn¹ w roku 2009

�ród³o: opracowanie w³asne

eineinlógezczsyW owtzdówejoW awazsraW ijcatpeckauinpotsoynimG

mikosyw miksin
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6,91
6,7
3,5

0,382

3,39

6,75
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3,9
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3,9
4,4

0,271
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4,9
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2,8
8,3
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populacji objêtej badaniem). Wydatki na ochronê zabytków i opiekê nad zabytkami wykaza³o
16,3% gmin. Centra kultury i muzea dzia³a³y w 14 jednostkach, filharmonie, orkiestry, chóry i
kapele w 8, teatry w 3, pozosta³e instytucje kultury w 7. Inne rodzaje dzia³alno�ci finansowa³o 98
samorz¹dów (31,2% populacji). Wydatki poszczególnych gmin na dzia³alno�æ bibliotek stanowi-
³y od 3,1 do 100% ich wydatków na kulturê. Udzia³ wydatków na prowadzenie domów kultury
wynosi³ od 0,4 do 96,4%, teatrów od 20% (Warszawa) do 26% (Radom) wydatków jednostki na
kulturê. Prowadzenie muzeów wymaga³o zaanga¿owania od 6,3 do 35,1% posiadanych �rodków.

Poszczególnym udzia³om odpowiada³y bardzo ró¿ne kwoty. Na prowadzenie bibliotek Warsza-
wa przeznaczy³a 93 843,8 tys. z³, co stanowi³o 16,1% jej nak³adów na kulturê. Jednostki o wysokim
poziomie akceptacji przeznacza³y �rednio na ten cel 24% �rodków, czyli 336,8 tys. z³, a gminy o
niskim poziomie akceptacji 33,7%, choæ by³o to �rednio 221,4 tys. z³. Na prowadzenie domów
kultury, �wietlic i klubów gminy przeznacza³y �rednio od 413,1 tys. z³ (gminy o niskim poziomie
akceptacji) do 235,3 mln z³ (Warszawa).

Tabela  31.  Wydatki jednostek samorz¹du terytorialnego województwa mazowieckiego na kulturê
w roku 2009

�ród³o: opracowanie w³asne

eineinlógezczsyW awazsraW ijcatpeckauinpotsoynimG

mikosyw miksin

iktadyw
]³z.syt[

]%[ iktadyw
oinder�
]³z.syt[

]%[ iktadyw
oinder�
]³z.syt[

]%[

e³ógO ]³znlm[m
:]%[mytw

iketoilbib�
ybulkiecilteiw�,yrutlukikdor�oiymod�

imaktybazdanakeipoiwóktybazanorhco�
� hcynzcytsytrawatsywaruibieirelag
� yrtaet
� ikutzsiyrutlukartnec
� aezum

elepakiyróhc,yrtseikro,einomrahlif�
� yrutlukejcutytsnie³atsozop

æ�onla³aizda³atsozop�

6,536

8,34839
6,652532
4,89432
0,0
4,917811

0,0
4,24274
8,82912

16423
6,6428

0,001

1,61
5,04
0,4
0,0
4,02
0,0
1,8
8,3
6,5
4,1

4,671

8,633
6,139
5,454
0,5
1,0
4,629
5,796
9,14
9,782
3,284

0,001

1,42
9,74
0,6
0,0
0,0
3,4
4,2
1,0
3,0
8,41

721

4,122
1,314
8,073
6,4911
2,4315

565
6,545
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Z danych w tabeli 31 wynika, ¿e wydatki na dobra kultury cechuj¹ce siê znacznym poziomem
niekonkurencyjno�ci konsumpcji, wzmacniaj¹ przewagê konkurencyjn¹ o�rodków wzrostu i ob-
szarów o wy¿szym poziomie akceptacji, które staæ na stworzenie wiêkszej i bardziej ró¿norodnej
oferty nie sprzyjaj¹ zatem zachowaniu sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokoleniowej i nie s³u¿¹ rozwojo-
wi zrównowa¿onemu.

Wydatki na gospodarkê mieszkaniow¹

Mieszkania s¹ jednym z najwa¿niejszych dóbr, jakim dysponuj¹ wspólnoty lokalne. Przebiega
w nich d³ugotrwa³y, skomplikowany i kosztowny proces przygotowywania cz³owieka do pe³nienia
funkcji w spo³eczeñstwie91. Ponadto, obok wielu towarów i us³ug dostêpnych na rynku (¿ywno�ci,
us³ugi bytowe, opiekuñcze, edukacyjne itp.) powstaj¹ tu dobra dystrybuowane poza nim, takie jak

91 Ekonomiczny problem amortyzacji (odtwarzania) czynnika ludzkiego podj¹³ S. Pszczó³kowski [1936].



1434. Lokalna polityka rozwoju

wiêzi miêdzyludzkie, bêd¹ce podstaw¹ bu-
dowy kapita³u spo³ecznego.

Wyniki Narodowego Spisu Powszech-
nego z 2002 roku wykaza³y na terenie woje-
wództwa 1,9 mln gospodarstw domowych,
w tym 61 tys. dwurodzinnych, do dyspozy-
cji których by³o 1,7 mln mieszkañ. Do pe³ne-
go zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
gospodarstw domowych brakowa³o szacun-
kowo 256 tys. mieszkañ. Do roku 2006 po-
wsta³o 238 tys. nowych lokali mieszkalnych
(rys. 65). Jednak, ze wzglêdu na wzrost licz-
by ludno�ci, ubytek zasobów starych oraz
nierównomierno�æ podzia³u tego dobra, na-
le¿y siê spodziewaæ, ¿e potrzeby pozosta³y
znaczne. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e pewna czê�æ nie-
zaspokojonych potrzeb wynika z sytuacji
ekonomicznej zainteresowanych. Przezwyciê¿anie tego problemu le¿y w gestii samorz¹du. Mazo-
wieckie gminy w roku 2007 dysponowa³y w tym celu 160 tys. lokali mieszkalnych. Stanowi³y one
8,3% zasobów mieszkaniowych województwa i cechowa³y siê ni¿szym od �redniego standardem.
Wyposa¿one by³y �rednio w 1 izbê mniej i mia³y mniejsz¹ powierzchniê (41,2 m2, przy �redniej
wojewódzkiej 67,5 m2). W latach 2002-2007 w ramach budownictwa komunalnego powsta³o w
regionie 3511 nowych mieszkañ o 7321 izbach i ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej 141 996 m2. By³y to
lokale statystycznie dwuizbowe, o �redniej powierzchni u¿ytkowej 40,4 m2. W tym czasie staty-
styczne mieszkanie oddane do u¿ytku w województwie mia³o 4 izby i powierzchniê wynosz¹c¹
�rednio 96 m2. Nie zmniejszy³o to jednak problemu niedoboru. W latach 2003-2007
z zasobów komunalnych uby³o 17 712 mieszkañ. Dane z lat 2003-2007 wykazuj¹, ¿e co roku remon-
towi zwi¹zanemu z podwy¿szeniem standardu mieszkania, poddane zostaje ok. 1100 lokali92  (nieca-

³e 0,7% zasobu) Wydaje siê, ¿e taki za-
kres prac jest niewystarczaj¹cy w sto-
sunku do procesu zu¿ywania siê lokali,
w wyniku ich normalnej eksploatacji.
Mo¿na zak³adaæ, ¿e pewne prace remon-
towe prowadzone by³y przez lokatorów
na w³asny koszt. Jednak nie nale¿y s¹-
dziæ, by ich zakres by³ zbyt du¿y. Lokale
komunalne zamieszkuje przewa¿nie lud-
no�æ nieosi¹gaj¹ca zbyt wysokich do-
chodów i czêsto niemog¹ca ud�wign¹æ
ciê¿aru op³acenia czynszu. W roku 2003
zaleg³o�ci dotyczy³y 56 168 mieszkañ
(22% zasobów), a ³¹czna kwota zaleg³o-
�ci wynios³a 86,1 mln z³. Ponad trzy mie-
si¹ce zalega³o 28 tysiêcy najemców. Byli
oni winni 71,6 mln z³. W roku 2009 liczba

92 W roku 2003 � 1154, w 2005 r. � 1086, w 2007 r. � 1082, w 2009 r. � 1058.

Rysunek 65. Przyrost liczby mieszkañ i mieszkañ
komunalnych w województwie mazowieckim w la-
tach 2001-2006
�ród³o: opracowanie w³asne
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Rysunek 66. Dynamika wydatków gmin województwa
mazowieckiego w dziale 700 �gospodarka mieszkanio-
wa� klasyfikacji bud¿etowej w latach 2001-2009
�ród³o: opracowanie w³asne
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lokali, których najemcy opó�niali siê z zap³at¹ wzros³a do 66 331, a kwota zaleg³o�ci do 106,6 mln z³.
T³umaczy to do pewnego stopnia niechêæ do rozszerzania dzia³alno�ci w omawianym zakresie. Z
drugiej strony nale¿y przypomnieæ, ¿e na gospodarkê mieszkaniow¹ samorz¹dy województwa
wyda³y jedynie 7,1% posiadanych �rodków.

Z punktu widzenia zrównowa¿onego rozwoju regionu niekorzystnym zjawiskiem by³ skrajnie
asymetryczny rozk³ad wydatków na gospodarkê mieszkaniow¹. Z 1461,0 mln z³ przeznaczonych na
ten cel w 2009 roku, 81,9 % wyda³ samorz¹d Warszawy, w jednostkach o wysokim poziomie akcep-
tacji wydatkowano 8,4%, a w gminach o niskim stopniu akceptacji 9,7%.

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe mo¿na uznaæ za pomoc �wiadczon¹ w naturze. Osoba otrzymuj¹ca j¹ nie
otrzymuje bowiem pieniêdzy. S¹ one wyp³acane zarz¹dcom zasobów mieszkaniowych, w których
zamieszkuje. Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysoko�ci i wyp³acania dodatków mieszkanio-
wych reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2001, Nr 71, poz.
734). Do roku 2004 wyp³aty zasi³ków mieszkaniowych finansowa³ bud¿et pañstwa w formie dotacji
celowej92. Od tego czasu zakres pomocy udzielanej mieszkañcom w tej formie by³ systematycznie
ograniczany. W roku 2009 dodatki wyp³acano w Warszawie, w 78 gminach o wysokim poziomie
akceptacji spo³ecznej (62% tej grupy) i w 126 jednostkach o niskim poziomie akceptacji (66,7%). Na
pomoc wydano ³¹cznie 68,6 mln z³, tj. o 14,8 mln z³ (17,8%) mniej ni¿ w roku 2007 i o 25 mln z³ mniej w
porównaniu z rokiem 2004. Liczba wyp³aconych zasi³ków zmala³a w tym czasie o 426 tys. W roku 2009
w stolicy wyp³acono 32% �wiadczeñ przyznanych w województwie. Ich ³¹czna warto�æ wynios³a
28,6 mln z³, co stanowi³o 41,7% kwoty wyp³aconej w regionie. Dodatki wyp³acane w stolicy wynosi³y
�rednio 193 z³ i by³y wy¿sze o 13% ni¿ �rednio w regionie. W jednostkach o wysokim poziomie
akceptacji �rednie �wiadczenie wynios³o 146 z³, a w gminach o niskim poziomie akceptacji 163 z³.

Poniewa¿ ten typ pomocy zwi¹zany jest ze wspieraniem zarz¹dców zasobów mieszkaniowych
warto zauwa¿yæ, ¿e najwiêcej zyska³y na niej jednostki sektora publicznego. W omawianym okresie
na rzecz zarz¹dów zasobów komunalnych wyp³acono ogó³em 526 809 �wiadczeñ o ³¹cznej warto�ci
88,2 mln z³93. Zbli¿ona kwota (82,0 mln z³) przypad³a spó³dzielniom mieszkaniowym. Oba omówione
sektory otrzyma³y zatem 77,2% wyasygnowanych �rodków. Mniej skorzysta³y wspólnoty mieszka-
niowe (20,4 mln z³), sektor prywatny (14,9 mln z³) i towarzystwa budownictwa spo³ecznego (5,7 mln z³).

Wydatki na gospodarkê komunaln¹

Klasyfikacja bud¿etowa wymienia 23 zadania zaliczone do dzia³u 900 �Gospodarka komunalna
i ochrona �rodowiska�. Do najczê�ciej podejmowanych przez gminy nale¿¹: gospodarka �ciekowa
i oczyszczanie wód, gospodarka odpadami, oczyszczanie, utrzymanie zieleni, o�wietlenie ulic, pla-
ców i dróg. Wydatki na te cele w latach 2001-2009 wzros³y z 686,8 do 1272,7 mln z³, a wiêc o 85,3%.
Zwraca uwagê przej�ciowe obni¿enie wielko�ci nak³adów inwestycyjnych w roku 2003, zmniejszy-
³y siê one wówczas w skali województwa o 83,6 mln z³ (24%) w stosunku do roku poprzedniego.
Lata kolejne przynios³y o¿ywienie na tym polu. W roku 2009, gminy charakteryzuj¹ce siê wysokim
poziomem akceptacji spo³ecznej skierowa³y na inwestycje �rednio 63,8% �rodków przeznaczonych
na gospodarkê komunaln¹, gminy o niskim poziomie akceptacji � 38,0%, a Warszawa � 19,2%.

92 Instrument ten zlikwidowano na mocy art. 69 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorz¹du terytorialnego.

93 Oznacza to znacz¹cy spadek w stosunku do okresu 2004-2006, gdy wyp³acono 798 tys. �wiadczeñ o ³¹cznej
warto�ci 114 mln z³.
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Najwiêksz¹ pozycj¹ wydatków
bie¿¹cych (53%) by³y koszty w zakre-
sie gospodarki �ciekowej i ochrony
wód (rys. 67). Na drugim miejscu zna-
laz³y siê koszty o�wietlenia dróg i pla-
ców publicznych (21%), na kolejnym
wydatki na oczyszczanie (10%). Pozy-
cje te stanowi³y ³¹cznie blisko 84% wy-
datków zaszeregowanych w omawia-
nym dziale klasyfikacji bud¿etowej. W
Warszawie g³ównymi pozycjami wy-
datków by³y: gospodarka �ciekowa i
ochrona wód � 29,0%, o�wietlenie ulic,
placów i dróg � 25,4%, utrzymanie zie-
leni � 21,5% i oczyszczanie � 15,1%.
W jednostkach o wysokim poziomie
akceptacji dominowa³y wydatki na go-
spodarkê �ciekow¹ � 69,8%. Drug¹
istotn¹ pozycj¹ ich wydatków by³o o�wietlenie ulic, placów i dróg � 16,0%, trzeci¹ � oczyszczanie
(8,0%). Jednostki o niskim stopniu akceptacji na gospodarkê �ciekow¹ przeznaczy³y �rednio 38,7%,
na o�wietlenie 31,1%, na oczyszczanie 10,6%.

Wydatki na bezpieczeñstwo publiczne i ochronê przeciwpo¿arow¹

Bezpieczeñstwo jest jedn¹ z najsilniej artyku³owanych potrzeb spo³ecznych. W badaniach
sonda¿owych, przeprowadzonych na du¿ej grupie mieszkañców regionu znalaz³a siê na trzecim
miejscu w�ród problemów, jakimi zdaniem mieszkañców powinien zaj¹æ siê samorz¹d [Lusawa
2004a]. Opinie respondentów wskazywa³y na to, ¿e samorz¹dy nie po�wiêcaj¹ zbyt du¿ej uwagi
problemowi bezpieczeñstwa publicznego. Opinia ta wydaje siê s³uszna. Na bezpieczeñstwo pu-
bliczne i ochronê przeciwpo¿arow¹ mazowieckie samorz¹dy przeznaczy³y w roku 2009 ³¹cznie 449,7
mln z³, czyli 2,0% wydatków ogó³em. W Warszawie wydano 256,5 mln z³, czyli 57,0% tych �rodków.
Jednostki o wysokim poziomie akceptacji przeznaczy³y na ten cel 86,3 mln z³, a gminy o niskim
poziomie akceptacji 106,9 mln z³. Natomiast 449,69 mln z³, czyli 81,6% tych �rodków poch³onê³y
wydatki bie¿¹ce, w których g³ówn¹ pozycjê stanowi³y wynagrodzenia (366,8 mln z³). Na zakup
materia³ów i us³ug przeznaczono 15,12 mln z³, a na inwestycje 82,9 mln z³.

4.2. Finanse gmin a sprawiedliwo�æ miêdzypokoleniowa

Zasada sprawiedliwo�ci miêdzypokoleniowej nakazuje powstrzymywanie siê od podejmowa-
nia dzia³añ mog¹cych nadmiernie ograniczyæ swobodê wyboru sposobu zaspokajania potrzeb w
przysz³o�ci. Jest to problem z³o¿ony, bowiem jak zauwa¿a P. Crabbé [1997] nie wiemy jakie bêd¹
przysz³e problemy ani w jaki sposób bêd¹ rozwi¹zywane. Z ca³¹ pewno�ci¹ wiemy, ¿e d³ugi przeka-
zane potomnym lub nadwyrê¿ony kapita³ ubezpieczeniowy, s¹ czynnikiem hamuj¹cym przysz³y
rozwój [Nachchaltige Entwiklung� 2006, s.16]. Problem ten rozwin¹³ J. Stiglitz [2007, s. 950-954].
Wykaza³ nieprawdziwo�æ twierdzenia, ¿e d³ug publiczny jest zobowi¹zaniem �wobec nas samych�.
Podda³ w w¹tpliwo�æ przypominan¹ przez niektórych amerykañskich ekonomistów (np. Robert
Barro) �Ricardiañsk¹ równowa¿no�æ� (d³ugu publicznego i zapisów spadkowych). Zwróci³ uwagê

Rysunek 67.  Struktura wydatków gmin województwa
mazowieckiego na zadania z zakresu gospodarki komu-
nalnej w roku 2009
�ród³o: opracowanie w³asne
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na zaci¹ganie zobowi¹zañ wobec cz³onków innych spo³eczno�ci (narodów), co w przysz³o�ci ogra-
nicza mo¿liwo�ci rozwoju i obni¿a poziom ¿ycia spo³eczno�ci zad³u¿aj¹cej siê.

Pamiêtaæ nale¿y, ¿e na poziomie lokalnym korzystanie z dochodów przysz³ych, niesie ze sob¹ tyle
szans co zagro¿eñ. Wiêkszo�æ zadañ realizowanych przez gminy nie zwiêksza bezpo�rednio ich do-
chodów. Powoduje natomiast wzrost kosztów dzia³alno�ci bie¿¹cej. Koszty te wykazuj¹ tendencjê do
wzrostu wraz z up³ywem czasu95. Sprzyja to powstawaniu w przysz³o�ci napiêæ finansowych. Samo-
rz¹dy powinny zatem unikaæ deficytu bud¿etowego. Jest to jednak trudne, gdy¿ istnieje mechanizm
polityczny sprzyjaj¹cy jego wzrostowi. Jest nim konieczno�æ osi¹gniêcia kompromisu pomiêdzy
grupami interesu d¹¿¹cymi do ograniczenia obci¹¿eñ fiskalnych i tymi, w których interesie jest zwiêk-
szanie wydatków publicznych M. Nasi³owski [2003, s. 222].

Analiza dochodów i wydatków gmin w latach 1995-2009 pokazuje, ¿e ³¹czna kwota zobowi¹zañ
uros³a w tym okresie o 5004,7 mln z³, co stanowi³o 25,1% dochodów roku 2009. W roku 2010
wielko�æ skumulowanego deficytu wzros³a do 7547,8 mln z³ (35,7% ³¹cznych dochodów w tym

roku). Metod¹ analizy skupieñ po-
pulacjê badan¹ podzielono pod
wzglêdem wielko�ci skumulowane-
go salda bud¿etu na piêæ grup (tab.
32). Du¿y deficyt (od 41 do 71%
dochodów z roku 2009) wyst¹pi³ w
42 jednostkach. �redni deficyt (16-
39%) wykaza³o 125 gmin, 86 jedno-
stek wykazywa³o ma³y deficyt, a 61
nadwy¿kê.

Niepokoi znaczny i szybki przy-
rost poziomu zad³u¿enia. W roku
2007 jedynie w 16 przypadkach sku-
mulowany wzrost wielko�ci zobo-
wi¹zañ gmin przekroczy³ 30% ich
dochodów w tym roku. W dwóch

przypadkach osi¹gn¹³ 50%. W roku 2010 udzia³ jednostek, które nie powiêkszy³y swoich zobowi¹-
zañ zmala³ do 10%. W jednym przypadku skumulowany d³ug z lat 1995-2010 osi¹gn¹³ poziom 92,7%
rocznych dochodów.

Analiza danych wskazuje, i¿ przyczyn¹ narastania deficytu by³y potrzeby inwestycyjne gmin.
Nie uda³o siê udowodniæ, ¿e zmiany wydatków bie¿¹cych mia³y wp³yw na wielko�æ salda bud¿etu.
Wykazano natomiast korelacjê pomiêdzy wielko�ci¹ inwestycji i wielko�ci¹ sald bud¿etu w po-
szczególnych latach. Zbudowano wiele modeli regresji prostej. Pierwszy dotyczy³ roku 2010, kolej-
ny lat 2009-2010, nastêpny 2008-2010. Wszystkie da³y podobne wyniki. Dla przyk³adu pokazano
model otrzymany na podstawie danych z lat 2007-2010 (rys. 68). Dane wskazuj¹, ¿e ka¿da zainwe-
stowana z³otówka powodowa³a obni¿enie salda bud¿etu statystycznie o 34 grosze.

Wykazano, ¿e wielko�æ wydatków inwestycyjnych w gminach jest do�æ �ci�le skorelowana z
wielko�ci¹ ich dochodów ogó³em. Oznacza to, ¿e im bogatsza jest gmina, tym wiêcej podejmuje
inwestycji i w wiêkszym stopniu korzysta z dochodów przysz³ych.

Ma to do pewnego stopnia uzasadnienie, poniewa¿ potwierdzenie znajduje opinia, ¿e inwesty-
cje gmin sprzyjaj¹ rozwojowi dzia³alno�ci gospodarczej. Porównanie wydatków inwestycyjnych
gmin poniesionych w latach 2001-2010 ze wzrostem ich dochodów z tytu³u udzia³u w podatku

95 Dotyczy to nak³adów na utrzymanie sprawno�ci starzej¹cego siê kapita³u trwa³ego.

Tabela 32. Grupy gmin cechuj¹cych siê statystycznym podo-
bieñstwem wielko�ci skumulowanego salda bud¿etów z lat
1995-2009

eineinlógezczsyW ynimG ute¿dubodlasenawolumukS
me³ógowódohcod%[

]9002ukorw

abzcil ]%[ do od oinder�

1 tycifedy¿uD 24 83,31 14 07 4,05-

2 tycifedinder� 521 18,93 61 93 4,62-

3 tycifedy³aM 68 93,72 3 51 6,9-

4 ak¿ywdana³aM 34 96,31 1- 9 8,3

5 ak¿ywdana¿uD 81 37,5 11 36 5,12

�ród³o: opracowanie w³asne
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dochodowym od osób prawnych wskazuje, ¿e wielko�æ ponoszonych przez samorz¹d wydatków
inwestycyjnych w niewielkim stopniu wp³ywa na rozwój dzia³alno�ci gospodarczej w gminach.
Taki wniosek mo¿na sformu³owaæ, poniewa¿ model regresji zmiennej �wzrost dochodów z tytu³u
podatku dochodowego od osób prawnych pomiêdzy rokiem 2001-2010 w przeliczeniu na 1 km2

powierzchni gminy� (dD
PIT

) w funkcji zmiennej �wydatki inwestycyjne w latach 2001-2010 w prze-
liczeniu na 1 km2 powierzchni gminy� (Winw) wyja�ni³ 58,6% ca³kowitej zmienno�ci zmiennej zale¿nej
(rys. 69). Analiza tzw. nieoczekiwanych reszt zwróci³a uwagê na 6 jednostek, które wyra�nie odbie-
ga³y od reszty zbiorowo�ci. Trzy z nich (P³ock, Pruszków i Warszawa) tworzy³y odrêbne skupienie
cechuj¹ce siê wysokimi nak³adami inwestycyjnymi w przeliczeniu na jednostkê powierzchni i rów-

Rysunek 68. Regresja zmiennej �saldo bud¿etu� w funkcji zmiennej �wydatki inwestycyjne�
wyznaczona na podstawie danych z lat 2005-2010 (z pominiêciem Warszawy)
�ród³o: opracowanie w³asne
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Rysunek 69. Regresja zmiennej �wzrost dochodów z tytu³u podatku dochodowego od osób prawnych
pomiêdzy rokiem 2001-2010 w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni gminy� w funkcji zmiennej
�wydatki inwestycyjne w latach 2001-2010 w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni gminy�
�ród³o: opracowanie w³asne
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nocze�nie wysok¹ dynamik¹ wzrostu dochodów przedsiêbiorstw. W grupie tej widoczna jest do-
datnia korelacja miêdzy badanymi wielko�ciami. Trzy kolejne (Legionowo, Miñsk Mazowiecki,
P³oñsk) wykazywa³y znacznie ni¿szy ni¿ nale¿a³o oczekiwaæ wzrost dochodów przedsiêbiorstw. Te
obserwacje zwracaj¹ uwagê, ¿e istniej¹ czynniki silnie modyfikuj¹ce stwierdzon¹ zale¿no�æ. Zasta-
nawia zw³aszcza ró¿nica pomiêdzy Legionowem a Pruszkowem, które wydaj¹ siê byæ miastami
podobnymi. Na pocz¹tku analizowanego okresu liczy³y odpowiednio 51,6 i 53,4 tys. mieszkañców.
Zbli¿ona te¿ by³a gêsto�æ zaludnienia: Legionowo � 3798, Pruszków � 4123. Nakazuje to daleko
id¹c¹ ostro¿no�æ przy tworzeniu programów inwestycyjnych, gdy¿ je¿eli wzi¹æ pod uwagê, ¿e
ka¿da zainwestowana z³otówka powodowa³a przyrost dochodów gmin z udzia³u w podatku od
osób prawnych statystycznie o 1,3 gr, to nale¿y zauwa¿yæ, ¿e okres zwrotu inwestycji zwiêkszony-
mi dochodami z tego �ród³a wynosi 77 lat. Dzieje siê tak poniewa¿ korzy�ci ze wzrostu dochodów
przedsiêbiorstw w przewa¿aj¹cej czê�ci (93,29%) przejmuje bud¿et pañstwa.

Badanie wspó³zmienno�ci pomiêdzy wielko�ci¹ nak³adów inwestycyjnych a wzrostem docho-
dów gmin z tytu³u podatku od nieruchomo�ci i podatku dochodowego od osób fizycznych, po-
twierdzi³o wystêpowanie zale¿no�ci w obu przypadkach. Pierwsz¹ z wymienionych zale¿no�ci
opisa³ najlepiej dopasowany model regresji liniowej:

            (28)

gdzie:
�  estymowana wielko�æ wzrostu dochodów z tytu³u podatku od nieruchomo�ci,

 Winw �  wielko�æ nak³adów inwestycyjnych.

Drugi zwi¹zek ilustruje równanie:

            (29)
gdzie:

� estymowana wielko�æ wzrostu dochodów z tytu³u podatku dochodowego od osób
    fizycznych,

 Winw � wielko�æ nak³adów inwestycyjnych.

Wzrost wydatków inwestycyjnych o 1 z³ (w przeliczeniu na km2 powierzchni jednostki) powo-
dowa³ przyrost dochodów w³asnych gmin statystycznie o 24,1 gr w przeliczeniu na jednostkê
obszaru. Równocze�nie powodowa³ wzrost wydatków bie¿¹cych statystycznie o 28,0 gr. Mo¿na
zatem powiedzieæ, ¿e ka¿da zainwestowana z³otówka pogarsza³a sytuacjê finansow¹ samorz¹du o
3,9 gr w przeliczeniu na jednostkê powierzchni. W populacji badanej znalaz³o siê jedynie 22 jed-
nostki, w których oszacowany wzrost dochodów, bêd¹cy wynikiem nak³adów inwestycyjnych,
by³ wiêkszy ni¿ wzrost wydatków bie¿¹cych. By³o w�ród nich 7 miast, 5 gmin miejsko-wiejskich i 10
gmin wiejskich. Je¿eli jednostki te potraktowaæ jako obserwacje nietypowe i pomin¹æ w obliczeniach,
to szacowany ujemny wzrost wyniku finansowego zwiêksza siê do 6,1 gr na ka¿d¹ wydan¹ z³otówkê.

4.3. Wspieranie aktywno�ci obywatelskiej

Jedynym instrumentem wspierania spo³ecznej aktywno�ci mieszkañców do stosowania, któ-
rego gminy s¹ zobligowane prawem, jest 2-proc. odpis od dochodów z podatku rolnego, przezna-
czony na finansowanie dzia³alno�ci samorz¹du zawodowego rolników.

Samorz¹dy wspieraj¹ tak¿e inne dzia³ania. W województwie mazowieckim opisano wiele przy-
k³adów pobudzania i wspierania aktywno�ci obywatelskiej. Podzieliæ je mo¿na na dwie grupy:

����������Ö � LQZQLHU :'G

QLHU'GÖ

����������Ö � LQZ3,7 :'G

3,7'GÖ
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wspieranie aktywno�ci na polu objêtym odpowiedzialno�ci¹ samorz¹du i aktywno�ci wykraczaj¹-
cej poza te ramy. Do pierwszej grupy zaliczyæ mo¿na dzia³ania na rzecz budowy potrzebnej miesz-
kañcom infrastruktury technicznej, takiej jak: sieæ wodoci¹gowa [Pêgowska 2008, s. 182-185], ko-
lektory s³oneczne [Toryfter, Pêgowska 2007], przydomowe oczyszczalnie �cieków [Skolimowski
2007, s. 100-102]. Wa¿ne s¹ równie¿ dzia³ania na rzecz poprawy estetyki miejscowo�ci. E. Pêgowska
[2008, s. 185-186] przedstawi³a funkcjonuj¹cy w P³oñsku instrument zwany �pracami spo³ecznie
u¿ytecznymi�, który polega na dofinansowaniu przez miasto dzia³añ mieszkañców maj¹cych na
celu zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Ponadto, gminy wspó³finansuj¹ dzia³alno�æ: klu-
bów sportowych, ochotniczej stra¿y po¿arnej, organizacjê kolonii letnich dla dzieci, dzia³alno�æ
klubów osób niepe³nosprawnych i starszych, dzia³alno�æ charytatywn¹ i dzia³alno�æ artystyczn¹.

Interesuj¹cy przyk³ad dzia³añ wspartych przez samorz¹dy przedstawi³a E. Lusawa [2008, s.
176-182]. Projekt polega³ na organizacji kilkudniowego spotkania dla du¿ej grupy (ok. 1000 osób)
m³odzie¿y. Organizacji podjê³a siê fundacja utworzona przez grupê studentów, która uzyska³a wspar-
cie lokalnych czynników opiniotwórczych. Problem finansowy rozwi¹zano przy znacz¹cym udziale
samorz¹dów, które znalaz³y sposoby partycypacji w dzia³aniach niebêd¹cych ich zadaniami w³a-
snymi i realizowanych poza ich obszarem. Pomoc obejmowa³a:

� wsparcie organizacyjne (zaanga¿owanie pracowników i s³u¿b, promocja),
� udzielenie wsparcia w naturze (przyk³adowo wypo¿yczenie namiotów),
� wsparcie finansowe, przy czym wykorzystano �rodki na promocjê i reklamê gmin oraz �rod-

ki przeznaczone na przeciwdzia³anie alkoholizmowi i narkomanii.
Opisana impreza odby³a siê trzykrotnie w latach 2008-2010 w P³oñsku, Pu³tusku i Ciechanowie.

Pierwsz¹ edycjê najwiêksz¹ kwot¹ 120 000 z³ wspar³ P³oñsk, najni¿sza wp³ata dokonana przez gminy
wynosi³a 600 z³. Ogó³em na organizacjê imprezy samorz¹dy przekaza³y 214 700 z³.

Zaanga¿owanie w³adz lokalnych ma decyduj¹ce znaczenie równie¿ dla powodzenia dzia³añ
prowadzonych w ramach wspólnotowej inicjatywy LEADER. By³o to nawet powodem zdomino-
wania w pewnym okresie lokalnych grup dzia³ania przez samorz¹dy i wymusi³o konieczno�æ insty-
tucjonalnego ograniczenia ich wp³ywu [Budzich-Szuka³a 2008, s. 168]. Ograniczenie roli przedsta-
wicieli samorz¹du w organach LGD nie zmieni³o znaczenia gmin dla rozwoju tych organizacji.
Czêsto ich powstanie inicjowane jest przez samorz¹d w celu u³atwienia sobie rozwi¹zywania bie¿¹-
cych problemów [Jaworska 2007, s. 107].

4.4. Zagadnienie samodzielno�ci finansowej gmin

Samodzielno�æ finansowa gmin ma istotne znaczenie z punktu widzenia skuteczno�ci trwa³ej
polityki lokalnej, gdy¿ zapewnia im niezbêdn¹ elastyczno�æ dzia³añ i mo¿liwo�æ ich dopasowania
do wystêpuj¹cych lokalnie potrzeb i uwarunkowañ. A. J. Ko¿uch [2006, s. 183-184] podkre�la, ¿e
daje ona prawo do podejmowania decyzji w zakresie wykorzystywanych zródel dochodów i przy-
chodów zwrotnych, a takze sposobu ich wydatkowania. W literaturze panuje zgodno�æ, ¿e gminy
maj¹ faktycznie niewielkie mo¿liwo�ci kszta³towania dochodów, co podkre�laj¹ m.in.: L. Etel [2005],
L. Etel i S. Parnasewicz [2005], A. J. Ko¿uch [2006], P. Swianiewicz [2004]. Przegl¹d instrumentów
fiskalnych jakimi dysponuj¹ gminy uwidacznia, ¿e najwiêkszym w³adztwem podatkowym gminy dys-
ponuj¹ w stosunku do podatków i op³at lokalnych, op³at adiacenckich i op³at za parkowanie pojaz-
dów. W przypadku pozosta³ych podatków i op³at samorz¹dowych ich w³adztwo podatkowe jest
znacznie ograniczone [Ru�kowski 2005]. Wynika to z konstytucyjnego zakazu ustanawiania danin
publicznych przez organa jednostek samorz¹du terytorialnego (art. 167 ust. 3, art. 216 ust. 1, art. 217).
Drug¹ przyczyn¹ jest niski i malej¹cy udzia³ dochodów w³asnych, który jest skutkiem przyznania
gminom mniej wydajnych �róde³ zasilania bud¿etu (rys. 70). Niski udzia³ dochodów w³asnych w
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dochodach ogó³em M. Pod-
stawka [2005] traktuje jako prze-
jaw s³abo�ci idei samorz¹dowej
w Polsce.

Warto�æ wska�nika samo-
dzielno�ci dochodowej gmin
(Wsd), obliczonego dla gmin
województwa mazowieckiego
wed³ug wzoru (9), waha³a siê w
roku 2009 w granicach od 7,1%
do 62,3%. Rozk³ad miary by³ le-
wostronnie asymetryczny (rys.
71). A¿ 72% gmin cechowa³a
warto�æ wska�nika mniejsza ni¿
25%. Wysoko�æ wska�nika Wsd
zale¿a³a od stopnia zurbanizo-
wania obszaru. Jego �rednia
warto�æ obliczona dla gmin two-
rz¹cych obszary wiejskie wyno-
si³a 24,8%, dla jednostek po³o-

¿onych na terenach zurbanizowanych � 33,2%. Znalaz³o to odzwierciedlenie w grupach gmin o
ró¿nym stopniu spo³ecznej akceptacji. W latach 2001-2009 nast¹pi³o zmniejszenie samodzielno�ci
dochodowej. By³o ono skutkiem zwiêkszenia udzia³u gmin w podatku dochodowym od osób fi-
zycznych. Dlatego dotknê³o bardziej gminy o wy¿szym poziomie akceptacji, dla których udzia³ w
podatku dochodowym ma wiêksze znaczenie.

Wska�niki samodzielno�ci finansowej w zakresie wydatków kszta³tuj¹ siê dla gmin bardziej
korzystnie. Warto�æ Wsw obliczona dla roku 2009 waha³a siê od 67,3 do 97,2%. Warto�æ wska�nika
obliczonego dla Warszawy wynios³a 96,0%, w grupie gmin o wysokim poziomie akceptacji �rednio
� 87,5%, a w grupie jednostek o niskim poziomie akceptacji � 82,4%. Analiza danych z lat 2001-2009
pokazuje, ¿e poziom samodzielno�ci finansowej Warszawy systematycznie wzrasta³, podczas gdy w
pozosta³ych jednostkach ulega³ obni¿eniu. Szczególnie niskie warto�ci odnotowano w roku 2006
(rys. 72). Do interpretacji tych wska�ników nale¿y podej�æ do�æ ostro¿nie. Przyk³ad wydatków na
o�wiatê i wychowanie pokazuje, ¿e na
swobodê wydatkow¹ gmin ogranicza-
j¹co wp³ywaj¹ tak¿e przepisy inne ni¿
te, które reguluj¹ ich gospodarkê fi-
nansow¹.

Konkurencyjno�æ obszarów zale-
¿y w du¿ej mierze od rozwoju sfery
publicznej, która dzia³a tym lepiej, im
ma wiêksz¹ mo¿liwo�æ podejmowania
ró¿norodnych, czasami drobnych dzia-
³añ. Znaczenie ich obja�niaj¹ koncep-
cje M. Kremera i J. Pretty�ego. O mo¿-
liwo�ci podejmowania dzia³añ mniej-
szych informuje wska�nik swobody

Rysunek 71. Rozk³ad wska�nika Wsd na Mazowszu
w roku 2009
�ród³o: opracowanie w³asne
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Rysunek 70. Zmiany wielko�ci wska�nika samodzielno�ci do-
chodowej (Wsd) gmin województwa mazowieckiego w latach
2001-2009
�ród³o: opracowanie w³asne
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kszta³towania wydatków
(Wskw). Jest ona tym wiêksza,
im mniejsza jest warto�æ omawia-
nej miary. W roku 2010 warto�æ
wska�nika w poszczególnych
jednostkach waha³a siê od 41,2
do 83,9%, dla Warszawy wyno-
si³a 56,1%, dla gmin o wysokim
poziomie atrakcyjno�ci � �red-
nio 61,4%, dla gmin o niskim po-
ziomie akceptacji � �rednio
63,9%. W porównaniu z rokiem
2004 warto�æ wska�ników
zmniejszy³a siê we wszystkich
porównywanych grupach: w
Warszawie o 6,8 p.p., w gminach
o wysokim poziomie akceptacji
o 3,1 p.p., w gminach o niskim
poziomie akceptacji o 1,5 p.p.

4.5. Finanse jednostek samorz¹du terytorialnego a rozwój trwa³y

Rozwa¿ania przedstawione w poprzednich czê�ciach rozdzia³u wskazuj¹ na to, ¿e rozwi¹zania
przyjête w obowi¹zuj¹cym systemie finansów publicznych s¹ czynnikiem w istotny sposób ogra-
niczaj¹cym mo¿liwo�æ realizacji trwa³ego rozwoju na poziomie regionu. Decyduje o tym:

� brak mechanizmów pozwalaj¹cych na zachowanie sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokoleniowej
na poziomie regionu;

� niski i malej¹cy w czasie poziom samodzielno�ci finansowej gmin, który ogranicza elastycz-
no�æ dzia³añ jednostek samorz¹du terytorialnego, zw³aszcza tych o najni¿szym poziomie
spo³ecznej akceptacji;

� zdominowanie wydatków przez zadania z zakresu: o�wiaty i wychowania, administracji
publicznej oraz opieki spo³ecznej, które zmniejszaj¹ mo¿liwo�ci finansowania innych dzia-
³añ mog¹cych przez wyzwalanie oddzia³ywañ synergicznych poprawiaæ konkurencyjno�æ
jednostek;

� s³abo�æ mechanizmów wspierania aktywno�ci mieszkañców, która mog³aby byæ istotnym
czynnikiem rozwoju.

Rozwi¹zania te maj¹ jednak uzasadnienie w tym, ¿e zadaniem systemu finansów publicznych
jest utrzymanie sprawiedliwo�ci wewn¹trz- i miêdzypokoleniowej w skali kraju. S³u¿y temu m.in.
op³ata na zwiêkszenie subwencji wyrównawczej. Dlatego stwierdzone niedomagania systemu fi-
nansów publicznych na szczeblu regionu nie mog¹ byæ podstaw¹ do formu³owania postulatu jego
zmiany. Powinna niwelowaæ je natomiast subsydiarna polityka prowadzona na szczeblu regionu.

Niepokoi natomiast postêpuj¹cy proces zad³u¿ania siê gmin zwi¹zany z prowadzeniem przez
nie dzia³alno�ci inwestycyjnej. Zagra¿a on obarczeniem przysz³ych generacji kosztami dzisiejszej
konsumpcji, zarówno przez konieczno�æ odtworzenia powstaj¹cej obecnie infrastruktury, jak i ko-
nieczno�æ sp³aty zaci¹gniêtego na ten cel zad³u¿enia. Jest to równoznaczne z naruszeniem zasady
sprawiedliwo�ci miêdzypokoleniowej. Problem uwidaczniaj¹cy siê w regionie objêtym badaniem
sk³ania do przemy�leñ systemu pobudzania inwestycji gmin.

Rysunek 72. Zmiany wielko�ci wska�nika samodzielno�ci
wydatkowej (Wsw) gmin województwa mazowieckiego
w latach 2001-2009
�ród³o: opracowanie w³asne
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5. SUBSYDIARNE WSPARCIE DZIA£AÑ GMIN W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
JAKO PRZEJAW REGIONALNEJ POLITYKI ROZWOJU

Zasada subsydiarno�ci nakazuje delegowanie uprawnieñ i kompetencji na mo¿liwie najni¿szy
szczebel organizacji spo³eczeñstwa. W³adza wy¿szego szczebla nie powinna podejmowaæ dzia³añ
tam, gdzie wystarczaj¹ kompetencje ni¿szych podmiotów w³adzy publicznej lub samych obywateli.
Równocze�nie jest ona jednak zobowi¹zana wspieraæ inicjatywy oddolne, gdy skala problemów
przekracza mo¿liwo�ci spo³eczno�ci lokalnych. W zwi¹zku z wykazanymi powy¿ej ograniczeniami
zakresu swobody finansowej gmin, wsparcie zewnêtrzne powinno dopomagaæ w przezwyciê¿aniu
wynikaj¹cych st¹d ograniczeñ. Zgodnie z t¹ zasad¹ prowadzi siê politykê s³u¿¹c¹ wyrównywaniu
szans regionów o mniej korzystnych warunkach rozwoju. G³ówne dzia³ania polegaj¹ na inwesto-
waniu w ludzi oraz w infrastrukturê [Lusiñski i in. 2000, s. 9]. W Polsce zasady wspó³pracy w tym
zakresie pomiêdzy rz¹dem i samorz¹dem wojewódzkim uregulowano ustaw¹ z dnia 12 maja 2000 r. o
zasadach rozwoju regionalnego [¯uber 2000, s. 66]. Do zadañ samorz¹du wojewódzkiego wymie-
nionych w art. 5 nale¿¹ m.in.:

1) rozwój przedsiêbiorczo�ci, zw³aszcza ma³ych i �rednich przedsiêbiorców, innowacje go-
spodarcze, transfer technologii,

2) restrukturyzacja wybranych dziedzin us³ug publicznych oraz gospodarki lokalnej i regio-
nalnej, opieraj¹ca siê na zasadach zrównowa¿onego rozwoju,

3) tworzenie nowych, sta³ych miejsc pracy,
4) inwestycje w zakresie technicznej i transportowej infrastruktury poprawiaj¹ce warunki

realizowania inwestycji gospodarczych,
5) przedsiêwziêcia w zakresie edukacji, w tym o�wiatowe inwestycje i edukacja doros³ych,
6) przedsiêwziêcia z zakresu regionalnej i lokalnej kultury oraz ochrony dziedzictwa kulturo-

wego,
7) inwestycje poprawiaj¹ce stan �rodowiska,
8) rozwój instytucji pobudzaj¹cych aktywno�æ i wspomagaj¹cych dzia³añ samorz¹dowych

wspólnot regionalnych i lokalnych,
9) studia i badania niezbêdne do prowadzenia polityki rozwoju regionalnego,
Ich realizacji maj¹ s³u¿yæ instrumenty tworzone na szczeblu województwa samorz¹dowego, z

których najwa¿niejszy jest regionalny program operacyjny.

5.1. Za³o¿enia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazowsza

Regionalny Program Operacyjny (RPO) na lata 2007-2013, jako wyraz polityki samorz¹du, ma
na celu poprawê konkurencyjno�ci i zwiêkszanie spójno�ci regionu [Szczegó³owy opis prioryte-
tów RPO-WM 2010]. Cel ten ma zostaæ osi¹gniêty poprzez realizacjê czterech celów szczegó³o-
wych (tab. 33).

Cel szczegó³owy 1.
�Rozwój gospodarki regionu, w tym gospodarki opartej na wiedzy�

Województwo ma staæ siê regionem o dobrze dzia³aj¹cych mechanizmach wspierania przedsiê-
biorczo�ci, sprawnym zapleczu naukowo-badawczym powi¹zanym z gospodark¹ regionu. Dlatego
wspierane s¹:
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� rozwój sfery badawczo-rozwojowej,
� tworzenie powi¹zañ nauki z gospodark¹,
� firmy wprowadzaj¹ce innowacje.
Wzmacnianiu przedsiêbiorczo�ci s³u¿y rozwój instytucji otoczenia biznesu, wzmocnienie re-

gionalnych instrumentów finansowych, przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz wsparcie
bezpo�rednie. Towarzysz¹ temu dzia³ania w celu budowy spo³eczeñstwa informacyjnego, przeciw-
dzia³ania wykluczeniu cyfrowemu, tworzenia warunków dla rozwoju e-us³ug. Cel realizowany bê-
dzie w ramach priorytetów:
I. �Tworzenie warunków dla rozwoju potencja³u innowacyjnego i przedsiêbiorczo�ci na Mazow-

szu�, obejmuj¹cego dzia³ania:
1.1.  �Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego�,
1.2. �Budowa sieci wspó³pracy nauka � gospodarka�,
1.3. �Kompleksowe przygotowanie terenów pod dzia³alno�æ gospodarcz¹�,
1.4. �Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu�,
1.5. �Rozwój przedsiêbiorczo�ci�,
1.6. �Wspieranie powi¹zañ kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym�,
1.7. �Promocja gospodarcza�,
1.8. �Wsparcie dla przedsiêbiorstw w zakresie wdra¿ania najlepszych dostêpnych technik (BAT)�.

II. �Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza�, dzia³ania:
2.1. �Przeciwdzia³anie wykluczeniu informacyjnemu�,
2.2. �Rozwój e-us³ug�,
2.3. �Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP�.

Tabela 33. Struktura podzia³u �rodków pomiêdzy cele i priorytety RPO-WM 2007-2013

�ród³o: RPO-WM, s. 132-133
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Cel szczegó³owy 2.
�Poprawa i uzupe³nienie istniej¹cej infrastruktury technicznej�

Poprawa infrastruktury technicznej ma sprzyjaæ dyfuzji czynników rozwojowych z Warszawy
do jej otoczenia, co ma ograniczyæ dysproporcje oraz otwieraæ region dla partnerów gospodar-
czych i turystów. S³u¿yæ temu ma poprawa jako�ci regionalnego uk³adu drogowego, rozwój regio-
nalnego transportu publicznego, a w uk³adzie miêdzynarodowym powstanie regionalnego lotni-
ska. Poprawê stanu �rodowiska zapewniæ ma wzmocnienie infrastruktury s³u¿¹cej jego ochronie i
zwiêkszenie bezpieczeñstwa energetycznego w województwie. Zadania te objête s¹ priorytetami:
III. �Regionalny system transportowy�, dzia³ania:

3.1. �Infrastruktura drogowa�,
3.2. �Regionalny transport publiczny�,
3.3. �Lotniska i infrastruktura lotnicza�.

IV. ��rodowisko, zapobieganie zagro¿eniom i energetyka�, dzia³ania:
4.1. �Gospodarka wodno-�ciekowa�,
4.2. �Ochrona powierzchni ziemi�,
4.3. �Ochrona powietrza, energetyka�,
4.4. �Ochrona przyrody, zagro¿enia, systemy monitoringu�.

Cel szczegó³owy 3.
�Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie�

Ograniczaniu rosn¹cych dysproporcji rozwoju s³u¿y wykorzystanie atutów jakimi s¹ miasta
oraz walory przyrodnicze i kulturowe. Przewidziano aktywizacjê obszarów atrakcyjnych. Wspiera-
ne jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrody, rozwój turystyki i rekreacji. Wzmacniana
jest pozycja miast przez rozwój miejskiego transportu publicznego i rewitalizacjê tkanki miejskiej, w
tym zasobów mieszkaniowych, tak by tworzyæ silne, atrakcyjne o�rodki stanowi¹ce ogniwa w
przenoszeniu potencja³u Warszawy. Osi¹ganiu zamierzeñ s³u¿¹ przedsiêwziêcia wspierane w ra-
mach priorytetów:
V. �Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu�, dzia³ania:

5.1. �Transport miejski�,
5.2. �Rewitalizacja miast�.

VI. �Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji�, dzia³ania:
6.1. �Kultura�,
6.2. �Turystyka�.

Cel szczegó³owy 4.
�Poprawa infrastruktury spo³ecznej warunkuj¹cej rozwój kapita³u
ludzkiego�

Trwa³y rozwój regionu wymaga inwestycji w rozwój kapita³u ludzkiego, zwiêkszania aktywno-
�ci i mobilno�ci zawodowej. Wspierane s¹ inwestycje poprawiaj¹ce bazê edukacyjn¹, zwiêkszaj¹ce
dostêpno�æ i jako�æ opieki zdrowotnej oraz spo³ecznej w zakresie opieki nad lud�mi starszymi i
przewlekle chorymi. Dzia³ania te s¹ realizowane w ramach priorytetu
VII. �Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapita³u ludzkiego� obejmuj¹cego dzia³ania:

7.1. �Infrastruktura s³u¿¹ca ochronie zdrowia i ¿ycia�,
7.2. �Infrastruktura s³u¿¹ca edukacji�,
7.3. �Infrastruktura s³u¿¹ca pomocy spo³ecznej�.
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W programie przewidziano równie¿ pomoc techniczn¹:
VIII. �Pomoc techniczna�:

8.1. �Wsparcie procesów zarz¹dzania i wdra¿ania RPO-WM�,
8.2. �Dzia³ania informacyjne i promocyjne�.
Na dzia³ania przewidziano ³¹cznie 2154,3 mln euro, w tym 1831 mln euro z Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). �rodki te podzielono, przyznaj¹c pierwszeñstwo dwóm
celom: �poprawa i uzupe³nienie istniej¹cej infrastruktury technicznej� � 40,2% �rodków (w tym na
�rozwój systemu transportowego� � 29,4%) oraz �rozwojowi gospodarki regionu� � 37,4%, ze
szczególnym uwzglêdnieniem priorytetu �tworzenie warunków dla rozwoju potencja³u innowacyj-
nego i przedsiêbiorczo�ci na Mazowszu� (23,5%). Dla w³adz politycznych regionu wa¿ne by³y
równie¿: �rozwój informatyzacji i �rodowisko�, na które przeznaczono wiêcej ni¿ 10% �rodków
ogó³em.

5.2. Podzia³ �rodków

Oceny podzia³u �rodków w ramach RPO-WM dokonano na podstawie zestawienia projektów
RPO-WM udostêpnionego 7 grudnia 2011 roku przez Wydzia³ Monitoringu i Sprawozdawczo�ci
RPO- WM i dzia³ania 3.4 ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdra¿ania Projektów Unijnych w War-
szawie. Porównanie otrzymanych danych z wcze�niejszymi publikacjami [Bidziñska-Dajbor, Soja-
Koz³owska 2010] pozwoli³o stwierdziæ, ¿e do tego terminu w formie umów z beneficjentami przy-
dzielono wiêkszo�æ �rodków oraz, ¿e po zawarciu umowy przewidziane kwoty nie ulegaj¹ zmianie.
Otrzymany materia³ by³ zatem wystarczaj¹cy, do przeprowadzenia oceny realizacji kierunków dzia-
³añ wyznaczonych przez polityczne w³adze regionu. W zestawieniu znalaz³o siê 1111 projektów
o ³¹cznej warto�ci 11 320,3 mln z³. Na ich wsparcie przeznaczono 7084,5 mln z³, co stanowi³o 62,6%
planowanych kosztów ich realizacji.

5.2.1. Beneficjenci

G³ównym beneficjentem �rodków wydatkowanych w ramach RPO-WM by³y podmioty sekto-
ra publicznego. Przyznano im dofinansowanie 546 wniosków (tab. 34), na które przeznaczono
4903,8 z³, czyli 79,5% rozdysponowanych �rodków. Statystyczna umowa gwarantowa³a wsparcie
w wysoko�ci 9 mln z³ i pokrywa³a �rednio 70,0% warto�ci przedsiêwziêcia. 294 projekty przyjête do
finansowania z³o¿y³o 149 gmin (47,5% jednostek tego szczebla). Uzyskana przez nie pomoc wynio-
s³a 1505,5 mln z³, czyli �rednio 5,1 mln z³ na projekt i 10,1 mln z³ w przeliczeniu na gminê. Poziom
finansowania zadañ �rodkami EFRR wyniós³ �rednio 66,9%. Poszczególne jednostki uzyska³y wspar-
cie od 1 (83 jednostki) do 7 (2 gminy) projektów. Wysoko�æ uzyskanego wsparcia waha³a siê od
120 tys. z³ do 112 mln z³ (³¹cznie na wszystkie wsparte przedsiêwziêcia). 73,2% �rodków skierowa-
nych do gmin otrzyma³y 103 jednostki po³o¿one na terenie subregionów zewnêtrznych wojewódz-
twa. �rednia wysoko�æ wsparcia udzielonego tej grupie beneficjentów wynosi³a 10,4 mln z³. Na
ka¿d¹ z 46 gmin le¿¹cych wewn¹trz regionu przypad³o �rednio 8,5 mln z³. £¹czna kwota udzielonej
im pomocy wynios³a 392 mln z³.

37 powiatów ziemskich (86,5% jednostek tego szczebla) otrzyma³o dofinansowanie 99 wnio-
sków. £¹czna kwota udzielonego im wsparcia w wysoko�ci 431,4 mln z³ pokry³a 76,7% warto�ci
zaproponowanych dzia³añ. �rednia kwota dofinansowania projektu wynosi³a 4,4 mln z³. Na ka¿dy z
powiatów korzystaj¹cych ze �rodków RPO przypad³o 11,7 mln z³. Na ka¿dy z powiatów uczestnicz¹-
cych w programie przypad³o statystycznie 2,7 projektu, przy czym jeden z powiatów (przasnyski)
otrzyma³ wsparcie 8 przedsiêwziêæ. £¹czna kwota przyznanego mu wsparcia wynios³a 74,4 mln z³. Tak
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wysoka kwota by³a wynikiem decyzji dofinansowania dwóch projektów dotycz¹cych utworzenia
strefy gospodarczej ³¹czn¹ kwot¹ 63,0 mln z³. Drugi pod wzglêdem wysoko�ci wsparcia powiat
otrzyma³ dofinansowanie czterech projektów o ³¹cznej wysoko�ci 25,9 mln z³. Trzeciemu w rankin-
gu przyznano 20,4 mln z³ na dofinansowanie 7 przedsiêwziêæ, czwartemu � 19,7 mln z³ na realizacjê
2 zadañ. Najni¿sze wsparcie wynios³o 1,2 mln z³.

Powiaty grodzkie otrzyma³y �rodki w kwocie 947,1 mln z³ na realizacjê 51 przedsiêwziêæ, z
których 28 polega³o na poprawie infrastruktury drogowej o ³¹cznej warto�ci 1171,6 mln z³, z czego
63,6% stanowi³o dofinansowanie udzielone w ramach RPO. Najwiêcej �rodków skierowano do
Warszawy, która na 17 przedsiêwziêæ otrzyma³a 654,9 mln z³. Oprócz 8 inwestycji drogowych, kwot¹
114,6 mln z³ wsparto:

� 3 przedsiêwziêcia polegaj¹ce na rozwoju infrastruktury s³u¿¹cej dzia³alno�ci kulturalnej
(utworzenie dwóch muzeów oraz przebudowa jednego z teatrów) � 14,5 mln z³,

� utworzenie Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej (2 projekty o ³¹cznej warto�ci
39,3 mln z³, w tym 33,8 mln z³ pomocy w ramach RPO),

� informatyzacjê urzêdu miasta � 12,9 mln z³,
� wyposa¿enie jednego ze szpitali � 2,0 mln z³,
� utworzenie domu opieki spo³ecznej � 16,2 mln z³,
� budowa parkingów �Parkuj i jed�� (Park&Ride) � 43,6 mln z³.
Siedlce, które zg³osi³y 9 wniosków uzyska³y promesê pomocy w wysoko�ci 96,9 mln z³. Na

przewidziane w nich zadania z w³asnych �rodków zobowi¹za³y siê przeznaczyæ 34,2 mln z³, 66,2 mln z³
z RPO-WM przeznaczone zosta³o na dofinansowanie inwestycji drogowych, a dalsze 13,0 mln z³ na
usprawnienie transportu publicznego w mie�cie. Pozosta³e �rodki pos³u¿yæ mia³y finansowaniu
remontu 2 obiektów wykorzystywanych na dzia³alno�æ w zakresie kultury. Radom otrzyma³
89,2 mln z³ � 90,0% tej kwoty stanowi³o dofinansowanie inwestycji drogowych. Pozosta³e �rodki
zasili³y dzia³ania na rzecz podniesienia jako�ci us³ug opiekuñczych w mie�cie i jego promocji oraz
na zakup specjalistycznego sprzêtu dla stra¿y po¿arnej. P³ock uzyska³ dofinansowanie 6 projektów
w wysoko�ci 70,8 mln z³. Trzy spo�ród nich obejmowa³y dzia³ania w zakresie informatyzacji admi-
nistracji publicznej, renowacji obiektów zabytkowych i promocji miasta. Dofinansowanie do tych

Tabela 34. Rozdysponowanie �rodków RPO-WM wed³ug grup beneficjentów
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przedsiêwziêæ wynios³o 20,6 mln z³. Pozosta³e �rodki zasili³y inwestycje komunikacyjne. Ostro³êka
skupi³a siê na rozwi¹zaniu problemów ekologicznych i komunalnych. Przedstawiony przez ni¹
projekt stacji segregacji odpadów komunalnych miasta i gmin powiatu ostro³êckiego uzyska³ wspar-
cie w  wysoko�ci 25,7 mln z³. Dodatkowo pozyskano 9,6 mln z³ (z przeznaczeniem na drogi � 9,4 mln
z³ i promocjê miasta � 0,2 mln z³). Ogó³em miastom na prawach powiatów przyznano dofinansowa-
nie w kwocie 947,1 mln z³. Pokry³o ono 61,6% wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ projektów.

Samorz¹d województwa na dofinansowanie 15 zadañ otrzyma³ kwotê 1090,3 mln z³ � 618,8 mln z³
przeznaczono na wsparcie informatyzacji regionu, 438,3 mln z³ na budowê dróg, 19,8 mln z³ na
promocjê i 13,5 mln z³ na rozbudowê Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych w Siedlcach.
Poziom finansowania wymienionych zadañ wyniós³ �rednio 78,3%.

Jednostki organizacyjne podleg³e administracji publicznej uzyska³y finansowanie 87 projek-
tów, które wsparto kwot¹ 929,5 mln z³. Najwiêcej �rodków otrzyma³y: Instytut Podstawowych
Problemów Techniki PAN na realizacjê projektu �Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk. Kon-
wersja energii i �ród³a ódnawialne w gminie Jab³onna� � 75,9 mln z³, Pañstwowy Ludowy Zespó³
Pie�ni i Tañca �Mazowsze� � 65,7 mln z³ (4 wnioski dotycz¹ce realizacji projektu �Matecznik Ma-
zowsze� centrum folklorystyczne). Utworzenie Centrum Zarz¹dzania Innowacjami i Transferem
Technologii Politechniki Warszawskiej wsparto �rodkami w wysoko�ci 59,5 mln z³. Wojewódz-
ki Szpital Zespolony w P³ocku otrzyma³ 58,8 mln z³ na rozbudowê, a Uniwersytet Warszawski
� 50,0 mln z³ na budowê budynku Wydzia³u Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodnios³o-
wiañskich oraz Wydzia³u Neofilologii, Akademia Podlaska 45,8 mln z³ na budowê budynku Wydzia-
³u Humanistycznego z Pracowni¹ Rze�by, Instytut Problemów J¹drowych 42,5 mln z³ na budowê
Parku Naukowo-Technologicznego, a Narodowe Centrum Badañ J¹drowych 34,0 mln z³ z przezna-
czeniem na wzmocnienie potencja³u innowacyjnego. Szpital Tworkowski im. prof. Jana Mazurkie-
wicza uzyska³ dofinansowanie dwóch projektów w kwocie ³¹cznej 38,6 mln z³. Równie¿ dwa wnioski
z³o¿y³ Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Cha³ubiñskiego. Przyznano mu pomoc w
³¹cznej wysoko�ci 31,5 mln z³. Wymienione jednostki otrzyma³y ³¹cznie 502,3 mln z³, czyli 54,0%
�rodków skierowanych do tej grupy. �wiadczy to o tendencji do koncentracji nak³adów.

Ze �rodków regionalnego programu operacyjnego skorzysta³y równie¿ podmioty sektora pry-
watnego. Ogó³em przyjêto 520 wniosków. Jednak kwota �rodków przeznaczonych na ich dofinan-
sowanie (1120,6 mln z³) by³a prawie czterokrotnie ni¿sza ni¿ przeznaczona dla podmiotów sektora
publicznego. Ni¿szy by³ równie¿ poziom wsparcia udzielanego poszczególnym wnioskodawcom.
Wyniós³ on �rednio 41% warto�ci realizowanych zadañ. Czternastu wnioskodawców skorzysta³o
wiêcej ni¿ z jednego �ród³a dofinansowania swoich dzia³añ. G³ównymi beneficjentami by³y: Koleje
Mazowieckie �KM� Sp. z o.o. (162,7 mln z³ na dofinansowanie zakupu lokomotyw i zespo³ów
trakcyjnych), Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. (109,7 mln z³ na zakup taboru), Mazowiecki
Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o. (76,2 mln z³ na uruchomienie lotniska komunikacyjne-
go), Mazowiecki Fundusz Porêczeñ Kredytowych Sp z o.o. (70,0 mln z³ na rozwój instrumentów
finansowych), P³ocki Park Przemys³owo-Technologiczny S.A. (61,6 mln z³ na uruchomienie dzia³al-
no�ci), Mazowiecki Regionalny Fundusz Po¿yczkowy Sp. z o.o. (200 mln z³), Businessman Fun
Club Sp. z o.o. (15,0 mln z³ na budowê centrum hotelowo-rekreacyjnego) i MARINA Murzynowo
(11,8 mln z³ na budowê kompleksu hotelowo-rekreacyjno-konferencyjnego z przystani¹ wodn¹).
Pozosta³e zakwalifikowane wnioski nie uzyska³y dofinansowania wy¿szego ni¿ 10,0 mln z³. Naj-
ni¿sz¹ udzielon¹ kwot¹ pomocy by³o 19,6 tys. z³ przyznane na wdro¿enie systemu informatycznego
w firmie LEWEL Radiokomunikacja Sc.

Niewystarczaj¹cy by³ natomiast udzia³ organizacji pozarz¹dowych w programie. Wsparto je-
dynie 28 wniosków z³o¿onych przez beneficjentów zaliczanych do tej grupy. Kwota przydzielone-
go im wsparcia wynios³a 144,1 mln z³. Najwiêksz¹ kwotê (18,9 mln z³) przyznano Fundacji na rzecz



158 Trwa³y rozwój w skali regionalnej i lokalnej � koncepcja i dzia³ania

Rozwoju Polskiego Rolnictwa na wyodrêbnienie Funduszu Po¿yczkowego �Mi�� dla przedsiêbior-
ców woj. mazowieckiego, 17,8 mln z³ otrzyma³a Parafia Archikatedralna �w. Jana Chrzciciela w
Warszawie, 16,4 mln przydzielono parafii �wiêtego Krzy¿a w Warszawie z przeznaczeniem na re-
nowacjê zabytkowych obiektów. Na utworzenie placówek opiekuñczych 15,1 mln z³ otrzyma³a
Fundacja im. Stanis³awa Konarskiego, a 13,3 mln z³ Fundacja �Dom Muzyka Seniora�. Pozosta³e
przyjête projekty uzyska³y wsparcie w wysoko�ci nieprzekraczaj¹cej 10 mln z³.

5.2.2. Podzia³ �rodków pomiêdzy cele RPO-WM

Realizacji pierwszego celu szczegó³owego czyli tworzeniu warunków dla rozwoju potencja³u
innowacyjnego i przedsiêbiorczo�ci na Mazowszu, s³u¿yæ mia³o:
1. Podpisanie 12 umów w ramach dzia³ania 1.1. z jednostkami badawczymi na realizacjê zadañ o

³¹cznej warto�ci 281,4 mln z³, które dofinansowano kwot¹ 238,2 mln z³. Projekty dotyczy³y
przede wszystkim zakupu nowoczesnego wyposa¿enia dla laboratoriów badawczych. Ze �rod-
ków skorzysta³y: 3 jednostki podleg³e PAN (Centrum Badañ Kosmicznych, Instytut Wysokich
Ci�nieñ i Instytut Podstawowych Problemów Techniki), 2 instytuty medyczne (Instytut Kar-
diologii, Instytut Gru�licy i Chorób P³uc), 3 wy¿sze uczelnie (SGGW, Politechnika Warszawska
i Politechnika Radomska), instytuty: Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy oraz Kolejnictwa
i Narodowe Centrum Badañ J¹drowych. Najwiêksze wsparcie (75,9 mln z³) otrzyma³ Instytut
Podstawowych Problemów Techniki PAN na projekt pt.: �Centrum Badawcze Polskiej Akade-
mii Nauk. Konwersja energii i �ród³a odnawialne w gminie Jab³onna�. �rednia wysoko�æ wspar-
cia w omawianym dzia³aniu wynosi³a 84,7%.

2. Zawarcie 27 umów na realizacjê projektów przygotowanych przez jednostki samorz¹du teryto-
rialnego (gminy, powiaty) w ramach dzia³ania 1.3. £¹czna warto�æ wybranych przedsiêwziêæ
wynios³a 272,5 mln z³, a przyznane wsparcie 225,3 mln z³ (82,7%). �rednio na jeden projekt
przeznaczono 8,3 ml z³ wsparcia. Najpowa¿niejszego zadania wartego 43,7 mln z³ podjê³a siê
gmina Teresin. Otrzyma³a wsparcie w wysoko�ci 37,1 mln z³. Najmniejszym przedsiêwziêciem
by³o opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy uk³adu komunikacyjnego w Nowym
Dworze Mazowieckim, którego koszt okre�lono na 930 tys. z³, w tym wsparcie wynios³o 791
tys. z³. Najwiêksze wsparcie otrzyma³y gminy: Czerwiñsk nad Wis³¹ (35,6 mln z³), Warszawa
33,8 mln z³ na dwa projekty i Przasnysz, w którym sfinansowano cztery projekty na ³¹czn¹
kwotê 32,7 mln z³. Poza Przasnyszem, w�ród jednostek tworz¹cych obszar ostro³êcki wsparcie
(1,3 mln z³) otrzyma³a gmina: Olszewo-Borki. Wiêksz¹ liczbê (6) zadañ sfinansowano równie¿ w
Radomiu i gminach nale¿¹cych do obszaru radomskiego. Przeznaczono na ten cel 17,7 mln z³.
Ponadto, pomoc otrzyma³y jednostki z obszarów: warszawskiego zachodniego (2) � 14,3 mln z³,
warszawskiego pó³nocnego (1) � 10,1 mln z³, warszawskiego wschodniego (1) � 5,9 mln z³,
grójecko-sochaczewskiego (2) � 38,7 mln z³, siedleckiego (5) � 44,6 mln z³, ostrowsko-wy-
szkowskiego (1) � 2,0 mln z³ i ciechanowsko-p³ockiego (1) � 35,6 mln z³.

3. Decyzja o wsparciu 6 projektów w ramach dzia³ania 1.4. �Wzmocnienie instytucji otoczenia
biznesu� kwot¹ 221,5 mln z³. Trzy z nich polega³y na wzmocnieniu instytucji finansowych
(po¿yczkowych) obs³uguj¹cych sektor ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw. Na zg³oszony przez
Fundacjê na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa projekt pt. �Wyodrêbnienie Funduszu Po-
¿yczkowego �Mi�� dla przedsiêbiorców woj. mazowieckiego przez jego dokapitalizowanie�
przeznaczono 18,9 mln z³. Mazowiecki Regionalny Fundusz Po¿yczkowy Sp. z o.o., otrzyma³
20,0 mln z³, a Mazowiecki Fundusz Porêczeñ Kredytowych Sp z o.o. 70 mln z³ na rozwój
instrumentów finansowych. Ponadto, w ramach dzia³ania wsparto tworzenie trzech parków
technologicznych w P³ocku, �wierku i Warszawie. �rodki na ten cel przyznano: P³ockiemu
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Parkowi Przemys³owo-Technologicznemu S.A.  61,6 mln z³, Instytutowi Problemów J¹drowych
im. Andrzeja So³tana 42,5 mln z³ oraz Instytutowi Wysokich Ci�nieñ PAN 8,5 mln z³.

4. Podpisanie 421 umów dotycz¹cych rozwoju przedsiêbiorczo�ci (dzia³anie 1.5.). Przeznaczono
na ten cel 521,4 mln z³. �rednia warto�æ przedsiêwziêcia wynios³a 2,9 mln z³. �redni poziom
wsparcia � 42,1%. Realizowano projekty o warto�ci od 47,5 tys. z³ (rozszerzenie us³ug studia
urody) do 23,3 mln z³ (stworzenie innowacyjnego centrum arkuszowania blach). Najwiêksze
wsparcie (8,2 mln z³) otrzyma³a budowa domu opiekuñczo-leczniczego we wsi Osieczek. Zwra-
ca uwagê przestrzenne rozmieszczenie dzia³añ, pozostaj¹ce w proporcji do liczby mieszkañców
zamieszkuj¹cych poszczególne czê�ci regionu. Firmy warszawskie otrzyma³y wsparcie 112 pro-
jektów w ³¹cznej wysoko�ci 147,7 mln z³, co stanowi³o 26,6%. �rednia wysoko�æ pomocy
wynios³a zatem 1,32 mln z³ na przedsiêwziêcie. Na obszary tworz¹ce otoczenie stolicy skiero-
wano 182,8 mln z³ (32,8%). �rodki te wspar³y realizacjê 131 przedsiêwziêæ �redni¹ kwot¹ 1,4 mln z³.
Na obszarach zewnêtrznych ulokowane by³y 174 projekty wsparte �rodkami w wysoko�ci
186,2 mln z³. Ponadto, kwot¹ 4,6 mln z³ wsparto 3 firmy maj¹ce siedziby na terenie innych
województw, których zaanga¿owania na Mazowszu na podstawie posiadanej dokumentacji
nie uda³o siê ustaliæ. Uwagê zwraca fakt przyznania 6 wnioskodawcom wsparcia dla dwóch
z³o¿onych przez ka¿dego z nich wniosków.

5. Przyjêcie 3 projektów realizowanych w ramach dzia³ania 1.6. �Wspieranie powi¹zañ koopera-
cyjnych o znaczeniu regionalnym�. Stowarzyszenie Rozwoju Spo³eczno-Gospodarczego �Wie-
dza� otrzyma³o 1,1 mln z³ na stworzenie platformy wspó³pracy online dla podmiotów Mazo-
wieckiego Klastra ICT. Sekwencja Sp. z o. o. podjê³a siê budowy centrum outsourcingowego
i us³ug wspólnych alternatywnego klastra teleinformatycznego. Na wykonanie prac o warto-
�ci 7,9 mln z³ otrzyma³a 3,2 mln z³ (40,6%). Instytut Agroenergetyki Sp. z o. o. uzyska³a dofinan-
sowanie w wysoko�ci 4,0 mln z³ do projektu pt. �Rozwój powi¹zania kooperacyjnego w ramach
Mazowieckiego Sojuszu Energetycznego � w celu wymiany do�wiadczeñ oraz transferu wie-
dzy w zakresie Odnawialnych �róde³ Energii na terenie województwa Mazowieckiego�.

6. Wspó³finansowanie 28 projektów przyjêtych w dzia³aniu 1.7. �Promocja gospodarcza�. Przy-
znano na ten cel 174,3 mln z³. G³ównymi beneficjentami pomocy by³y podmioty sektora pu-
blicznego. Za kwotê 153 mln z³ samorz¹d województwa mazowieckiego podj¹³ siê stworzenia
bazy wiedzy o Mazowszu. Dalsze 15,0 mln z³ otrzyma³ na dzia³ania promocyjne. Ponadto,
wsparcie przyznano dla: Przedsiêbiorstwa Pañstwowego �Porty Lotnicze� na udzia³ lotniska
im. F. Chopina w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodar-
czych � 150 tys. z³, Pañstwowego Zespo³u Ludowego Pie�ni i Tañca �Mazowsze� � 494 tys. z³,
5,9 mln z³ otrzyma³y miasta powiatowe ³¹cznie  (9, w tym trzy powiaty grodzkie). Firmy prywat-
ne otrzyma³y ogó³em 1,7 mln z³.

7. 2 projekty przygotowane w ramach dzia³ania 1.8. �Wdra¿anie najlepszych dostêpnych tech-
nik�. Kwot¹ 2,4 mln z³ wsparto zakup linii technologicznej chroni¹cej �rodowisko naturalne
przy produkcji klejów. Ogólna warto�æ inwestycji wynios³a 5,9 mln z³. Na utwardzenie placu i
modernizacjê systemu odzyskiwania wód opadowych w zak³adzie produkcji betonów przezna-
czono 717,1 tys. z³, przy czym warto�æ inwestycji wynosi³a ok. 1,5 mln z³.

Realizowane w ramach tego samego celu szczegó³owego przyspieszenie procesu informatyza-
cji (e-rozwoju) Mazowsza wesprzeæ mia³o:
1. 19 projektów zg³oszonych w ramach dzia³ania 2.1. �Przeciwdzia³anie wykluczeniu internetowe-

mu�. Beneficjenci � jednostki sektora publicznego, w tym trzy wy¿sze uczelnie � podjêli dzia-
³ania w zakresie rozbudowy sieci komputerowych i systemów informatycznych. Najwiêksze
�rodki (340,9 mln z³) zarezerwowano dla samorz¹du województwa na realizacjê projektu �Inter-
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net dla Mazowsza�. 13,5 mln z³ przeznaczono na rozbudowê sieci internetu w Siedlcach (bene-
ficjent miasto Siedlce), a kolejne 10 mln z³ otrzyma³a dzia³aj¹ca w tym mie�cie Akademia Podla-
ska na rozbudowê systemu informatycznego, 4 mln z³ przyznano Bibliotece Publicznej m.st.
Warszawy, a 1,3 mln z³ przyznano warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej. Skierowanie
znacznych kwot do du¿ych miast, gmin po³o¿onych w centrum regionu (T³uszcz, Z¹bki, Nada-
rzyn, Józefów, Koby³ka), wy¿szych uczelni i warszawskich szpitali kontrastuje z nazw¹ dzia³a-
nia, mimo ¿e projekt Biblioteki m.st. Warszawy realizowany by³ we wspó³pracy z 142 bibliote-
kami gminnymi i powiatowymi. Warto�æ zadañ zaplanowanych w tym dzia³aniu wynios³a ³¹cznie
577,8 mln z³, w tym 409,5,7 mln z³ dofinansowania z EFRR.

2. 50 projektów w ramach dzia³ania 2.2. �Rozwój e-us³ug�. Beneficjentami by³y podmioty sektora
publicznego, w tym: samorz¹d województwa (2 projekty wsparte kwot¹ 72,8 mln z³). Bêd¹cy
miastem na prawach powiatu P³ock otrzyma³ 5,1 mln z³ wsparcia, 7 powiatów ziemskich �
14,7 mln z³, gminy (33 projekty) � 15,7 mln z³, publiczne placówki s³u¿by zdrowia (12 projektów)
� 51,2 mln z³. Ponadto, �rodki otrzyma³y: Wojewódzka Komenda Policji w Radomiu (1 projekt
dofinansowany kwot¹ 1,5 mln z³), Politechnika Radomska � 1,7 mln z³, Niepubliczny Zak³ad
Opieki zdrowotnej � 97,8 tys. z³. Najwiêkszym przedsiêwziêciem (warto�æ 60 mln z³) by³ projekt:
�Rozwój elektronicznej administracji w samorz¹dach województwa mazowieckiego wspoma-
gaj¹cej niwelowanie dwudzielno�ci potencja³u województwa� realizowany przez Samorz¹d
Mazowiecki. Dofinansowanie tego zadania wynios³o 51 mln z³. Samorz¹d województwa reali-
zowa³ równie¿ drugi pod wzglêdem wielko�ci (24,8 mln z³) projekt �Rozwój e-us³ug i ich dostê-
pu dla obywateli� w ramach Mazowieckiej Sieci Spo³eczeñstwa Informacyjnego �M@zowsza-
nie�. Mniejsze kwoty otrzyma³y m.in.: szpital Bródnowski � 10,8 mln z³, SZPZL Warszawa-
Wawer � 8,2 mln z³, Instytut �Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka� � 7,7 mln z³, powiat soko³ow-
ski � 5,6 mln z³, miasto P³ock � 5,1 mln z³, Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w
Warszawie � 4,2 mln z³, SPZOZ � 3,9 mln z³, Szpital Wojewódzki w Siedlcach � 3,5 mln z³, SZPZL
Warszawa-Wola � 3,4 mln z³, powiat przasnyski � 2,7 mln z³, miasto Ciechanów � 2,5 mln z³.
Pozosta³e projekty wsparto �rodkami od 208 tys. z³ do 2,1 mln z³. Wsparcie udzielone na
realizacjê tych zamierzeñ wynios³o ³¹cznie 162,3 mln z³ i stanowi³o 84,8% ich warto�ci.

3. Sze�ædziesi¹t sze�æ przedsiêwziêæ maj¹cych na celu rozwój technologii komunikacyjnych i
informatycznych dla MSP (dzia³anie 2.3.). Ich ³¹czna warto�æ wynosi³a 51,0 mln z³. W kwocie
tej dofinansowanie w ramach PRO-WM stanowi³o 41,0%. Najwiêkszy projekt o warto�ci po-
nad 6 mln z³ przedstawi³a firma Europol Piekarnia Szwajcarska SA. Przyznano jej pomoc w
wysoko�ci 2,4 mln z³. Drugim pod wzglêdem wielko�ci przedsiêwziêciem by³o zaprojektowanie
i wdro¿enie systemu informatycznego obs³ugi pracy studia tañca, zarz¹dzania kursami, baz¹
danych klientów, instruktorów oraz pracowników dla CD Projekt Sp. z o.o. Mniejsze kwoty
przeznaczono m.in. na: rozwój technologii informatycznych w Spó³ce Platon, przez wdro¿enie
zintegrowanego systemu zarz¹dzania zaopatrzeniem i dystrybucj¹ towarów � 1,0 mln z³, wdro-
¿enie systemu informatycznego przez Centrum Klima S.A., wykorzystanie technologii infor-
matycznych w Volta Sp. z o.o., wdro¿enie technologii ICT w firmie LK Joanna, wdro¿enie
systemu ERP w firmie ABE Marketing (po 700 tys. z³). Ogó³em na wsparcie wszystkich przed-
siêwziêæ w ramach omawianego dzia³ania przeznaczono 20,9 mln z³.

Regionalny system transportowy wzmacniano w ramach dzia³añ 3.1. i 3.2.:
1. Dzia³anie 3.1. znalaz³o siê na drugim miejscu pod wzglêdem liczby wspartych projektów. By³y

to inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej. Przygotowano 212 umów na wykonanie zadañ
o warto�ci 2857,3 mln z³. Pomoc dla inwestorów wynios³a 2065,6 mln z³ (72,0%). 438, mln z³
przyznano na dofinansowanie sze�ciu inwestycji realizowanych przez Samorz¹d Wojewódz-
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twa Mazowieckiego. Warszawa na poprawê infrastruktury drogowej otrzyma³a ³¹cznie �
540,3 mln z³, Radom � 78,7 mln z³ , Siedlce � 66,2 mln z³, P³ock � 50,2 mln z³, Ostro³êka � 9,4 mln
z³. Pozosta³e �rodki podzielono pomiêdzy powiaty ziemskie i gminy.

2. W ramach wspierania rozwoju transportu publicznego (dzia³anie 3.2.) 162,7 mln z³ (2 projek-
ty) przeznaczono na modernizacjê taboru trakcyjnego Kolei Mazowieckich. Warto�æ zakupu
zamyka³a siê kwot¹ 408,9 mln z³. Ponadto, podjêto decyzjê o dofinansowaniu zakupu kolejo-
wego taboru pasa¿erskiego do obs³ugi po³¹czeñ regionalnych na linii Warszawskiej Kolei
Dojazdowej kwot¹ 109,7 mln z³. Na budowê parkingów �Parkuj i jed�� w Warszawie przezna-
czono 43,6 mln z³, a na uruchomienie lotniska komunikacyjnego w Modlinie � 76,2 mln z³.
Ogó³em w ramach dzia³ania rozdysponowano 229,4 mln z³.

W celu zmniejszania obci¹¿enia �rodowiska naturalnego oraz zapobieganiu zagro¿eniom dofi-
nansowano przedsiêwziêcia polegaj¹ce na ochronie wód, gleby i powietrza oraz na budowie infra-
struktury zapobiegaj¹cej powodziom i wzmocnieniu s³u¿b odpowiedzialnych za przeciwdzia³anie
zagro¿eniom i usuwanie skutków ewentualnych katastrof:
1. Trzydzie�ci cztery gminy otrzyma³y pomoc w ³¹cznej kwocie 330,1 mln z³ na wykonanie wodoci¹-

gów i kanalizacji (dzia³anie 4.1.), 51,3 mln z³ (15,1% �rodków) skierowano do gminy Glinojeck na
wsparcie projektu o ³¹cznej warto�ci 63,1 mln  z³. Po 20 mln z³ otrzyma³y gminy: Jadów (20,3 mln
z³) i Mogielnica (20,2 mln z³). Przesz³o 17 mln z³ otrzyma³a gmina P³oniawy-Bramura (17,6 mln z³).
Najni¿sz¹ pomoc (2,3 mln z³) otrzyma³a gmina Ka³uszyn. Trzy jednostki podjê³y siê realizacji
dwóch projektów, na które przyznano im ³¹cznie: Garbatka-Letnisko � 6,3 mln z³, Kadzid³o �
15,3 mln z³, S³upno � 11,8 mln z³. �redni poziom pomocy w tym dzia³aniu wyniós³ 81,9%.

2. Cztery gminy i dwa zwi¹zki gmin otrzyma³y obietnicê pomocy przy rekultywacji oraz tworzeniu
sk³adowiska odpadów i zintegrowanych systemów gospodarki odpadami (dzia³anie 4.2.). Przy-
znane kwoty wynosi³y od 6 do 35 mln z³. Ogó³em na rozwi¹zanie problemu odpadów sta³ych
przeznaczono 90,6 mln z³, co stanowi³o 85% warto�ci planowanych inwestycji.

3. Wsparto budowê dwóch si³owni wiatrowych ³¹czn¹ kwot¹ 11,3 mln z³. Wsparcie tych projek-
tów realizowanych przez podmioty prywatne wynios³o 34,9%. Dwa realizowane przez gminy
przedsiêwziêcia polegaj¹ce na instalacji urz¹dzeñ do pozyskiwania energii s³onecznej uzyska-
³y pomoc w wysoko�ci 16,7 mln z³, co stanowi³o 69,4% warto�ci przedsiêwziêæ. Pozosta³e
�rodki w kwocie 9,2 mln z³ przeznaczono na termomodernizacjê obiektów w czterech gminach.

4. W ramach dzia³ania 4.4. kwot¹ 12,1 mln z³ wsparto budowê zbiornika retencyjnego o warto�ci
14,2 mln z³ w gminie Sabnie. Pomoc w wysoko�ci 3,0 mln z³ przyznano powiatowi legionowskie-
mu na realizacjê przedsiêwziêcia pt. �Zintegrowany monitoring wód i zlewni Jeziora Zegrzyñ-
skiego�. Ponadto, wsparto zakup sprzêtu do specjalistycznego sprzêtu niezbêdnego do sku-
tecznego prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków zagro¿eñ naturalnych i ratow-
nictwa ekologicznego dla 12 jednostek stra¿y po¿arnej podleg³ych starostwom powiatowym i
gminom. Na wymienione cele przeznaczono ogó³em 42,4 mln z³.

Wzmacnianie roli miast polega³o na wspieraniu poprawy funkcjonowania transportu w mia-
stach (dzia³anie: 5.1.) i rewitalizacji miast (dzia³anie 5.2.). Wsparcie w ³¹cznej wysoko�ci 29,1 mln z³
na poprawê standardu us³ug w zakresie zbiorowego transportu publicznego otrzyma³y miasto
Siedlce oraz przedsiêbiorstwa komunikacyjne w Ostro³êce i P³ocku. �rodki podzielono równomier-
nie. Poziom wsparcia wyniós³ 59,9%. Pojêcie rewitalizacji wystêpuj¹ce w nazwie dzia³ania 5.2.
traktowano do�æ swobodnie. W niektórych przypadkach oznacza³o przybudowê jezdni ulicy wraz
z chodnikami i znajduj¹c¹ siê pod ni¹ infrastruktur¹. W innych rewitalizacj¹ okre�lono remont
zabytkowej kamienicy lub zabytkowych obiektów sakralnych ró¿nych wyznañ. Jeszcze w innych
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tworzenie nowych o�rodków szerzenia filozofii religijnej (buddyzm) lub tworzenie o�rodków szko-
leniowych s³u¿b publicznych. Ogó³em zaakceptowano do realizacji 22 projekty o ³¹cznej warto�ci
229,3 mln z³. 76,9% tej kwoty stanowi³o wsparcie w ramach RPO-WM. Najwiêkszymi przedsiêwziê-
ciami by³y: odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szyd³owcu (warto�æ 30,6 mln
z³), rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego kolegium i dawnej kolegiaty �w. Micha³a w
P³ocku (29,6 mln z³), projekt �Skarbiec dziedzictwa kultury � Bazylika Archikatedralna i Muzeum
Archidiecezji Warszawskiej� (20,9 mln z³) i rewitalizacja wielofunkcyjnych obszarów centrum Gro-
dziska Mazowieckiego (20,6 mln z³). Najmniejszym projektem, który uzyska³ pomoc w omawianym
dzia³aniu by³a rewitalizacja zespo³u zabytkowych budynków Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w
Radomiu (739,8 tys. z³).

W ramach priorytetu �Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki
i rekreacji� wspierano inicjatywy w zakresie kultury i turystyki. Rozwojowi kultury (dzia³anie 6.1.)
s³u¿yæ mia³o 51 przedsiêwziêæ. Na ich wsparcie przyznano 289,3 mln z³, co stanowi³o 62,3% warto�ci
zaplanowanych przedsiêwziêæ. Najwiêksz¹ kwotê (39,2 mln z³) skierowano na tworzenie przez PZLPiT
�Mazowsze� Centrum folklorystycznego �Matecznik�. Dodatkowo kwot¹ 9,5 mln z³ wsparto renowa-
cjê parku na terenie zajmowanym przez zespó³. £¹cznie zespó³ Mazowsze otrzyma³ 48,7 mln z³, co nie
wyczerpywa³o pomocy udzielonej mu w ramach RPO. Pa³ac w Sannikach otrzyma³ 17,0 mln z³ na
rewaloryzacjê zespo³u pa³acowo-parkowego im. Fryderyka Chopina. Parafii rzymskokatolickiej �wiê-
tego Krzy¿a w Warszawie przyznano 16,4 mln z³ na renowacjê ko�cio³a wraz z zabudowaniami po-
klasztornymi. Muzeum Mazowieckie w P³ocku uzyska³o akceptacjê wniosku na dofinansowanie roz-
budowy i adaptacji kamienicy dla potrzeb muzeum. Pañstwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
otrzyma³o 13,9 mln z³ na modernizacjê budynku, 12 mln z³ przyznano na utworzenie Centrum Kultury
i Sztuki w Sierpcu, 11 mln z³ otrzyma³a gmina B³onie na budowê budynku s³u¿¹cego dzia³alno�ci
kulturalnej. Zagospodarowaniu parku zdrojowego w Konstancinie-Jeziornej s³u¿yæ mia³o 8,5 mln z³.
Na renowacjê zamku Ksi¹¿¹t Mazowieckich w Ciechanowie przyznano 8,3 mln z³, a na rewitalizacjê
zespo³u pa³acowo-parkowego w Warce 7,9 mln z³. Stowarzyszeniu �Synagoga P³ocka� udzielono
wsparcia w kwocie 7,7 mln z³ na przekszta³cenie by³ej bo¿nicy w Muzeum ¯ydów Mazowieckich.
Ponad 5 mln z³ otrzyma³y ponadto: Warszawa na utworzenie muzeum Ordynariatu Polowego w pod-
ziemiach Katedry Polowej WP, parafia rzymskokatolicka w Zwoleniu na remont zabytkowego zespo³u
sakralnego (6,5 mln z³), gmina Nadarzyn na rewitalizacjê parku, gmina Wi¹zowna na budowê centrum
kultury (po 6,0 mln z³), gmina ̄ yrardów na renowacjê zabytków (5,7 mln z³), gmina Myszyniec na
budowê Regionalnego Centrum Kultury, Przasnysz na renowacjê ratusza, Siedlce na renowacjê bu-
dynków s³u¿¹cych kulturze (po 5,6 mln z³), Wêgrowski O�rodek Kultury na modernizacjê (5,5 mln z³)
i Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostro³êce 5,4 mln z³.

Na rozwój turystyki przeznaczono 208,4 mln z³. Na wsparcie 4 projektów przedstawionych
przez sektor prywatny zarezerwowano 35,0 mln z³, czyli 16,8% tej kwoty. £¹czna warto�æ zg³oszo-
nych projektów wynosi³a 72 mln z³, poziom finansowania �rodkami pochodz¹cymi z RPO-WM w tej
grupie wyniós³ 45,9%. Pozosta³e 11 wniosków o wsparcie przedstawi³y podmioty sektora publicz-
nego. Warto�æ prezentowanych w nich przedsiêwziêæ wynosi³a ³¹cznie 476,1 mln z³, kwota przyzna-
nej pomocy � 173,4 mln z³ (35,4%). Najwiêkszy ze zg³oszonych projektów zosta³ opracowany przez
gminê Gostynin i nosi³ tytu³ �Termy gostyniñskie�. Jego warto�æ wynosi³a 270 mln z³, w tym 72 mln z³
(26,7%) wsparcia. Kolejne dwa wnioski, pod wzglêdem wielko�ci przyznanego wsparcia, dotyczy³y
budowy kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Legionowie i Myszyñcu. Przewidywana wiel-
ko�æ �rodków skierowanych na ten cel z RPO wynosi³a odpowiednio 17,7 i 17,4 mln z³, 16,8 mln z³
przyznano Pañstwowemu Zespo³owi Ludowemu Pie�ni i Tañca �Mazowsze� na realizacjê projektu
�Matecznik Mazowsza�. Najpowa¿niejszy z projektów zg³oszonych przez sektor prywatny, polega-
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j¹cy na budowie centrum hotelowo-rekreacyjnego przez spó³kê Businessman Fun Club z Warsza-
wy (warto�æ 30,5 mln z³) otrzyma³ dofinansowanie w kwocie 15,0 mln z³.

Ostatni z priorytetów �Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapita³u ludzkiego� obej-
mowa³ dzia³ania 7.1. �Infrastruktura s³u¿¹ca ochronie zdrowia i ¿ycia�, 7.2. �Infrastruktura s³u¿¹ca
edukacji� oraz 7.3. �Infrastruktura s³u¿¹ca pomocy spo³ecznej�. O ile dwa pierwsze nie budz¹
w¹tpliwo�ci, o tyle trzeci sk³ania do stwierdzenia, ¿e �rodki w nim zarezerwowane s³u¿yæ mia³y nie
tyle rozwojowi, co rozwi¹zywaniu spo³ecznie wa¿nych problemów bêd¹cych ujemnym efektem
procesów przebiegaj¹cych w regionie.

Z dotacji w kwocie 56,9 mln z³ wspieraj¹cych ochronê zdrowia korzysta³y g³ównie placówki
publiczne. W�ród 30 projektów znalaz³y siê jedynie 3 z³o¿one przez niepubliczne zak³ady opieki
zdrowotnej. NZOZ �Eskulap� w P³oñsku otrzyma³ 286,2 tys. z³ na zakup aparatu USG, prace remon-
towe i modernizacyjne. Warto�æ prac w ramach tego projektu wynios³a 478,6 tys. z³. NZOZ �Nukle-
otyd� zosta³ wsparty kwot¹ 605 tys. z³ na utworzenie pracowni badañ scyntygraficznych. Niepu-
bliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej �Ka�min� S.C. Dom Seniora wsparto kwot¹ 1,0 mln z³ w celu
zakupu sprzêtu diagnostyczno-terapeutycznego. Przyjêto równie¿ jeden projekt przedstawiony
przez organizacjê pozarz¹dow¹ � Fundacjê �Akogo�. Na uruchomienie kliniki zajmuj¹cej siê wy-
budzaniem dzieci ze �pi¹czki otrzyma³a ona 7,4 mln z³ (85% warto�ci przedsiêwziêcia). Najni¿sza
kwota przekazana placówkom publicznym (Szpital Bródnowski) wynios³a 586 tys. z³. Podobne
kwoty (586 tys z³ i 648 tys. z³) otrzyma³y jeszcze dwie placówki. Piêtna�cie placówek publicznej
s³u¿by zdrowia wsparto kwotami od ok. 1,0 do 10 mln z³. Wiêksz¹ pomoc uzyska³y szpitale: w
Grodzisku Mazowieckim � 10,2 mln z³, w P³oñsku � 12,0 mln z³, w M³awie � 14,0 mln z³, w Garwolinie
� 20,6 mln z³. Radomski Szpital Specjalistyczny otrzyma³ 26,9 mln z³, Szpital Tworkowski w Pruszko-
wie (dwa projekty) � ³¹cznie 38,6 mln z³, Szpital Wojewódzki w P³ocku � 58,8 mln z³. Ogó³em w
omawianym dzia³aniu wsparto realizacjê projektów o ³¹cznej warto�ci 327 mln z³.

W podobny sposób podzielono �rodki (233,9 mln z³) przeznaczone na poprawê infrastruktury
s³u¿¹cej edukacji. Spo�ród 47 beneficjentów najwiêksze kwoty otrzyma³y: Uniwersytet Warszaw-
ski na budowê gmachu dla potrzeb Wydzia³u Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodnios³o-
wiañskich oraz Wydzia³u Neofilologii � 88,9 mln z³, Akademia Podlaska w Siedlcach na budowê
budynku Wydzia³u Humanistycznego � 59,8 mln z³, Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w
P³ocku � 24,7 mln z³ na poprawê infrastruktury edukacyjnej. 17,8 mln z³ otrzyma³ powiat przysuski
na budowê krytej p³ywalni miêdzyszkolnej, a 15,8 mln z³ samorz¹d województwa na rozbudowê
Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych w Siedlcach. Wsparcie w wysoko�ci 15,3 mln z³
otrzyma³a gmina Jaktorów na poprawê jako�ci nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych
dzieci i m³odzie¿y wiejskiej przez budowê przedszkola, organizacjê klas �0�, biblioteki, hali sporto-
wej wraz z ³¹cznikiem. 12,8 mln z³ przyznano powiatowi przasnyskiemu w celu utworzenia Mazo-
wieckiego Centrum Sportów Zimowych w Chorzelach. 11,5 mln z³ otrzyma³a Wojskowa Akademia
Techniczna na modernizacjê biblioteki. Pozosta³e �rodki skierowano do gmin i powiatów. Wyj¹tek
stanowi³o dofinansowanie modernizacji O�rodka Szkolenia i Wychowania OHP � 10,0 mln z³ oraz
rozbudowy Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania i Marketingu w Sochaczewie kwot¹ 4,3 mln z³.

Na infrastrukturê s³u¿¹c¹ pomocy spo³ecznej przyznano 13 grantów w kwocie ³¹cznej 51,0 mln z³.
Najwy¿sz¹ kwotê wsparcia (15,1 mln z³) otrzyma³a Fundacja im. Stanis³awa Konarskiego, maj¹ca
zamiar budowy domu pomocy spo³ecznej. Fundacja �Dom Muzyka Seniora� na podobn¹ inwesty-
cjê otrzyma³a 13,3, mln z³. Pozosta³e przedsiêwziêcia wsparto kwotami od 644 tys. z³ (modernizacja
domu pomocy spo³ecznej w powiecie miñskim) do 6,5 mln z³ (modernizacja domu pomocy spo³ecz-
nej w powiecie piaseczyñskim).
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5.2.3. Podzia³ �rodków miêdzy obszary o ró¿nym stopniu akceptacji
spo³ecznej

Wielko�æ wsparcia, jak¹ otrzyma³y poszczególne obszary wydzielone w rozdziale 3.4.6. przedsta-
wiono w tabeli 35. Waha³a siê ona od 1,6 mln z³ w przeliczeniu na 100 km2 powierzchni obszaru (obszar
lipsko-zwoleñski) do 549,7 mln z³ (Warszawa) oraz od 291,6 z³ w przeliczeniu na mieszkañca (obszar
lipsko-zwoleñski) do 1663,3 z³ (Warszawa). Stolica wyprzedza³a pozosta³e obszary zarówno pod wzglê-
dem liczby przyjêtych do realizacji projektów (249), ich liczby przypadaj¹cej na jednostkê powierzchni
(48,2), jak i kwoty uzyskanego dofinansowania. Mo¿na postawiæ tezê, ¿e stolica otrzyma³a niepropor-
cjonalnie du¿o �rodków. Nale¿y to przypisaæ s³abo�ci instytucjonalnych instrumentów s³u¿¹cych
zachowaniu sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokoleniowej i przestrzennej spójno�ci regionu. S³abo�æ ta
wynika z koncepcji rozwoju przyjêtej w strategii rozwoju regionu uchwalonej w styczniu 2001 roku.
Jej misj¹ by³o has³o: �Warszawa ku Europie, Mazowsze z Warszaw¹�. Idea dzia³ania na rzecz wzmoc-
nienia pozycji stolicy i Mazowsza jako ca³o�ci w uk³adzie europejskim, zosta³a zachowana w noweli-
zacji uchwalonej 29 maja 2006 r. Dokument ten, jak stwierdza Z. Ptasiewicz [2006, s. 149], powsta³
jedynie po to, by poszukiwaæ rozwi¹zañ ukierunkowanych na wykorzystanie projektowanych na lata
2007-2013 funduszy unijnych. Dlatego, mimo ¿e zapisano w nim tak¿e, i¿ celem strategicznym bêdzie
poprawa spójno�ci gospodarczej spo³ecznej i przestrzennej [Strategia Rozwoju� 2006, s. 31 i dalsze],
a w�ród celów po�rednich wymieniono �aktywizacjê i modernizacjê obszarów pozametropolitalnych�
oraz �rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego oraz kszta³towanie wizerunku regionu�, wiêkszo�æ kie-
runków dzia³añ, które mia³y s³u¿yæ ich realizacji nie zosta³a ujêta w Regionalnym Programie Operacyj-
nym (RPO).

Tabela 35.  Wybrane miary charakteryzuj¹ce obszary województwa mazowieckiego wyodrêbnione
na podstawie statystycznych podobieñstw pod wzglêdem szacowanej wielko�ci funkcji akceptacji

�ród³o: opracowanie w³asne
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Przy braku instrumentów równowa¿¹cych przewagê konkurencyjn¹ obszarów lepiej rozwiniê-
tych, �rodki RPO trafiaj¹ w pierwszej kolejno�ci na obszary lepiej zaspokajaj¹ce potrzeby miesz-
kañców (cechuj¹ce siê wy¿szym poziomem akceptacji). Statystyczna analiza wykaza³a, ¿e wielko�æ
wsparcia udzielonego poszczególnym obszarom, w przeliczeniu na jednostkê powierzchni, by³a
wprost proporcjonalna do warto�ci funkcji akceptacji oszacowanej dla tych obszarów. Zale¿no�æ
tê opisywa³ model wyk³adniczy, który wyja�ni³ 52,5% ca³kowitej zmienno�ci badanej zmiennej
zale¿nej. Badanie nieoczekiwanych reszt potwierdzi³o, ¿e nietypow¹ obserwacj¹ w badanej popu-
lacji jest Warszawa. Pominiêcie stolicy w obliczeniach spowodowa³o, ¿e model przybra³ postaæ
funkcji liniowej, a warto�æ R2 wzros³a do 58,14%:

(30)

gdzie:
�  wielko�æ uzyskanego wsparcia w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni obszaru,

Wfa �  warto�æ funkcji akceptacji oszacowana dla tego obszaru,
R2 = 58,28%.

Przedstawione na rysunku 72 porów-
nanie obu uzyskanych zale¿no�ci po-
twierdza powy¿sze stwierdzenia i poka-
zuje skalê przewagi Warszawy pod wzglê-
dem jej dostêpu do �rodków RPO. W ana-
logiczny sposób wykazano, ¿e wraz ze
wzrostem spo³ecznej akceptacji obszaru
zwiêksza³a siê równie¿ przeciêtna warto�æ
realizowanych projektów i równocze�nie
maleje udzia³ �rodków RPO-WM w ich fi-
nansowaniu, co oznacza wy¿szy udzia³
sektora prywatnego w finansowaniu roz-
woju regionu i jest dla miasta okoliczno-
�ci¹ sprzyjaj¹c¹. Z punktu widzenia regio-
nu jako ca³o�ci, w �wietle prezentowanych
w pracy modeli rozwoju, nale¿y podkre-
�liæ, ¿e podzia³ �rodków RPO powiêksza³ i
umacnia³ wystêpuj¹ce przewagi konkuren-
cyjne obszarów lepiej rozwiniêtych gospo-
darczo, co nie sprzyja realizacji zasady spra-
wiedliwo�ci wewn¹trzpokoleniowej. Po raz
kolejny uwidoczni³a siê zatem konieczno�æ
prowadzenia dzia³añ w celu dowarto�cio-
wania interesu d³ugookresowego i ogól-
nego w stosunku do krótkookresowych
korzy�ci partykularnych. Utrzymanie go-
spodarczej i spo³ecznej spójno�ci regionu
jest celem wa¿niejszym ni¿ krótkookreso-
wy przyspieszony rozwój jego centrum.

:IDNP: �������Ö � 

NP:Ö

Rysunek 72. Porównanie modeli regresji prostej
wysoko�ci uzyskanego wsparcia projektów w
przeliczeniu na 1 km2 (Wkm) wzglêdem warto�ci
funkcji akceptacji (Wfa), z uwzglêdnieniem Warsza-
wy (A) i z pominiêciem Warszawy (B)
�ród³o: opracowanie w³asne
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Warunkiem koniecznym realizacji idei trwa³ego rozwoju jest zachowanie sprawiedliwo�ci miêdzy-
pokoleniowej, czyli unikanie sytuacji, w której bie¿¹ca konsumpcja odbywa siê na koszt przysz³ych
generacji, czy to przez uszczuplenie niezbêdnych im zasobów, narzucenia okre�lonych rozwi¹zañ, czy
wskutek przekazania zobowi¹zañ. W literaturze panuje coraz wiêksza zgodno�æ, ¿e wymogu tego nie da
siê urzeczywistniæ w sytuacji braku sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokoleniowej, rozumianej jako utrzyma-
nie ró¿nic bogactwa na poziomie postulowanym przez J. Rawlsa [1971]. Realizacji tego zalecenia sprze-
ciwia siê jednak dzia³anie mechanizmu rynkowego, który bez adekwatnego przeciwdzia³ania czynnika
instytucjonalnego, prowadzi do koncentracji bogactwa i systematycznego zwiêkszania siê ró¿nic. Dys-
proporcje obserwowane pomiêdzy poszczególnymi lud�mi, grupami spo³ecznymi, jak i w ujêciu prze-
strzennym powoduj¹ powstanie w sferze spo³ecznej ró¿nego rodzaju napiêæ, obni¿enie siê poziomu
spo³ecznej akceptacji oraz upowszechnienie postaw i dzia³añ, które nie sprzyjaj¹ rozwojowi. Wiêkszo�æ
z wykorzystywanych obecnie teorii rozwoju nie dostrzega negatywnych skutków tego procesu,
a niektóre eksponuj¹ nawet pozytywne jego aspekty. Jest to, jak zauwa¿a T. Kowalik [2002, s. 131],
spowodowane nadmiernym zainteresowaniem siê ekonomistów liberalnymi teoriami powsta³ymi w USA.
Niedostrzeganie innych nurtów my�lowych Z. Brodziñski [2011, s. 233] t³umaczy zaanga¿owaniem siê
�rodowiska na rzecz wsparcia dzia³alno�ci praktycznej (polityki regionalnej), ze szkod¹ dla rozwijania
teorii.  Problemy te mieszcz¹ siê w zakresie zainteresowania ekonomii zrównowa¿onego rozwoju,
w ujêciu zaproponowanym przez H. Rogalla [2010]. Interpretacji procesów ekonomicznych i spo³ecz-
nych, zgodnie z zasadami tego nurtu my�li ekonomicznej, wymaga jednak podej�cia bardziej antropo-
centrycznego i odmiennych modeli teoretycznych. St¹d, na potrzeby pracy opracowano koncepcjê
rozwoju regionu uwzglêdniaj¹c¹:

� psychologiczne mechanizmy powoduj¹ce przyspieszenie wzrostu gospodarczego, a rów-
nocze�nie nasilaj¹ce ujawnianie siê zjawisk obni¿aj¹cych poziom dobrobytu spo³ecznego;

� wp³yw tych samych mechanizmów na kierunek i nasilenie przep³ywów czynników pro-
dukcji, a przez to na proces koncentracji w sferze gospodarczej i spo³ecznej;

� mechanizm wyzwalania mobilno�ci si³y roboczej, który wzmacnia przewagê konkuren-
cyjn¹ obszarów rdzeniowych;

� koncepcjê oddzia³ywañ cz³owieka na �rodowisko naturalne, która ukazuje s³abiej postrze-
gane dotychczas zwi¹zki miêdzy przestrzennym rozmieszczeniem ludno�ci a stanem przy-
rody dzikiej;

� oddzia³ywanie polityki lokalnej i wp³yw subsydiarnego wsparcia udzielanego jej ze szcze-
bla regionu.

Na etapie tworzenia modelu wykorzystano, zgodnie z zasadami ekonomii zrównowa¿onego roz-
woju [Rogall 2010, s. 26], zarówno dorobek ekonomii g³ównego nurtu, jak i koncepcje innych nurtów
ekonomicznych. Tam, gdzie to by³o niezbêdne wprowadzono nowe za³o¿enia. Badania empiryczne
dotycz¹ce województwa mazowieckiego w znacznej czê�ci potwierdzi³y uwzglêdnione w nim za³o¿e-
nia teoretyczne. Wykaza³y, ¿e procesy rozwojowe wystêpowa³y wokó³ ró¿nej wielko�ci o�rodków
wzrostu (m.in.: Warszawa, Ciechanów, Kozienice, Ostro³êka, P³ock, Radom, Siedlce, Garwolin, £yse)
oraz wzd³u¿ szlaków komunikacyjnych stanowi¹cych regionalne osie rozwoju. Oszacowany zasiêg
pozytywnego oddzia³ywania Warszawy na tereny przyleg³e by³ zró¿nicowany i wynosi³ �rednio:
60,7 km od centrum miasta w kierunku zachodnim i po³udniowym oraz 54,5 km w kierunku wschod-
nim i pó³nocnym. Mniejsze o�rodki wzmacnia³y rozwój jednostek po³o¿onych w promieniu od 6,3 do
28,8 km. Pozytywne oddzia³ywania aglomeracji centralnej i lokalnych o�rodków wzrostu nie by³y
w stanie hamowaæ procesu marginalizacji obszarów zewnêtrznych regionu. Pog³êbieniu ulega³ zatem
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uk³ad dwubiegunowy, przy czym zjawisko to nasili³o siê po wst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej.
Jak wykaza³y analizy statystyczne, przestrzenne zró¿nicowanie dobrobytu by³o g³ównym, choæ nie
jedynym czynnikiem ró¿nicuj¹cym poziom akceptacji spo³ecznej, co stanowi potwierdzenie pierwszej
z postawionych wstêpnie hipotez badawczych.

Zró¿nicowanie poziomu akceptacji, znajduj¹ce odzwierciedlenie w przep³ywach ludno�ci po-
wodowa³o wiele zjawisk, które uznaæ nale¿y za ujemne efekty rozwoju. Ich wskazanie pozwoli³o
pozytywnie zweryfikowaæ drug¹ ze sformu³owanych hipotez badawczych. Do najbardziej istot-
nych nale¿¹:
1. Zjawisko depopulacji, czyli zmniejszania siê liczby mieszkañców wystêpuj¹ce na 64,8% po-

wierzchni województwa, �wiadcz¹ce o utracie endogennego potencja³u rozwojowego.
2. Dezurbanizacja 40,5% miast regionu wskazuj¹ca, ¿e trac¹ one atrakcyjno�æ jako miejsce za-

mieszkania. Oznacza to jednak kurczenie siê ich rynku wewnêtrznego, bêd¹cego zdaniem W.
Arthura [1990] podstawowym czynnikiem decyduj¹cym o konkurencyjno�ci obszarów. Musi
to uzale¿niæ gospodarkê tych o�rodków od popytu zg³aszanego przez inne tereny. T. Mar-
kowski [1999, s. 227] definiuje ten stan jako wej�cie miasta w fazê schy³kow¹ rozwoju.

3. Suburbanizacja czê�ci o�rodków (P³ock, Ró¿an, Ciechanów, Radom), które zmniejszaj¹c liczbê
mieszkañców wywieraj¹ pozytywny wp³yw na rozwój jednostek przyleg³ych, pozwala stwier-
dziæ, ¿e miasta te znajduj¹ siê jeszcze w fazie poprzedzaj¹cej proces wyludniania siê.

4. Du¿a rotacja mieszkañców zaobserwowana w czê�ci badanych jednostek96, przejawiaj¹ca siê wy-
sok¹ liczb¹ zameldowañ i wymeldowañ utrudniaj¹ca budowê kapita³u spo³ecznego. Przyczyn¹
tego zjawiska jest, jak siê wydaje, zmiana struktury ich megaproduktu, a tym samym jego u¿ytecz-
no�ci dla grup ludno�ci ró¿ni¹cych siê pod wzglêdem poziomu zamo¿no�ci i kultury oraz wynika-
j¹c¹ st¹d zdolno�ci¹ do wykorzystania miejscowej oferty dóbr i us³ug, wytwarzanych w sferze
gospodarki prywatnej i publicznej oraz w sektorze gospodarstw domowych.

5. Znaczna aktywno�æ ludzi na rynkach pracy, zewnêtrznych w stosunku do miejsca zamieszka-
nia, która utrwala przestrzenne zró¿nicowanie rozwoju, mimo i¿ w skali lokalnej ³agodzi pro-
blem bezrobocia i zmniejsza rozpiêto�æ p³ac. Rozpatruj¹c zjawisko na poziomie NUTS 3 zwró-
cono uwagê, ¿e jedynie Warszawa charakteryzowa³a siê dodatnim bilansem si³y roboczej (9%
liczby mieszkañców). Pozosta³e podregiony wykazywa³y saldo ujemne (od 1,0 do 5,8%).

6. Zaburzenie równowagi p³ci w grupach wiekowych w³a�ciwych dla zak³adania rodzin, które
niekorzystnie wp³ywa zarówno na poczucie dobrobytu mieszkañców97 , jak i na wielko�æ
przyrostu naturalnego.

7. �Outsourcing potomstwa�, czyli import si³y roboczej z innych obszarów. W badanym okresie
wyniós³ on 49 155 osób. Zjawisko �outsourcingu potomstwa� niekorzystnie wp³ywa na pro-
ces budowania kapita³u spo³ecznego na poziomie lokalnym. Mo¿e te¿ byæ czynnikiem powo-
duj¹cym zmianê struktury megaproduktu i staæ siê impulsem uruchamiaj¹cym proces wymia-
ny ludno�ci. Zjawisko to przedstawiono na przyk³adzie gmin granicz¹cych z Warszaw¹ (Ja-
b³onna) i P³ockiem (S³upno, Stara Bia³a).

8. Narastanie konfliktów na tle przestrzennym. Jest ono szczególnie widoczne w centralnych
dzielnicach Warszawy i na jej obrze¿ach. Powoduje kszta³towanie siê, tzw. �ródmiejskiego
centrum biznesu i przestrzenne oddzielenie funkcji mieszkaniowej od gospodarczej.
W dzielnicach przyleg³ych do centrum miasta i gminach bezpo�rednio z nim granicz¹cych

96 Zjawiskiem dotkniête by³y: centralne dzielnice Warszawy, wiêksze miasta regionu, mniejsze o�rodki, takie
jak powiatowe miasto ¯uromin, a nawet gminy wiejskie, np.: S³upno i Stara Bia³a.

97 Rodzina jest drugim po dochodzie �filarem szczê�cia� [Layard 2009].
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nastêpuje wzrost gêsto�ci zaludnienia i kosztów zamieszkania98 . Narastaj¹ równie¿ problemy
komunikacyjne zwi¹zane z dojazdami do centrum. W zwi¹zku z rozszerzaniem siê funkcji miesz-
kaniowej na obszarach przyleg³ych do miast obserwuje siê nieobojêtny dla �rodowiska natu-
ralnego proces ograniczania produkcji rolniczej.

9. Zachwianie proporcji miêdzy poziomem rozwoju infrastruktury technicznej i spo³ecznej a
liczb¹ mieszkañców, które wykazano w sferze budownictwa mieszkaniowego, o�wiaty i za-
opatrzenia ludno�ci w wodê.

10. Zmiany poziomu bezpieczeñstwa publicznego nastêpuj¹ce pod wp³ywem wahañ tempa wzro-
stu gospodarczego.

11.  Wzrost zad³u¿enia jednostek samorz¹du terytorialnego jako skutek prowadzonej przez nie
dzia³alno�ci inwestycyjnej, przy czym stwierdzono jedynie s³aby wp³yw infrastruktury tech-
nicznej na wzrost gospodarczy i poziom akceptacji spo³ecznej.

Wymienione procesy prowadz¹ w konsekwencji do naruszenia sprawiedliwo�ci miêdzypoko-
leniowej, czyli do powstania problemów, których rozwi¹zanie obci¹¿y pokolenia przysz³e. Wykaza-
no ich narastanie w kilku zakresach:

Ochrony zasobów kapita³u ludzkiego. Obserwowany w regionie niski przyrost naturalny nie
gwarantuje zastêpowalno�ci pokoleñ i bêdzie nasila³ problem zabezpieczenia i opieki nad lud�mi w
wieku podesz³ym, nawet w przypadku podtrzymania liczby mieszkañców dziêki �outsourcingowi
potomstwa�. Brak potomstwa przenosi obowi¹zki w tym zakresie z rodzin na sferê publiczn¹. Nie ma
przy tym pewno�ci, ¿e spo³eczno�ci lokalne w przysz³o�ci bêd¹ mia³y wolê i mo¿liwo�ci rozwi¹zania
tego problemu oraz jakie podejm¹ kroki zaradcze. Symptomem naruszenia sprawiedliwo�ci miêdzypo-
koleniowej w omawianym zakresie s¹ przypadki adaptacji szkó³ na domy opieki spo³ecznej.

Zachowanie ³adu przestrzennego. Mo¿na spodziewaæ siê, ¿e narastanie problemów komuni-
kacyjnych wokó³ o�rodków wzrostu utrudni dojazd do pracy osobom chc¹cym podj¹æ gorzej
p³atne zajêcia, których nie bêdzie staæ na pokrycie kosztów mieszkania w �ródmie�ciu ani na
obszarach przyleg³ych do miasta. Ograniczenie dop³ywu tañszej si³y roboczej wp³ynie na konku-
rencyjno�æ miast i równocze�nie pogorszy sytuacjê dochodow¹ ludno�ci obszarów peryferyj-
nych. Nasili to prawdopodobnie nap³yw ludno�ci do centrum regionu. Konsekwencj¹ mo¿e byæ
problem zasobów bezu¿ytecznej infrastruktury (np. wodno-kanalizacyjnej, mieszkaniowej, drogo-
wej) na obszarach objêtych zjawiskiem depopulacji oraz powstawanie na obszarze centralnych
miast enklaw, w których gromadziæ siê bêdzie ludno�æ ¿yj¹ca w warunkach substandardowych.

Budowa kapita³u spo³ecznego. Przemieszczenia ludno�ci zarówno na pobyt d³u¿szy, jak i co-
dzienne, d³ugotrwa³e dojazdy do pracy utrudniaj¹ budowê wiêzi miêdzyludzkich. Na os³abienie
wiêzi spo³ecznych, obni¿enie poziomu zaufania i destrukcjê kapita³u spo³ecznego wskazuje m.in.
kondycja rodzin w badanym regionie.

Stabilno�æ finansów publicznych. Zad³u¿anie gmin, rosn¹ce w zwi¹zku z prowadzon¹ przez nie
dzia³alno�ci¹ inwestycyjn¹, która powoduje systematyczny wzrost wydatków bie¿¹cych niezbêd-
nych do utrzymania coraz wiêkszej infrastruktury, ograniczy mo¿liwo�ci dzia³ania wspólnotom
lokalnym. Dotyczy to zw³aszcza jednostek, w których zjawisko depopulacji niekorzystnie zmieni
proporcje pomiêdzy zasobami nieprodukcyjnego kapita³u trwa³ego a liczb¹ ludno�ci. Powstawanie
tego typu dysproporcji zaobserwowano w przypadku zasobów mieszkaniowych i infrastruktury
sieciowej.

98 Charakterystycznym przyk³adem mo¿e byæ opisany w rozdziale 3.2.1 fakt �wyparcia� cudzoziemców z gminy
Jab³onna z chwil¹ wzrostu znaczenia tej jednostki jako �noclegowego� zaplecza stolicy.
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Ochrony �rodowiska przyrodniczego, które poddane jest rosn¹cej presji ze strony gospodar-
ki i sfery spo³ecznej na obszarach o rosn¹cej gêsto�ci zaludnienia oraz rolnictwa na pozosta³ym
obszarze. Symptomem naruszenia równowagi �rodowiska s¹ obserwowane migracje dzikich ga-
tunków fauny do miast.

Powy¿sze przyk³ady potwierdzaj¹ drug¹ ze sformu³owanych na wstêpie hipotez badawczych
i zwracaj¹ uwagê na konieczno�æ podjêcia dzia³añ, maj¹cych na celu przywrócenie rozwojowi
regionu cech zrównowa¿enia i trwa³o�ci. Na pierwszy plan wysuwa siê konieczno�æ zmniejszenia
ró¿nic poziomu spo³ecznej akceptacji wystêpuj¹cych wewn¹trz regionu. Zmierzaj¹ce do tego celu
dzia³ania podejmowane przez czynnik instytucjonalny, w pierwszej kolejno�ci na poziomie gmin,
wymagaj¹ elastyczno�ci, ró¿norodno�ci i przemienno�ci stosowanych instrumentów. Wymusza to
du¿a liczba czynników bezpo�rednio lub po�rednio wp³ywaj¹cych na poziom spo³ecznej akcepta-
cji. Wskazano ich dwadzie�cia sze�æ. Wielko�æ zmienno�ci wyja�nionej przez modele regresji wie-
lorakiej uzyskane na podstawie danych empirycznych wskazuje jednak na to, ¿e jest ich wiêcej.  Za
33,5-41,9% zmienno�ci odpowiada³y czynniki, których nie uda³o siê wyodrêbniæ. Prawdopodob-
nie, analogicznie jak rozwój produkcji sadowniczej wp³ywaj¹cej na mobilno�æ zasobów pracy, maj¹
one charakter lokalny. Innym argumentem za elastyczno�ci¹ dzia³añ jest z³o¿ony charakter oddzia-
³ywañ wyodrêbnionych czynników, kolejnym � ró¿ne nasilenie tych czynników w poszczególnych
czê�ciach regionu. Metod¹ analizy skupieñ wyodrêbniono 12 obszarów, cechuj¹cych siê staty-
stycznym podobieñstwem czynników, wp³ywaj¹cych na poziom spo³ecznej akceptacji. Lokalna
polityka, zmierzaj¹ca do realizacji idei zrównowa¿onego i trwa³ego rozwoju, musi byæ zatem zró¿ni-
cowana zarówno w czasie, jak i w przestrzeni.

Badanie bud¿etów gmin pokazuje jednak, ¿e dzia³ania na tym szczeblu napotykaj¹ na wiele
ograniczeñ w systemie finansów lokalnych. Wynikaj¹ one z:

� ma³ej wydajno�ci �róde³ dochodów w³asnych przyznanych gminom, któr¹ obni¿a dodat-
kowo polityka pañstwa, polegaj¹ca na zmniejszaniu obci¹¿eñ podatkowych, w pierwszej
kolejno�ci w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu gminy; przyk³adem mog¹ byæ:
�uliniowienie� podatku dochodowego od osób fizycznych, zwolnienie cz³onków najbli¿-
szej rodziny z podatku od czynno�ci cywilno-prawnych i podatku od spadków i darowizn
[Majkowska, Zalewski 2012];

� ograniczono�ci w³adztwa gmin w zakresie stanowienia dochodów w³asnych;
� ma³ej dochodowej i wydatkowej swobody gmin;
� s³abo�ci instrumentów zapewniaj¹cych zachowanie sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokolenio-

wej, zw³aszcza w ujêciu przestrzennym.
Analiza obowi¹zuj¹cych przepisów, literatury przedmiotu i danych liczbowych pochodz¹cych

ze sprawozdawczo�ci gmin wykaza³y, ¿e system finansów publicznych zawiera mechanizmy s³u¿¹-
ce zachowaniu sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokoleniowej na poziomie kraju, które niejednokrotnie
ograniczaj¹ swobodê i elastyczno�æ dzia³ania na szczeblu lokalnym. Dotyczy to przyk³adowo,
sposobu podzia³u przychodów z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób praw-
nych lub tzw. �podatku janosikowego�. Czê�æ teoretyków zajmuj¹cych siê finansami publicznymi,
np. D. S. King [1984] i W. Oates [1972] uwa¿a to za rozwi¹zanie w³a�ciwe. Ponadto, w�ród krajo-
wych specjalistów i dzia³aczy samorz¹dowych panuje przekonanie, ¿e system finansów publicz-
nych w Polsce sprzyja rozwojowi samorz¹du terytorialnego [Ru�kowski 2008, s. 23]. Zwraca siê
równie¿ uwagê na trudno�ci, jakie napotykaj¹ wszelkie próby dokonywania jego zmian [Wawrzyn-
kiewicz 2001, 2001a]. Dlatego, mimo ¿e potwierdzona zosta³a trzecia z postawionych hipotez ba-
dawczych, nie zaproponowano szybkich zmian obowi¹zuj¹cego prawa reguluj¹cego gospodarkê
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finansow¹ gmin.  Za takim twierdzeniem przemawia tak¿e  uk³ad interesów partykularnych nie-
sprzyjaj¹cy realizacji idei trwa³ego rozwoju. Przejawem dzia³ania tego uk³adu s¹ zarówno postulaty
likwidacji tzw. �podatku janosikowego�, jak i przygotowywany przez Zwi¹zek Miast Polskich pro-
jekt zmiany ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego.

Z opisanej sytuacji wyp³ywa natomiast wniosek, ¿e samorz¹dy powinny wiêksz¹ uwagê po-
�wiêciæ dzia³aniom niewymagaj¹cym wiêkszych nak³adów finansowych, a silnie wp³ywaj¹cych
na zadowolenie jednostek i poziom spo³ecznej akceptacji. Za przyk³ad pos³u¿yæ mo¿e wsparcie
organizacji spo³ecznych wolnymi zasobami (pomieszczenia, kadra urzêdnicza itp.) w celu budo-
wy sieci powi¹zañ miêdzy mieszkañcami. Wiele interesuj¹cych propozycji rozwi¹zañ mieszcz¹-
cych siê w polu zainteresowania nauk o zarz¹dzaniu zawieraj¹ cytowane prace M. Binswangera
i R. Layarda.

Nale¿y tak¿e podkre�liæ, ¿e zgodnie z zasad¹ subsydiarno�ci, wiêksz¹ odpowiedzialno�æ za za-
chowanie sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokoleniowej wewn¹trz regionu winny wykazaæ wy¿sze szcze-
ble organizacji spo³eczeñstwa � pañstwo i samorz¹dy województw. Tymczasem, pañstwo polskie
stopniowo abdykuje ze swych uprawnieñ w tym zakresie. Przejawia siê to np. zwiêkszaniem udzia³u
gmin w podatkach dochodowych, co jest korzystne dla jednostek gospodarczo lepiej rozwiniêtych.
Za T. Kowalikiem [2002, s. 147] nale¿y uznaæ to za naruszenie Konstytucji RP. Kontrowersje budzi
tak¿e sposób ustalania subwencji ogólnej. L. Patrza³ek [1966, s. 17] oraz I. Kowalska [2010, s. 199]
wykazali, ¿e instrument ten nie przeciwdzia³a utrwaleniu i pog³êbieniu dysproporcji pojawiaj¹cym siê
w skali lokalnej i subregionalnej. W prezentowanej pracy wykazano natomiast, ¿e przekazywane
gminom przez bud¿et pañstwa kwoty pozwalaj¹ na statystyczne wyrównanie wydatków w przelicze-
niu na jednego mieszkañca. Nie oznacza to jednak realizacji zasady sprawiedliwo�ci wewn¹trzpoko-
leniowej, której istot¹ jest wzglêdnie równomierne zaspokojenie zbiorowych potrzeb, co zale¿y za-
równo od wielko�ci wydatków, jak i poziomu kosztów zwi¹zanych z poda¿¹ dóbr publicznych. Ponie-
wa¿, jak wskazuj¹ przedstawione w pracy koncepcje teoretyczne, koszty ponoszone przez samorz¹d
ró¿ni¹ siê z przyczyn niezale¿nych od gmin, podzia³ subwencji ogólnej powinien uwzglêdniaæ poziom
tych kosztów. Zmiana polityki, zw³aszcza w obliczu kryzysu gospodarczego wydaje siê konieczna,
przy czym nie powinna siê ona sprowadzaæ jedynie do ograniczania kosztów dzia³alno�ci pañstwa
ani do dzia³añ maj¹cych na celu przyspieszenie wzrostu gospodarczego.

Ostatni¹ ze sformu³owanych hipotez by³o za³o¿enie, i¿ polityka rozwoju prowadzona na szcze-
blu województwa ³agodzi ograniczenia polityki lokalnej i jest wa¿nym czynnikiem sprzyjaj¹cym
trwa³o�ci rozwoju. Analiza podzia³u �rodków RPO-WM (stan na dzieñ 8.12.2011 r.) nie pozwoli³a na
jej pozytywn¹ weryfikacjê. Wykazano, ¿e podzia³ kwot nie sprzyja³ realizacji sprawiedliwo�ci we-
wn¹trzpokoleniowej, gdy¿ wzmacnia³ przewagê konkurencyjn¹ obszarów lepiej zaspokajaj¹cych
potrzeby mieszkañców, a wiêc powiêksza³ istniej¹ce ró¿nice. Czê�æ �rodków skierowano na likwi-
dacjê problemów bêd¹cych ujemnym skutkiem procesów zachodz¹cych w regionie. Przyk³adem
mog¹ byæ inwestycje komunikacyjne lub adaptacja szkó³ na domy opieki spo³ecznej, w ramach
priorytetu �rozwój zasobów ludzkich�. Przewa¿aj¹c¹ czê�æ �rodków przeznaczono na finansowa-
nie inwestycji samorz¹du wszystkich szczebli. Inwestycje te, jak wykazano w pracy, s³abo pobu-
dzaj¹ inwestycje prywatne. Sprzyjaj¹ natomiast zad³u¿aniu siê gmin. Mniejsze kwoty przeznaczono
natomiast na wsparcie sektora prywatnego (2,7 mld z³) i organizacji pozarz¹dowych (141 mln z³),
gdzie ich efektywno�æ by³aby wiêksza. Wyp³ywa st¹d wniosek, ¿e nale¿y poddaæ pod dyskusjê
kierunki dzia³añ prowadzonych przez samorz¹d województwa. Dobr¹ okazj¹ ku temu bêdzie zapo-
wiadana nowelizacja dokumentów strategicznych województwa [Strzelecki 2011, s.102]. Nale¿y
rozwa¿yæ nastêpuj¹ce mo¿liwo�ci:
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� skupienie siê na wspieraniu rozwoju gospodarczego obszarów peryferyjnych, przy czym
priorytet powinien uzyskaæ problem rozwoju bazy eksportowej, czemu sprzyjaæ mo¿e
organizacja rynków zbytu wytwarzanych tam dóbr i us³ug;

� stworzenie preferencji (polityka podatkowa, planowanie przestrzenne) dla przedsiêbiorstw
gospodarki lokalnej w centralnych dzielnicach regionalnych o�rodków wzrostu;

� tworzenie na obszarach objêtych procesem depopulacji �róde³ dochodów dla wykszta³co-
nych m³odych ludzi, w przypadku obszarów wiejskich przede wszystkim kobiet, w miastach
� mê¿czyzn, w celu poprawy struktur demograficznych i budowy kapita³u spo³ecznego;

� zwiêkszenie wsparcia dla przedsiêbiorstw prywatnych i organizacji pozarz¹dowych dzia-
³aj¹cych na tych obszarach, co powinno uruchomiæ mechanizmy mno¿nikowe;

� wsparcie dzia³añ zwiêkszaj¹cych poziom spo³ecznej akceptacji niewymagaj¹cych znacz-
nych nak³adów inwestycyjnych, a sprzyjaj¹cych poprawie salda przyrostu naturalnego
i migracji;

� wsparcie przedsiêwziêæ ograniczaj¹cych proces depopulacji centralnych dzielnic du¿ych
miast.

Mniejsz¹ uwagê nale¿y natomiast przypisaæ do mo¿liwo�ci kolejnej reformy systemu finan-
sów jednostek samorz¹du terytorialnego.

Weryfikacja postawionych na wstêpie hipotez badawczych pozwala uznaæ, ¿e g³ówny cel
badania, jakim by³a ocena wp³ywu wewnêtrznego zró¿nicowania gospodarczego rozwoju regionu
na mo¿liwo�æ realizacji zasady trwa³ego rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym, zosta³ osi¹-
gniêty. Nie oznacza to jednak, ¿e wyja�niono wszystkie problemy. Wielu w¹tków �wiadomie nie
podjêto, g³ównie z powodu braku niezbêdnych danych lub metod ich oceny. Jako przyk³ad mo¿na
podaæ wp³yw samorz¹du terytorialnego na zachowanie zasady sprawiedliwo�ci wewn¹trzpokole-
niowej przez politykê zatrudnienia w jednostkach mu podleg³ych, ze szczególnym uwzglêdnieniem
liczby zatrudnionych i struktury wynagrodzeñ. Poniewa¿ rozwi¹zanie wielu z tych problemów
wymaga danych w chwili obecnej niedostêpnych, nale¿y zwróciæ uwagê na propozycje Komisji
Stiglitza, które zawieraj¹ postulat opracowania krajowych systemów miar, umo¿liwiaj¹cych moni-
torowanie rozwoju i ocenê dobrobytu spo³eczeñstwa [Stiglitz i in. 2009, s. 12-18]. Wydaje siê
równie¿, ¿e celowe by³oby wprowadzenie do dyskusji publicznej za³o¿eñ koncepcji wykorzysta-
nych w pracy do budowy modelu rozwoju lokalnego. Zwracaj¹ one wiêksz¹ uwagê na rolê czynni-
ków niematerialnych, takich jak: wiedza, kultura, etyka, uczucia [Pszczó³kowski 1936, s. 40-72],
wiêzi rodzinne i spo³eczne, zdrowie, wolno�æ i mo¿liwo�æ uczestnictwa w ¿yciu spo³eczno-politycz-
nym i religijnym [Layard 2009, s 186-202] oraz pokazuj¹ ich wp³yw na istotny z punktu widzenia
rozwoju, poziom spo³ecznej akceptacji. Warte zainteresowania s¹ równie¿ ich propozycje dzia³añ
praktycznych, zmierzaj¹cych do poziomu jego podniesienia [Binswanger 2010, s. 139-205]. Ponie-
wa¿ s¹ one ma³o konkurencyjne w stosunku do powszechnie wykorzystywanych instrumentów
rozwoju, nale¿y oczekiwaæ, i¿ ich stosowanie mo¿e uruchomiæ wiele sprzê¿eñ synergicznych i
mechanizmów mno¿nikowych.
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187Rozdzia³ 1 � EWOLUCJA PO�REDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TLE ZMIAN HISTORYCZNYCH ...

SUMMARY

The presented work on the conditions of sustainable development, which is a constitutional
principle in Poland, endeavors to partially fill the gap caused by, as it is noticed in the subject
bibliography, the domination of the technocentric and ecocentric approach. The use of the anth-
ropocentric approach put focus on the analysis of connection and mutual, bilateral  impact betwe-
en economy and social sphere. Such formulation of the problem transfers the attention to counties
(pol. gmina) � the lowest tier of social organization where economical processes cause social
problems and where they have to be solved. The dependence of economy on the situation in the
social sphere is also seen in that tier. Therefore, local politics and supportive actions undertaken
on the regional level belong to the area of interest  as well.

It required a systematic approach to change the formulation of the problem. Evaluation of the
conditions of constant development on the regional/local level and the possibility of leading that
development based on social sphere mechanisms were the main goal of this research. The key
point was to determine the economic ideological basis for the analysis. The principles of sustaina-
ble development economy presented in Holger Rogall work [2011] were used as a guideline. This
guideline enabled specifying the subject and research tasks, establishing a draft hypothesis,
choosing methods of a hypothesis and subject matter verification. The first chapter was dedicated
to that stage of the research.

The following chapter focused on the verification of the presented model. The Masovian
region served as an example. The outcome was that regional processes of concentration of pro-
duction factors around central agglomeration and some subregional growth centers led to an
intensified polarization of wealth in the regional area and locate  its large areas in peripheral
position. The consequence of the processes is migration; changes in the balance between produc-
tion factors, human resources, and the size of productive and consumer capital in both core and
peripheral areas. Eliminating those disproportions requires high capital and it also diminishes
resources for development. Some of the phenomena observed in the social sphere, such as  disor-
der in the demographic structure, depopulation, spatial conflicts and changes in agriculture, which
is mainly dependent on the environment, may disrupt sustainable development. Factors which
intensify the discussed processes, their mutual connections and the spatial distribution of their
intensity were indicated which may be crucial for formulating sustainable development  policies on
the local level.

However, such policies  encounter significant limitations in the  financial system for counties.
Due to the lack of mechanism an organized process that eliminates developmental differences,
chapter four includes the analysis of those limitations. According to the rule of subsidiarity, those
limits should be eliminated by actions undertaken by local authorities. The outcome of their
politics policies shows that they pursue a different model to the one postulated in this work.

The work closes with conclusions that draw attention to the necessity of greater considera-
tion for the social sphere in the local and regional tier which should diminish the previously
indicated negative phenomena and processes. A greater focus on the demands of sustainable
development economy is necessary � especially in local and regional development strategies and
programs. Changes in the financial system for counties are demanded, but since the legislation
process is subject to a game of particular local business interest, it is not guaranteed that the
outcome will be in line with expectations.
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