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WPROWADZENIE 
 

 
Z ogromną przyjemnością mamy zaszczyt przekazać do rąk czytelników Zeszyt 8 

z cyklu „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. Konty-
nuacja serii wydawniczej utrwala pozycję niniejszych zeszytów na polu prac geograficznych.  

W jedenastu artykułach zawartych w niniejszej publikacji, Autorzy z różnych ośrod-
ków w Polsce przedstawili zróżnicowane zagadnienia badawcze z zakresu geografii spo-
łeczno-ekonomicznej. Rozległa tematycznie problematyka jest efektem zdywersyfikowa-
nych zainteresowań badawczych poszczególnych Autorów na niwie geograficznej. 
Wszystkie jednakże opracowania posiadają wspólny mianownik, którym jest przestrzenne 
podejście do badanych procesów. 

Pierwszy artykuł Andrzeja Matczaka stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy 
wzrost liczby i pojemności hoteli spowodował analogiczny wzrost ich wykorzystania 
przez turystów? Badania oparto na porównaniu dynamiki wzrostu zasobów i uzyskanych 
efektów, wyrażonych liczbą turystów korzystających z hoteli udzielonych im noclegów. 
Stwierdzono również, że ma to wpływ na strukturę hoteli, w której rysuje się wyraźna 
przewaga najwyższej i najniższej kategorii placówek.  

Tekst autorstwa Małgorzaty Ambrozik również nawiązuje do tematyki turystyki 
w Łodzi. Autorka bada tereny wypoczynkowe w przestrzeni Łodzi. Stwierdzono, że ob-
szary te zajmują znaczną powierzchnię miasta i spełniają wiele funkcji, związanych prze-
de wszystkim z rekreacją, ekologią czy edukacją. Podkreślono znaczenie tych obszarów 
dla zdrowia człowieka, szczególnie w obrębie dużego miasta. W opracowaniu wykorzy-
stano metody GIS. 

Również artykuł Ewy Pałki-Łebek oraz Patryka Bramberta podejmuje kwestie tury-
styki, tym razem dotyczącej roli agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich. Wiodącym 
zagadnieniem jest ocena wpływu dotacji unijnych na dochodowość gospodarstw agrotury-
stycznych. W tym celu przeprowadzono badania ankietowe wśród gospodarzy, a wyniki 
zinterpretowano z zastosowaniem szeregu metod statystycznych. Okazuje się jednak,  
że zależność dochodowości gospodarstw od pozyskanych środków nie jest jednoznaczna.  

Anna Rajchel przygotowała tekst dotyczący opinii młodzieży mieszkającej na obsza-
rach wiejskich województwa opolskiego, na temat zmian dokonujących się w miejscu ich 
zamieszkania. Wynika z nich, że młodzież dostrzega zmiany ułatwiające życie mieszkań-
com. Pomimo tych pozytywnych spostrzeżeń nie wszyscy są zainteresowani podjęciem 
pracy na ternach wiejskich. Wciąż większość osób planuje wyjazd do miasta lub nawet 
emigrację z Polski.  

Celem pracy Agnieszki Sobali-Gwosdz jest ocena, na ile osobisty kontakt z miastem 
może mieć wpływ na zmianę wyobrażeń o nim. W badaniu udział wzięli studenci kierun-
ku gospodarka przestrzenna, którzy uczestniczyli w całodziennej wizycie w Katowicach. 
Podstawową metodą badawczą była ankieta panelowa przeprowadzona zarówno przed jak 
i po wizycie w Katowicach. Wskazania w ankiecie ex post pokazują wyraźne przesunięcie 
w kierunku ocen pozytywnych. Stwierdzono, że osobiste doświadczenie jest czynnikiem 
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zmiany wyobrażeń, przy czym nie jest to warunek wystarczający do zmiany postaw wo-
bec tej przestrzenni.  

Dariusz Rajchel podejmuje kwestie progów i barier rozwoju miasta. Artykuł dotyczy 
Opola i Rzeszowa, które pokonały próg przestrzenny poprzez przyłączenie miejscowości 
lub ich części w granice miasta. Według Autora działanie to wymaga określonych nakła-
dów finansowych, ale prowadzi do umocnienia miasta pod względem gospodarczym  
i społecznym.  

Tadeusz Bocheński analizuje dostępność transportową Warszawy ze szczególnym 
uwzględnieniem kolei. Przeanalizowano liczbę połączeń oraz czas przejazdu pociągiem 
pomiędzy Warszawą, a wybranymi miastami w Polsce. Porównując zmiany w czasie, 
wskazano wpływ inwestycji infrastrukturalnych na poprawę oferty w pasażerskim trans-
porcie kolejowym.  

 Elżbieta Karaś oraz Agnieszka Piasecka-Głuszczak prezentują idee klastrów gospo-
darczych oraz opisują ich aktualny stanu rozwoju w województwie opolskim. Wskazują 
również na wybrane czynniki endogeniczne sprzyjające inicjatywom klastrowym. Podkre-
ślają, że klastry należą do najlepszych środków stymulowania innowacyjności i konku-
rencyjności sieci przedsiębiorstw. Stanowią one również narzędzie lokalnego i regional-
nego rozwoju gospodarczego.  

Materiał przygotowany przez Patryka Bramberta również dotyczy tematyki klastrów, 
koncentrując się na kondycji ekonomicznej członków klastra Grono Targowe w Kielcach. 
W wyniku badań uzyskano model nowoczesnej współpracy sieciowej. 

 Iwona Kiniorska oraz Partyk Brambert opracowali materiał ukazujący możliwości 
wykorzystania analizy skupień do oceny zagrożeń ubóstwem w Europie. Metody te po-
zwoliły dokonać oceny zróżnicowania zagrożenia ubóstwem w państwach europejskich. 
Wyniki badań wskazują, że najbardziej dotknięte ubóstwem były kraje bałkańskie, a naj-
mniej – kraje Europy zachodniej i środkowej. 

 Z kolei praca Dariusza Rajchela i Adama Walawendera dotyczy znaczenia energii 
odnawialnej w krajach UE z uwzględnieniem gospodarstw domowych. Artykuł ukazuje 
trudności w tym zakresie w Polsce, które wynikają z faktu dużego udziału węgla kamien-
nego w wytwarzaniu energii. Przedstawiano postęp dokonujący się w Polsce i krajach 
Unii Europejskiej w zakresie wdrażania energii odnawialnej.  

Szeroki zakres tematyczny świadczy o wyjątkowej różnorodności zainteresowań na-
ukowych w obrębie geografii społeczno-ekonomicznej. Rozmaitość merytoryczna podej-
mowanych analiz pozwala wierzyć, że wielu potencjalnych czytelników odnajdzie w ni-
niejszej publikacji zagadnienia dla siebie interesujące. 

W tym miejscu chciałbym w imieniu własnym jak i wszystkich Autorów podzięko-
wać za trud zrecenzowania publikacji, którego dokonał Profesor Andrzej Miszczuk. Cen-
ne uwagi pozwoliły na dopracowanie szczegółów artykułów i podniesienie ich meryto-
rycznego poziomu. 

Życzę miłej lektury i inspiracji czerpanej z prac Koleżanek i Kolegów. 
 
 

Sławomir Sitek 
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ZMIANY W POTENCJALE I WYKORZYSTANIU  

HOTELI ŁÓDZKICH PO 1989 R. 
 

CHANGES IN THE POTENTIAL AND UTILIZATION OF HOTELS IN ŁÓDŹ 
AFTER 1989 

 
 

Streszczenie: Na podstawie rejestracji zmian w potencjale i wykorzystaniu hoteli w Łodzi  
w okresie 1990–2014 podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy wzrost liczby  
i pojemności hoteli spowodował analogiczny wzrost ich wykorzystania przez turystów? 
Odpowiedź oparto na porównaniu dynamiki wzrostu zasobów (wyrażonych liczbą miejsc 
noclegowych) i uzyskanych efektów (określonych liczbą turystów korzystających z hoteli  
i udzielonych im noclegów oraz wskaźników pochodnych). Występujące relacje pomiędzy 
dynamiką wzrostu zasobów i dynamiką ich wykorzystania zidentyfikowano na podstawie 
wskaźników indeksowych i wzorcowych układów nierówności (standard systems of 
inequalities). Uzyskane wyniki wskazały dwa okresy w rozwoju hoteli w Łodzi po 1989 r. 
Pierwszy, charakteryzował się początkowo stagnacją a następnie powolnym wzrostem 
zarówno potencjału noclegowego jak i jego wykorzystaniem. Inwestycje koncentrowały się 
na utrzymaniu posiadanych zasobów i polepszeniu ich standardu. Natomiast w drugim, od 
połowy pierwszej dekady XXI w., zanotowano wyraźnie przyspieszony wzrost tak po stronie  
zasobów jak i ich wykorzystania. W podjętych inwestycjach skupiono się na powiększeniu 
wielkości zasobów w sektorze hoteli. Stąd też bezwzględna wielkość poziomu wykorzystania 
hoteli w Łodzi była funkcją wzrostu ich potencjału. Obłożenie łóżek w hotelach Łodzi  
w 1990 r. wynosiło 37,5% a w 2014 r. tylko 33,1%. Zaledwie w kilku latach analizowanego 
okresu notowano wyższą dynamikę wzrostu wykorzystania hoteli aniżeli przyrostu miejsc 
noclegowych. Zaobserwowano też wyższą dynamikę wzrostu potencjału hoteli 4- i 1-
gwiazdkowych i ich wykorzystania, natomiast niższą w hotelach 3- i 2-gwiazdkowych. 
Skutkiem tego jest wyraźna przewaga najwyższej i najniższej kategorii hoteli w Łodzi. 

 
Abstract: By recording changes in the potential and utilization of hotels in Łódź in the period 
1990–2014, we attempt to answer the question whether an increase in the number and 
capacity of hotels results in the corresponding increase in the utilization of the hotels by 
tourists. The answer relies on a comparison of the dynamics of an increase in resources (these 

„Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-
ekonomicznej, Sitek S. (red.), 2018, z. 8, Polskie Towarzystwo 
Geograficzne Oddział Katowicki, Uniwersytet Śląski Wydział 
Nauk o Ziemi, Sosnowiec, s. 7–27. 
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are expressed by the number of bed places) and obtained effects (these are determined by the 
number of tourists using hotels and overnight stays offered, and by some derivative 
indicators). The relationships occurring between the dynamics of an increase in resources and 
the utilization of these resources have been detected on the basis of index indicators and 
standard systems of inequalities. The results have indicated two periods of the development of 
hotels in Łódź after 1989. The first period was characterized by an initial stagnation and 
following increase in both the potential of accommodation and the utilization of bed places. 
The investments were concentrated on the maintenance of existing resources and on an 
improvement in the standard of these resources. In the second period, from the half of the first 
decade of the 21st century, a remarkably accelerated growth in both the resources and their 
utilization was noticed. The investments towards an increase in the size of resources for hotels 
were made. Thus, the absolute size of the utilization level of hotels in Łódź was a function of 
potential growth for the hotels. The occupancy rate of bed places for hotels in Łódź in 1990 
amounted to 37.5%, while in 2014 it was only 33.1%. Merely for several years of the 
analyzed period there was a higher dynamics of the growth of hotel utilization than the 
increase of bed-places. One could also observe an enhanced dynamics of potential growth for 
four- and one-star hotels and their utilization, whereas a decreased dynamics was detected for 
three- and two-star hotels. In consequence, a clear advantage of the highest and lowest 
categories of hotels occurred for accommodation facilities in Łódź and their utilization. 

Słowa kluczowe: hotele, potencjał, wykorzystanie, Łódź 
Key words: hotels, potential, use, Łódź 

 
Wstęp 
 

Powrót do gospodarki rynkowej spowodował w Polsce m. in. zmiany w strukturze 
bazy noclegowej. Stanowił silny bodziec do wzrostu liczby i pojemności hoteli oraz 
przyczynił się do poprawy ich standardu. Obecnie hotele posiadają blisko 1/3 pojem-
ności (miejsc noclegowych) w rejestrowanej bazie noclegowej kraju. Natomiast  
w dużych miastach hotele mają dominujący udział w pojemności ich bazy noclegowej. 
Odbyło się to na drodze modernizacji i dostosowania do oczekiwań rynku istniejących 
już obiektów, adaptacji wielu budynków, m. in. poprzemysłowych, na cele hotelowe 
oraz budowy nowych obiektów hotelowych standardem dostosowanych do bieżących 
potrzeb rynku turystycznego. Interesującym problemem wymagającym szerokich ana-
liz jest efektywność funkcjonowania szybko rozbudowującego się po 1989 r. sektora 
hoteli w Polsce. A mianowicie, czy wzrost liczby i pojemności hoteli spowodował po-
dobny (większy/mniejszy) wzrost ich wykorzystania przez turystów?, jeżeli tak to  
w jakiej wielkości i zakresie to nastąpiło? Celem opracowania jest próba udzielenia 
odpowiedzi na te pytania na przykładzie rozwoju sektora hoteli w Łodzi w latach 
1990–2014. 

Zasygnalizowany problem wiąże się z pomiarem produktywności hoteli. Zagad-
nienie to na szerszą skalę podejmowane w nauce od początku lat 80. XX w. nadal 
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wymaga analiz i dyskusji (Jones, Hall 1995). W latach 90. XX w. zakwestionowano  
w badaniach produktywności hoteli paradygmat wytwórczy oparty na dobrach, a prze-
niesiony z analizy produktywności stosowanej w przemyśle jako niewłaściwy dla ho-
telarstwa. W jego miejsce zaproponowano paradygmat usługowy mający źródło głów-
nie w marketingu i nowoczesnym zarządzaniu jakością (Grönroos 1994; Gummesson 
1994; Jones, Hall 1995 i in.). Pomiar produktywności hotelu możliwy jest w oparciu  
o porównanie zaangażowanych nakładów i uzyskanych efektów. Można go przepro-
wadzić w oparciu o miary fizyczne lub finansowe oraz łącząc obie te grupy miar. Ho-
tele dostarczają klientom (produkt końcowy) mieszankę produktów fizycznych, udo-
godnień i usług. Z powodu tej różnorodności ocena ilości i zsumowanie wszystkich 
składników w kategoriach fizycznych jest niemożliwa. Miary finansowe, takie jak 
sprzedaż i wartość dodana, umożliwiają pokonanie tych trudności. Odzwierciedlenie 
„produkcji” hotelu w wartości finansowej ma swoje zalety ponieważ ustala wspólne 
podłoże dla analizy nakładu i produktu końcowego. Jednak ma też swoje ograniczenia, 
np. może nie uwzględniać inflacji, co dałoby fałszywy obraz zmian w „produkcji” ho-
telu. Ocena fizycznego produktu jest odporna na inflację, ale można to odnieść jedynie 
do części produkcyjno-usługowej mieszanki hoteli, mianowicie do fizycznego skład-
nika produktu końcowego. Na poziomie hotelu podstawowe dane fizyczne, takie jak 
liczba pokoi, gości, wydanych posiłków, zatrudnionego personelu razem z podstawo-
wymi informacjami finansowymi pochodzącymi z rachunków dochodów ze sprzeda-
ży, kosztów i zysków pozwalają na opracowanie miar informujących o produktywno-
ści hotelu. Takie opracowania ukazują się obecnie dość licznie na łamach wielu nau-
kowych i branżowych wydawnictw (o których m. in. informują opracowania: Johns 
(red.) 1995; Baloglu, Assante 1999; Jones 2009; Park i in. 2011; Law, Leung i Cheung 
2012; i in.). Zsumowanie takich analiz wykonanych dla poszczególnych hoteli w celu 
uzyskania obrazu całości funkcjonowania sektora (w mieście, regionie, kraju) było  
i nadal jest, z punktu widzenia metodologicznego, problematyczne. Opracowania po-
szczególnych hoteli czy nawet ich grup nie stanowią wystarczającej podstawy do ana-
liz produktywności w odniesieniu do całego sektora. Dotychczas zaskakująco mało 
zrobiono dla pomiaru produktywności w skali całej branży hoteli (Jones, Hall 1995). 
Stąd też wydaje się być celowym podejmowanie dyskusji nad oceną efektywności 
funkcjonowania (tj. wykorzystania posiadanego potencjału noclegowego) w ujęciu 
całościowym tego sektora gospodarczego. 

W opracowaniu pojęciem efektywności funkcjonowania (poziomu wykorzystania) 
całego sektora hoteli określono jego zdolność do wzrostu w kategoriach fizycznych, 
którą można zidentyfikować przy wykorzystaniu wskaźników indeksowych.  
W ten sposób rozumianą efektywność funkcjonowania hoteli wyraża pojęcie frekwen-
cji określone jako stopień wykorzystania zdolności eksploatacyjnej istniejących hoteli 
(ogółem i z podziałem na kategorie wg. ich standardu) w okresie roku kalendarzowe-
go. Zdolność eksploatacyjną hoteli wyraża liczba dostępnych miejsc noclegowych/ 
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pokoi, natomiast wykorzystanie tej zdolności liczba udzielonych noclegów korzystają-
cym z nich turystom. Stąd też analizą objęto dynamikę wzrostu zasobu miejsc nocle-
gowych/pokoi, liczby korzystających z nich turystów i udzielonych im noclegów,  
a następnie wskaźnika frekwencji, średniej liczby gości i udzielonych im noclegów 
przypadających na jedno miejsce noclegowe oraz przeciętną liczbę nocy spędzonych 
w hotelach przez turystów. Przyjęto założenie, że jeżeli dynamika wzrostu liczby ko-
rzystających z hoteli, a zwłaszcza udzielonych im noclegów jest wyższa aniżeli dyna-
mika przyrostu ich zasobów noclegowych to następuje poprawa efektywności ich 
funkcjonowania, czyli występuje zdolność do wzrostu całego sektora hoteli. Przyjęty 
sposób identyfikacji efektywności funkcjonowania hoteli (poziomu ich wykorzystania) 
powinien znaleźć potwierdzenie w rosnącej wielkości wskaźnika frekwencji oraz 
wskazanych wyżej wskaźników informujących o wykorzystaniu istniejącego potencja-
łu miejsc noclegowych.  

Do przeprowadzenia wskazanych analiz niezbędne są wiarygodne i porównywal-
ne materiały źródłowe obejmujące wskaźniki fizyczne z kilkuletniego okresu. Ich 
zgromadzenie nie nastręczało szczególnych trudności w przypadku dużego miasta ja-
kim jest Łódź. W tym celu wykorzystano ogólnie dostępne statystyki GUS-u pocho-
dzące z bieżącej sprawozdawczości z obiektów noclegowych zbierane przy wykorzy-
staniu formularza Kt-1 i Kt-1a, a udostępniane w ramach BDL, branżowego rocznika 
statystycznego turystyki, publikacji US w Łodzi zawierających informacje statystycz-
ne dotyczące turystyki. Bieżącą sprawozdawczość z hoteli należy uznać za niemal peł-
ną i wiarygodną. Hotele, zwłaszcza skategoryzowane niemal w całości wywiązują się 
z obowiązku sprawozdawczego, co nie jest regułą w pozostałych rodzajach obiektów 
noclegowych, gdzie obowiązek sprawozdawczy dopełnia znacznie mniejsza ich liczba. 
W opracowaniu przyjęto stosowaną przez statystykę definicję hotelu, a mianowicie: 
„obiekt zlokalizowany głównie w zabudowie miejskiej dysponujący co najmniej 10 po-
kojami, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczący sze-
roki zakres usług związanych z pobytem gości. Każdy hotel musi zapewnić podawanie 
śniadań. W zależności od wyposażenia i zakresu świadczonych usług wyróżnia się pięć 
kategorii hoteli: najwyższa – 5 gwiazdek, najniższa – 1 gwiazdka” (Turystyka w 2014 r., 
s. 17). Podstawowy zakres zgromadzonych danych zestawiono w tabeli 1 a obliczo-
nych wskaźników indeksowych na wykresach (ryc. 1–5). Dokumentują one zaprezen-
towane w opracowaniu wyniki przeprowadzonych analiz. W ogólnym rozpoznaniu 
podjętej problematyki pomocne okazały się też opracowania dotyczące historii, rozwo-
ju i funkcjonowania obiektów bazy noclegowej w Łodzi, w tym szczególnie sektora 
hoteli, w postaci publikowanych artykułów naukowych (Matczak 1993, 1998, 2002, 
2004, 2011; Adamiak, Napierała 2013; Milewska, Włodarczyk 2004; Włodarczyk 
2011, 2012 i in.) oraz niepublikowanych prac magisterskich wykonanych pod kierun-
kiem autora w Zakładzie Geografii Hotelarstwa IGMiT UŁ. 
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Hotele łódzkie w okresie do 1990 r.  
 

Łódź, pomimo uzyskania praw miejskich w XV w., przeistoczyła się w duże mia-
sto dopiero w XIX w. dzięki rozwojowi przemysłu włókienniczego. U progu  
XIX w. liczyła niespełna 1 tys. mieszkańców, a w jego końcu zbliżyła się do 0,5 mln. 
W okresie XIX stulecia miasto odwiedzali goście głównie w celach biznesowych (in-
teresy, kontrakty, zakup towarów itp.). Byli to przede wszystkim przemysłowcy, ban-
kierzy, kupcy itp. Przyjazdy poznawcze (wynikające m. in. z chęci przyjrzenia się ży-
ciu dużego miasta) i rozrywkowe stanowiły margines. Słabo wykształcone w mieście 
robotniczym instytucje kultury, rozrywki, gastronomii itp. nie stanowiły zbyt dużej 
zachęty do jego odwiedzania. Ówczesna baza noclegowa sprowadzała się do paru za-
jazdów i hoteli. Niektóre z pałaców fabrykanckich pełniły funkcje noclegowe dla 
przybywających gości i klientów (np. największy z pałaców I. Poznańskiego). Pod 
koniec XIX wieku rejestrowano w Łodzi 11 hoteli, a tuż przed wybuchem I wojny 
światowej 20 (Milewska, Włodarczyk 2004, s. 59–60). Po I wojnie światowej Łódź, 
będąc nadal wielkim ośrodkiem przemysłu włókienniczego, stała się siedzibą władz 
wojewódzkich, wojskowych, kościelnych, a po II wojnie światowej także dużym 
ośrodkiem akademickim (kilka uczelni wyższych), kulturalnym (teatry, galerie, mu-
zea, kina), rozrywkowym (lokale rozrywkowe, liczne imprezy) itp. W dwudziestoleciu 
międzywojennym nie podjęto większych inwestycji w turystycznej bazie noclegowej 
miasta. W tym okresie w Łodzi funkcjonowało 7 hoteli uzupełnianych tzw. pokojami 
umeblowanymi, a na 1 000 jej mieszkańców przypadało 1,4 miejsc noclegowych (Mi-
lewska, Włodarczyk 2004, s. 62–64).  

W okresie funkcjonowania gospodarki planowej (lata 1945–1989) opartej na scen-
tralizowanym zarządzaniu gospodarką narodową podejmowane inwestycje w hotelar-
stwie były ograniczone. Po zakończeniu II wojny światowej funkcję hotelową przy-
wrócono tylko w paru (zaledwie 3) dawnych hotelach. Nowe obiekty hotelowe  
(w liczbie 3) powstały dopiero w latach 70. XX w., w okresie prosperity gospodarki 
planowej. W 1979 r. Łódź posiadała 6 skategoryzowanych hoteli z 1,8 tys. miejsc noc-
legowych (tab. 1.), co stanowiło około połowy miejsc rejestrowanych w turystycznej 
bazie noclegowej miasta. Na 1 000 mieszkańców przypadały 2 miejsca noclegowe  
w hotelach. Hotele obsługiwały nieco ponad 80% gości nocujących w Łodzi udzielając 
im około 75% ogółu rejestrowanych w mieście noclegów. Pierwszoplanową rolę od-
grywały hotele w udzielaniu noclegów gościom zagranicznym (około 90% z nich ko-
rzystało z noclegu w hotelach). W 1979 r. turyści cudzoziemscy stanowili 21,5% ogó-
łu gości nocujących w hotelach, którym udzielono 30,7% noclegów. Przeciętna dłu-
gość pobytu w hotelach była wysoka, średnio wynosiła 2,7 dnia. Goście zagraniczni 
przebywali dłużej (średnio 3,8 dnia) aniżeli krajowi (2,4 dnia). Przeciętny poziom wy-
korzystania łóżek hotelowych był bardzo wysoki sięgając 81% w skali roku. 
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Tab. 1. Wielkość, struktura i poziom wykorzystania bazy noclegowej Łodzi w latach 
1979–2014 

Wyszczególnienie 
Rok 

1979 1983 1985 1987 1990 1995 2000 2005 2010 2014 
Liczba miejsc nocle-
gowych: 

          

  ogółem 3 585 2 901 2 902 4 499 4 421 4 334 5 669 3 526 5 016 7 229 
      w tym w hotelach 1 805 1 741 1 756 1 811 1 832 1 874 2 354 2 104 3 539 4 965 
Liczba osób korzysta-
jących z noclegów  
(w tys.): 

          

  ogółem 245,8 244,7 227,7 219,1 167,1 201,0 198,0 258,4 334,1 502,9 
      w tym w hotelach 199,1 205,9 191,4 187,0 118,4 151,1 150,8 193,4 256,9 415,9 
Liczba Polaków ko-
rzystających z nocle-
gów (w tys.): 

          

  ogółem 195,6 231,8 209,7 193,8 129,7 129,1 158,6 200,4 276,8 401,8 
      w tym w hotelach 156,3 193,6 174,5 163,1 85,8 92,1 116,8 141,6 203,9 326,2 
Liczba cudzoziem-
ców korzystających  
z noclegów (w tys.): 

          

  ogółem 50,2 12,9 18,0 25,3 37,4 71,9 39,3 58,0 57,3 101,1 
      w tym w hotelach 42,8 12,3 16,9 23,9 32,6 59,0 33,9 51,8 53,0 89,7 
Liczba udzielonych 
noclegów (w tys.): 

          

  ogółem 720,8 689,5 705,8 743,0 424,9 413,1 434,5 500,8 619,4 804,6 
      w tym w hotelach 537,6 469,9 493,1 520,7 251,2 279,8 283,8 319,6 428,7 612,0 
Liczba udzielonych 
noclegów Polakom  
(w tys.): 

          

  ogółem 536,2 644,7 631,9 650,6 337,1 285,8 352,9 381,0 491,5 611,4 
      w tym w hotelach 372,6 426,7 424,3 434,5 173,6 179,9 218,5 217,7 315,5 458,9 
Liczba udzielonych 
noclegów cudzo-
ziemcom (w tys.): 

          

  ogółem 184,6 44,8 73,9 92,4 87,8 127,3 81,6 119,8 127,9 193,2 
      w tym w hotelach 165,0 43,2 68,8 86,2 77,6 99,9 65,3 101,9 113,2 153,1 
Przeciętna długość 
pobytu w dniach: 

          

  ogółem 2,9 2,8 3,1 3,4 2,5 2,0 2,2 1,9 1,8 1,6 
      w tym w hotelach 2,7 2,3 2,6 2,8 2,1 1,8 1,9 1,6 1,7 1,5 
Przeciętna długość 
pobytu Polaków  
w dniach: 

          

  ogółem 2,7 2,8 3,0 3,4 2,6 2,2 2,2 1,9 1,8 1,5 
      w tym w hotelach 2,4 2,2 2,4 2,7 2,0 1,9 1,9 1,5 1,5 1,4 
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cd. tab. 1. Wielkość, struktura i poziom wykorzystania bazy noclegowej Łodzi w la-
tach 1979–2014 

Wyszczególnienie 
Rok 

1979 1983 1985 1987 1990 1995 2000 2005 2010 2014 
Przeciętna długość 
pobytu cudzoziem-
ców w dniach: 

          

  ogółem 3,7 3,5 4,1 3,7 2,3 1,8 1,7 1,8 2,1 1,5 
      w tym w hotelach 3,8 3,5 4,1 3,6 2,4 1,7 1,9 2,0 2,1 1,7 
Przeciętny poziom 
wykorzystania miejsc 
noclegowych w % 
(wskaźnik frekwencji): 

          

  ogółem 57,8 69,2 71,0 69,6 41,5  35,1 40,3 34,8 30,7 
      w tym w hotelach 81,0 73,7 76,7 78,6 37,5 40,9 36,1 42,1 34,0 33,1 

Źródło: Obliczono na podstawie bieżącej sprawozdawczości z Kt-1 i Kt-1a za lata 1979–2014. 

 

Kryzys gospodarki planowej w latach 80. XX w. nie sprzyjał rozwojowi hotelar-
stwa łódzkiego, ale też nie doprowadził do jego zapaści. Liczba miejsc noclegowych  
w hotelach utrzymywała się na poziomie z końca lat 70. XX w. Podobnie liczba ko-
rzystających z bazy hotelowej miasta nie uległa istotnemu spadkowi. Zmieniły się jed-
nak proporcje między nocującymi w hotelach turystami krajowymi a zagranicznymi. 
Udział cudzoziemców na początku lat 80. XX w. spadł do poziomu 6% i do końca tej 
dekady wzrósł do 12,8%, a w udzielonych noclegach odpowiednio z 9,2% do 16,5%. 
Przeciętna długość pobytu cudzoziemców w hotelach łódzkich była wysoka  
i wynosiła od 3,5 do 4,1 dni. Natomiast turystów polskich utrzymywała się na pozio-
mie z końca lat 70. XX w. i wynosiła od 2,2 do 2,4 dnia. Poziom wykorzystania miejsc 
noclegowych w hotelach nadal był wysoki i wahał się od 73,7% do 78, 6%. W latach 
70. i 80. XX w. obłożenie łóżek w hotelach było wyższe, aniżeli pozostałych obiektów 
noclegowych miasta. 

 
Wielkość potencjału i wykorzystania hoteli łódzkich w okresie 1990–2014 
 

Po 1989 r. hotele łódzkie funkcjonują w ramach gospodarki rynkowej i podlegają 
jej prawom. Przejawia się to m. in. w zmienności ich potencjału noclegowego oraz 
jego wykorzystania przez turystów (tab. 1). O skali tego zjawiska informują wskaźniki 
statystyczne (indeksy, średnia geometryczna, współczynnik zmienności). 

 
Zmiany w potencjale hoteli po 1989 r.  

 
Na początku lat 90. XX w. liczba hoteli i ich pojemność została zachowana na po-

ziomie z końca lat 80. XX w. Funkcjonowało 8 hoteli z ok. 1,1 tys. pokoi i 1,8 tys. 
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miejsc noclegowych. Od 1996 r. notowano już powolny lecz systematyczny wzrost ich 
liczby i pojemności. Jednak dopiero po 2006 r. nastąpiło wyraźne przyspieszenie 
wzrostu liczby i pojemności hoteli w Łodzi. W 2014 r. zarejestrowanych było  
29 obiektów, 2,7 tys. pokoi i 5 tys. łóżek. Na 1 000 mieszkańców Łodzi przypadało  
7 miejsc noclegowych w hotelach. Generalnie w okresie 1990–2014 występowała  
w hotelarstwie łódzkim tendencja wzrostowa z okresowymi spadkami i wzrostami 
charakterystycznymi dla gospodarki rynkowej. W okresie tym średnio rocznie rosła 
liczba obiektów hotelowych o 5,3%, pokoi o 3,9% i miejsc noclegowych o 4,1%. 

Hotele w Łodzi, zarówno przed jak i po 1989 r., stanowiły podstawową część tu-
rystycznej bazy rejestrowanych obiektów noclegowych. Ich udział w liczbie i pojem-
ności turystycznej bazy noclegowej miasta kształtował się początkowo na poziomie 
40–50%, a po 2008 r. wzrósł aż do udziału wynoszącego ok. 70% ogółu miejsc nocle-
gowych posiadanych przez Łódź. W okresie 1990–2014 nastąpiły też wyraźne zmiany 
w wielkości obiektów hotelowych. Pochodzące z okresu gospodarki planowej hotele 
były obiektami dużymi, dysponującymi średnio powyżej 100 pokojami i 200 łóżkami. 
Przybywające w latach 90. XX w. obiekty hotelowe były już mniejszych rozmiarów, 
stąd nastąpił spadek przeciętnej wielkości hoteli łódzkich do poziomu 70 pokoi i 120 
łóżek. Z kolei po 2000 r. wzrosła średnia wielkość hoteli do 90–100 pokoi i 150–170 
łóżek i na tym poziomie utrzymała się do końca 2014 r. 

Łódź nie posiadała hoteli luksusowych. W okresie gospodarki planowej  
3 z nich były 4-gwiazdkowe, a pozostałe 2-gwiazdkowe. Jednak po 1989 r. hotele te 
nie spełniały standardu obiektów 4-gwiazdkowych i w 1993 r. uzyskały standard hoteli  
3-gwiazdkowych. Hotele 4-gwiazdkowe ponownie pojawiły się w Łodzi dopiero  
w 2009 r. Były to obiekty duże, powyżej 120 a nawet 270 pokoi. W 2014 r. Łódź po-
siadała 5 hoteli 4-gwiazdkowych, które stanowiły 17,2% liczby hoteli łódzkich oraz 
33% ogółu pokoi i 36,6% łóżek hotelowych. Dotychczas, w bazie hotelowej Łodzi 
najwyższy udział miały hotele 3-gwiazdkowe. Pomimo znaczącego wzrostu ich liczby 
w okresie 1990–2014 (z 3 do 13), to ich udział w zasobie pokoi i łóżek hotelowych 
miasta zmalał do ok. 1/3. Przejściowo duże znaczenie w bazie hotelowej miasta miały 
hotele budżetowe (2- i 1-gwiazdkowe). W latach 90. XX w. ich udział w liczbie obiek-
tów sięgał 75–87,5%, pokoi 60% i miejsc noclegowych do 72%. Dopiero po 2000 r. 
udział tych hoteli w bazie hotelowej miasta zaczął się obniżać i w 2014 r. spadł mniej 
więcej do udziału wynoszącego 1/3 liczby obiektów, pokoi i łóżek hotelowych. W ten 
sposób w 2014 r. Łódź uzyskała zrównoważoną strukturę pojemności hoteli pod 
względem standardu, w której hotele o standardzie wysokim (4-gwiazdkowe), średnim 
(3-gwiazdkowe) i ekonomicznym (2- i 1-gwiazdkowe) posiadały udziały po ok. 1/3  
(w przypadku pokoi odpowiednio: 33,0%, 35,9% i 31,1% i miejsc noclegowych: 
36,6%, 32,8% i 31,6%).   
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Zmiany w liczbie gości korzystających z hoteli po 1989 r.  
 

Turyści korzystający z rejestrowanej bazy noclegowej miasta najczęściej wybiera-
li nocleg w hotelach. Średnio w analizowanym okresie z noclegu w hotelach skorzy-
stało 75,9% ogółu turystów nocujących w rejestrowanej bazie noclegowej Łodzi. Tu-
ryści cudzoziemscy korzystający z noclegu w rejestrowanych obiektach znacznie czę-
ściej (średnio w 87,6%) wybierali nocleg w hotelach aniżeli krajowi (średnio  
w 72,6%). Przeciętna zmienność tych udziałów była niewielka (odchylenie standar-
dowe zamykało się w granicach 2,5–3,6%, a współczynnik zmienności poniżej 0,2). 
Do 2008 r. około połowa gości krajowych korzystających z hoteli łódzkich nocowała 
w obiektach 3-gwiazdkowych, pozostali w 2- i 1-gwiazdkowych (początkowo z więk-
szym udziałem hoteli 1-gwiazdkowych, później 2-gwiazdkowych). Natomiast cudzo-
ziemcy w 2/3 korzystali z noclegu w hotelach 3-gwiazdkowych (w obiektach w tam-
tym okresie o najwyższym dostępnym w Łodzi standardzie). Po uruchomieniu hoteli 
4-gwiazdkowych w latach 2009–2014 ich udział w obsłudze gości krajowych wzrósł 
do 1/3 a cudzoziemskich do ponad 50%, natomiast wyraźnie zmalał w obiektach niż-
szych kategorii. Dotyczyło to zwłaszcza hoteli 3-gwiazdkowych, a wcześniej już, bo 
od 2000 r., hoteli 1-gwiazdkowych, natomiast hotele 2-gwiazdkowe utrzymały swój 
dotychczasowy udział. 

W okresie 1990–2014 z noclegu w hotelach łódzkich średnio rocznie korzystało 
191,9 tys. turystów (polskich 140,3 tys. i cudzoziemskich 51,6 tys.), a skrajne wartości 
roczne zamykały się w przedziale od 99,2 do 415,9 tys. (krajowych od 72 do 326 tys., 
zagranicznych od 27,2 do 89,7 tys.). Indeks wzrostu liczby korzystających z hoteli 
łódzkich w 2014 r. w porównaniu z 1990 r. wyniósł ogółem 315,4% (w przypadku 
turystów polskich 435,4% i cudzoziemskich 206,5%). Średnio rocznie przybywało 
turystów korzystających z noclegu w hotelach łódzkich o 5,1%, więcej krajowych  
o 6,1% i znacząco mniej cudzoziemskich o 2,9%. 

Tempo wzrostu liczby turystów korzystających z noclegu w hotelach łódzkich po 
1989 r. było nierównomierne. Do 2002 r. wzrost ten był powolny i niewielki, dopiero 
od 2003 r. jego tempo wyraźnie wzrosło, głównie na skutek rosnącej liczby turystów 
polskich korzystających z noclegu w hotelach. W przypadku turystów cudzoziemskich 
wzrost ten był wyraźny, ale bardzo nieregularny z cyklicznymi spadkami i wzrostami. 
Tempo wzrostu liczby korzystających z noclegu w hotelach łódzkich było też zróżni-
cowane w zależności od ich standardu. Wprowadzenie do Łodzi hoteli 4-
gwiazdkowych w 2009 r. okazało się bardzo korzystną decyzją. W okresie 2009–2014 
liczba korzystających turystów z noclegów w nich wyraźnie wzrosła, zarówno pol-
skich, jak i szczególnie cudzoziemskich, a tempo tego wzrostu było wysokie. Hotele te 
w ostatnich latach częściowo przejęły gości korzystających z hoteli niższych kategorii, 
zwłaszcza 3-gwiazdkowych. W tych ostatnich wzrost liczby korzystających z nocle-
gów był widoczny, ale jego tempo stosunkowo niskie z łagodnie zaznaczającymi się 
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spadkami i wzrostami. Z hoteli 3-gwiazdkowych przez długi okres korzystało najwię-
cej turystów. Dopiero w ostatnich latach hotele te zostały poddane silnej konkurencji 
zarówno ze strony hoteli luksusowych (4-gwiazdkowych) jak i ekonomicznych (2- i 1-
gwiazdkowych). 

 
Zmiany w liczbie udzielonych noclegów gościom przez hotele łódzkie po 1989 r.  
 

Turystom przybywającym do Łodzi w latach 1990–2014 najwięcej noclegów 
udzielono w hotelach. Ich udział w liczbie noclegów udzielonych na terenie miasta 
wynosił średnio rocznie 66% (w przypadku gości krajowych 61%, a zagranicznych 
82%). Udziały te wykazywały niewielkie zmiany o charakterze powolnego wzrostu 
(współczynnik zmienności kształtował się na niskim poziomie 0,07–0,11). Hotele 
łódzkie udzielały średnio rocznie 325,5 tys. noclegów (turystom krajowym 226,3 tys.  
i zagranicznym 99,2 tys.), a skrajne wartości zamykały się w szerokim przedziale 
202,5–612 tys. (w przypadku turystów krajowych 125,5–458,9 tys., zagranicznych 
63,8–153,1 tys.). Indeks wzrostu udzielonych noclegów przez hotele łódzkie w 2014 r. 
w porównaniu z 1990 r. wyniósł ogółem 243,6% (w przypadku noclegów udzielonych 
gościom krajowym 294%, zagranicznym 160,8%). Średni roczny wzrost udzielonych 
noclegów w hotelach łódzkich wyniósł ogółem 2,9% (w tym turystom krajowym 4,4% 
i zagranicznym 1,9%). Zmiany w liczbie udzielonych noclegów przez hotele łódzkie 
były dość znaczące, o czym informuje wartość współczynnika zmienności wynosząca 
ogółem 0,33 (dla gości krajowych 0,39, zagranicznych 0,24). Tempo wzrostu liczby 
udzielonych noclegów w hotelach Łodzi było nierównomierne i można w nim wyróż-
nić dwa okresy. Pierwszy w latach 1990–2002 kiedy wzrost ten był niewielki (i po-
wolny), drugi obejmował lata 2003–2014, w którym jego tempo wyraźnie wzrosło,  
w główniej mierze na skutek rosnącej liczby udzielonych noclegów gościom krajo-
wym. Z kolei w przypadku turystów zagranicznych tempo wzrostu liczby udzielonych 
noclegów było wyraźnie niższe i nieregularne. 

Tempo wzrostu liczby udzielonych noclegów przez hotele łódzkie było też wy-
raźnie zróżnicowane w zależności od ich standardu. Wprowadzenie do Łodzi hoteli  
4-gwiazdkowych w 2009 r. spowodowało daleko idące zmiany w miejscowym hote-
larstwie. W okresie 2009–2014 ich udział w liczbie udzielonych noclegów przez hote-
le łódzkie wzrósł do 37% (tj. do 226,4 tys.) ogółem (turystom krajowym udzielono 
29,3%, tj. 134,4 tys., a zagranicznym 60,1%, tj. 92 tys. noclegów). Tempo wzrostu 
było wysokie i średnio rocznie wynosiło ogółem 34,1% (w przypadku turystów krajo-
wych 35,6%, zagranicznych 32%). Do momentu pojawienia się w Łodzi hoteli  
4-gwiazdkowych w liczbie udzielonych noclegów przez hotele przeważały obiekty  
3-gwiazdkowe, z którymi silnie konkurowały hotele budżetowe (2- a nawet  
1-gwiazdkowe), zwłaszcza w liczbie udzielonych noclegów turystom krajowym.  
W tych hotelach średnie roczne tempo liczby udzielonych noclegów w latach 1990–
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2014 było niskie, w przypadku hoteli 3-gwiazdkowych wynosiło 0,5% (w przypadku 
gości krajowych wzrost ten wyniósł 1,9%, natomiast zagranicznych spadek o 3,7%),  
w obiektach 2-gwiazdkowych o 1,9% (gości krajowych o 2,6%, zagranicznych  
o 0,3%) i 1-gwiazdkowych o 10,2% (krajowych o 12,2%, zagranicznych o 1,9%). Jed-
nak od 2009 r. udział w liczbie udzielonych noclegów w hotelach niższych kategorii 
wyraźnie zmalał, w mniejszym stopniu w przypadku udzielonych noclegów turystom 
krajowym, natomiast bardziej drastycznie turystom zagranicznym. Zatem pojawienie 
się w Łodzi hoteli 4-gwiazdkowych bardzo wyraźnie zaostrzyło konkurencję z hote-
lami niższych kategorii, zwłaszcza z obiektami 3-gwiazdkowymi. W tym okresie je-
dynie hotele 1-gwiazdkowe wykazywały dużą odporność na konkurencję hoteli wyż-
szych kategorii, zwłaszcza w zakresie udzielonych noclegów gościom krajowym. 
 
Relacje między dynamiką wzrostu potencjału hoteli a ich wykorzystaniem 
 

Relacje zachodzące pomiędzy dynamiką wzrostu liczby miejsc noclegowych, ko-
rzystających z nich turystów i udzielonych im noclegów ogółem (ryc. 1) i w wyróż-
nionych kategoriach hoteli według ich standardu w okresie 1990–2014 charakteryzują 
się stosunkowo niewielkim poziomem zróżnicowania. Okresy wyższej dynamiki 
wzrostu potencjału noclegowego hoteli przeplatają się z okresami wyższej dynamiki 
ich wykorzystania. 
 

 

Ryc. 1. Dynamika wzrostu liczby miejsc noclegowych, korzystających z nich turystów 
i udzielonych im noclegów ogółem w hotelach łódzkich w latach 1990–2014 

Źródło: opracowanie własne. 
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Z porównania dynamiki wzrostu liczby miejsc noclegowych i korzystających  
z nich turystów (ryc. 2A) wynika, że hotele 4-gwiazdkowe, a zwłaszcza 1-gwiazdkowe 
posiadały parokrotnie wyższą niż przeciętnie cały sektor hoteli dynamikę wzrostu ko-
rzystających z nich turystów, aniżeli wynosiła dynamika wzrostu ich pojemności wy-
rażona liczbą miejsc noclegowych. Z kolei hotele 2-gwiazdkowe posiadały niższą ani-
żeli cały sektor hoteli dynamikę wzrostu korzystających z nich turystów, ale wyższą  
w porównaniu z dynamiką wzrostu posiadanych miejsc noclegowych. Jedynie w przy-
padku hoteli 3-gwiazdkowych indeksy wzrostu zasobu miejsc noclegowych i korzysta-
jących z nich turystów były zrównoważone, ale na poziomie o połowę niższym w po-
równaniu z analogicznymi indeksami wzrostu dla całego sektora hoteli łódzkich. Po-
dobne relacje wystąpiły w porównaniu dynamiki wzrostu miejsc noclegowych i udzie-
lonych w nich turystom noclegów (ryc. 2B). W tym przypadku dynamika wzrostu 
udzielonych noclegów była wysoka, ale znacząco niższa aniżeli wzrostu korzystają-
cych z nich turystów. Hotele 4- i 1-gwiazdkowe nadal posiadały najwyższą dynamikę 
wzrostu udzielonych noclegów, parokrotnie wyższą aniżeli cały sektor. Natomiast ho-
tele 3- i 2-gwiazdkowe miały indeksy wzrostu udzielonych noclegów wyraźnie poniżej 
indeksów wzrostu posiadanego zasobu miejsc noclegowych. 
 

 

Ryc. 2A. Wzrost potencjału i wykorzystania hoteli w Łodzi w latach 1990–2014. Dy-
namika wzrostu liczby miejsc noclegowych w hotelach i korzystających  
z nich w latach 1990–2014 

Źródło: opracowanie własne. 
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Ryc. 2B. Wzrost potencjału i wykorzystania hoteli w Łodzi w latach 1990–2014.  
Dynamika wzrostu liczby miejsc noclegowych w hotelach i udzielonych  
w nich noclegów w latach 1990–2014 

Źródło: opracowanie własne. 
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miki wzrostu wyróżnionych parametrów podjęto próbę adaptacji metody „wzorco-
wych układów nierówności” (Kopiński 2013). Jej istotą jest, aby indeks dynamiki 
efektów (zysku) był wyższy od indeksu dynamiki nakładów (kapitału). Jeżeli ta nie-
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nierówność wzrasta, to zachęca to do podejmowania inwestycji. Najkorzystniejsza 
sytuacja dla sektora hoteli występuje przy następującej nierówności całkowitej:  
ZH < KH < UH, gdzie: ZH – dynamika zasobów wyrażona liczbą miejsc noclegowych  
w hotelach, KH – dynamika liczby korzystających z hoteli, UH – dynamika udzielonych 
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a zwłaszcza ZH < UH i KH < UH informujące o stopniu intensywności wykorzystania 
istniejącego potencjału noclegowego hoteli.  

Spełnienie nierówności ZH < KH < UH okazało się dla sektora hoteli w Łodzi trud-
ne do osiągnięcia (tab. 2.). Wystąpiło zaledwie w trzech przypadkach (w latach: 1995, 
2004 i 2005) w okresie 24 lat (tj. w 12,5%). Nierówność ta w ogóle nie wystąpiła  
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się 1995 r., w którym nierówność ta wystąpiła w hotelach wszystkich kategorii. Naj-
częściej występowała nierówność ZH < KH, zarówno ogółem jak i w poszczególnych 
kategoriach hoteli. W hotelach 4-gwiazdkowych nierówność ta występowała w 3/5 
okresu ich funkcjonowania. W pozostałych kategoriach hoteli w około 1/3 analizowa-
nych lat. Częstość występowania nierówności ZH < UH rosła wraz z malejącym stan-
dardem hoteli. W przypadku hoteli budżetowych nierówność ta występowała w ponad 
połowie analizowanych lat. Z kolei nierówność KH < UH występowała w 1/3 badanego 
okresu, najliczniej w hotelach 3-gwiazdkowych i budżetowych, najrzadziej w 4-
gwiazdkowych. 

 

Tab. 2. Częstość występowania nierówności w dynamice wzrostu potencjału i jego 
wykorzystania w hotelach łódzkich w latach 1990–2014 

Wyszczególnienie 
Nierówność 

ZH < KH < UH ZH < KH ZH < UH KH < UH 

Hotele ogółem:     
   liczba przypadków 3 11 9 8 

% 12,5 45,8 37,5 33,3 
Hotele 4-gwiazdkowe:     
   liczba przypadków – 3 2 1 

% – 60,0 40,0 20,0 
Hotele 3-gwiazdkowe     
   liczba przypadków  3 7 11 22 

% 12,5 29,2 45,8 45,8 
Hotele 2-gwiazdkowe     
   liczba przypadków 3 8 12 9 

% 12,5 33,3 50,0 37,5 
Hotele 1-gwiazdkowe     
   liczba przypadków 3 9 14 10 

% 12,5 37,5 58,3 41,7 

 Źródło: Obliczono na podstawie bieżącej sprawozdawczości z Kt-1i Kt-1a za lata 1990–2014. 

 
Analiza relacji porównywanych parametrów oraz wykorzystująca „wzorcowe 

układy nierówności” wskazuje na opóźnienie czasowe występujące pomiędzy dynami-
ką wzrostu pojemności miejsc hotelowych a wzrostem poziomu ich wykorzystania 
przez turystów i udzielone im noclegi. Obejmuje szczególnie okres ostatnich lat, po 
2006 r., kiedy dynamika wzrostu pojemności noclegowej hoteli wyprzedzała dynami-
kę wzrostu ich wykorzystania. Natomiast do 2006 r. lata o wyższej dynamice wzrostu 
potencjału noclegowego hoteli przeplatały się z latami o wyższej dynamice wzrostu 
ich wykorzystania. Zaobserwowano też wyraźny trend wzrostowy w wykorzystaniu 
hoteli budżetowych. W przypadku hoteli 4-gwiazdkowych okres funkcjonowania ich 
był dość krótki i pomimo, że przyjmowały i udzielały one noclegów rosnącej liczbie 
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turystów to dynamika wzrostu ich wykorzystania ustępowała dynamice powiększania 
ich potencjału (okres wzmożonych inwestycji). Wydaje się, że w najbliższym okresie 
należy oczekiwać ograniczenia dalszych inwestycji, natomiast dążenia do wzrostu dy-
namiki ich wykorzystania, a zwłaszcza liczby udzielanych noclegów. 

W okresie 1990–2014 struktura pojemności i wykorzystania hoteli łódzkich we-
dług ich standardu uległa znaczącym zmianom, które dobrze opisuje stosunek przesu-
nięcia (Sp) w strukturze. Obliczono go porównując faktyczny wzrost wyróżnionych 
kategorii hoteli z teoretycznym, który miałby miejsce, gdyby łączna stopa wzrostu  
w wydzielonych kategoriach hoteli była taka sama jak w całym sektorze hoteli w Ło-
dzi ogółem (Isard 1965, s. 130–131). Stosunek przesunięcia (Sp) w strukturze jest ilo-
razem sumy wszystkich różnic w wykorzystaniu pojemności faktycznej i teoretycznej 
(dodatnich lub ujemnych) podzielonych przez całkowite wykorzystanie i pojemność 
całego sektora hoteli w Łodzi. Tak obliczony stosunek przesunięcia (Sp) wskazuje,  
że zarówno w liczbie miejsc noclegowych (Sp = 0,24), jak i korzystających z nich tu-
rystów (Sp = 0,35) i udzielonych noclegów (Sp = 0,39) korzystne przesunięcie  
w strukturze nastąpiło na rzecz hoteli 4- i 1-gwiazdkowych oraz w dużo mniejszym 
stopniu 2-gwiazdkowych. Natomiast wyraźnie na znaczeniu w strukturze hoteli łódz-
kich straciły obiekty 3-gwiazdkowe, zwłaszcza w liczbie turystów korzystających  
z miejsc noclegowych (wielkość tego niekorzystnego przesunięcia opisuje Sp = 0,18). 
Analizę tę potwierdzają wykresy względnego wzrostu wykorzystania miejsc noclego-
wych w hotelach łódzkich (ryc. 2). 
 
Zmiany w poziomie wskaźników intensywności wykorzystania hoteli 

 
Zasadność otrzymanych wyników z przeprowadzonych dotychczas analiz po-

twierdzają też wskaźniki poziomu wykorzystania obiektów hotelowych w Łodzi  
w okresie 1990–2014 (ryc. 3, 4 i 5). 

Wielkość wskaźnika frekwencji informująca o przeciętnym rocznym poziomie 
wykorzystania miejsc noclegowych w hotelach wynosząca w końcu lat 80. XX wieku 
78,6% zmalała do poziomu 37,5% w 1990 r. Do końca lat 80. XX wieku wskaźnik 
frekwencji w hotelach łódzkich był znacząco wyższy aniżeli w całej bazie noclegowej 
miasta. Po 1989 r. wielkość wskaźnika frekwencji w hotelach spadła poniżej poziomu 
notowanego w całej bazie noclegowej Łodzi. Dopiero w ostatnim okresie (po 2010 r.) 
frekwencja w hotelach łódzkich była wyższa aniżeli w całej bazie noclegowej Łodzi 
(powróciła do stanu sprzed 1990 r.). W okresie 1990–2014 średnia roczna wielkość 
wskaźnika frekwencji wynosiła w odniesieniu do miejsc noclegowych 36,7%, a pokoi 
42,4% i podlegała niewielkim wahaniom (odchylenie standardowe wynosiło odpo-
wiednio 4,8 i 5,2%, a współczynnik zmienności 0,13 i 0,12). W tym okresie wielkość 
wskaźnika frekwencji w odniesieniu do miejsc noclegowych wykazywała niewielką 
tendencję spadkową, natomiast w przypadku pokoi niewielką wzrostową. Wielkość 
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wskaźnika frekwencji w przypadku miejsc noclegowych w 2014 r. była niższa o 8,6% 
aniżeli w 1990 r., natomiast pokoi wyższa o 7,4% w porównaniu z 1994 r. 

 

 

Ryc. 3. Wskaźnik frekwencji w hotelach łódzkich w latach 1990–2014 

Źródło: opracowanie własne. 

  
W poszczególnych kategoriach hoteli wielkość wskaźnika frekwencji była wyraź-

nie zróżnicowana. W hotelach 4-gwiazdkowych średnie roczne obłożenie miejsc noc-
legowych wynosiło 32,8%, a pokoi 50,5%. W ciągu sześciu lat funkcjonowania tej 
kategorii hoteli wzrost obłożenia miejsc hotelowych wyniósł 4,6%. Natomiast w przy-
padku obłożenia pokoi zanotowano tendencję spadkową o 3,7% w 2014 r. w stosunku 
do 2009 r. Dużo większy spadek wielkości wskaźnika frekwencji w okresie 1990–
2014 zanotowano w hotelach 3-gwiazdkowych. Tutaj spadek obłożenia miejsc nocle-
gowych osiągnął 27%, a pokoi 25,2%. Średnie roczne obłożenie miejsc noclegowych 
wynosiło 33,7% i nie odbiegało od poziomu obłożenia hoteli 4-gwiazdkowych, nato-
miast obłożenie pokoi wynosiło 39% i było znacząco niższe aniżeli w hotelach wyż-
szej, ale i także niższych kategorii. Poziom zróżnicowania obłożenia łóżek i pokoi  
w hotelach 3-gwiazdkowych w analizowanym okresie był niewielki, o czym świadczy 
niska wielkość współczynnika zmienności 0,17 i 0,16. Korzystniej kształtowało się 
obłożenie miejsc noclegowych i pokoi w hotelach budżetowych. W hotelach  
2-gwiazdkowych średnie roczne obłożenie miejsc noclegowych wynosiło 37,3%,  
a pokoi 44,2%, przy niskim poziomie zmian (współczynnik zmienności 0,11 i 0,17). 
Jednak obłożenie łóżek było o 4,2% niższe w 2014 r. aniżeli w 1990 r., ale za to obło-
żenie pokoi o 13,8% wyższe. Jeszcze korzystniejszy poziom wielkości wskaźnika fre-
kwencji w odniesieniu do miejsc noclegowych zanotowano w hotelach  
1-gwiazdkowych, który średnio rocznie wynosił 46,7%, a pokoi 45,8%. Dynamika 
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wzrostu poziomu obłożenia łóżek w 2014 r. wynosiła 180,9% w porównaniu z 1990 r., 
a pokoi 132,3%. Poziom zmienności wskaźnika frekwencji był znacząco wyższy i wy-
nosił odpowiednio 0,34 i 0,26. Najkorzystniejsze wskaźniki frekwencji notowano  
w hotelach budżetowych i 4-gwiazdkowych, natomiast najmniej korzystne  
w 3-gwiazdkowych. Przy ogólnie przeciętnym poziomie frekwencji w hotelach łódz-
kich jej zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi kategoriami hoteli było znaczące. 

Biorąc za podstawę całkowity potencjał miejsc noclegowych w sektorze hoteli  
w Łodzi obliczono wskaźniki dynamiki wzrostu liczby korzystających z nich turystów  
i udzielonych im noclegów przypadających na jedno łóżko hotelowe. Z przeprowa-
dzonych analiz wyłania się, podobny jak w przypadku wskaźnika frekwencji, dość 
przeciętny poziom wykorzystania ich potencjału noclegowego (ryc. 4 i 5). 
 

 

Ryc. 4. Liczba korzystających z hoteli łódzkich przypadających na 1 miejsce nocle-
gowe w latach 1990–2014 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Dynamika wzrostu liczby turystów korzystających z jednego łóżka w hotelach 

łódzkich wyniosła 129,7% w 2014 r. w porównaniu z 1990 r. O ile w 1990 r. z jednego 
miejsca noclegowego skorzystało 65 turystów, to w 2014 r. już 84. Dynamika wyko-
rzystania jednego miejsca noclegowego przez turystów w hotelach Łodzi była zróżni-
cowana w zależności od ich kategorii. Najwyższy wzrost zanotowano w hotelach bu-
dżetowych (w 1-gwiazdkowych wyniósł on 265,1%, z 46 do 121 turystów,  
w 2-gwiazdkowych 160,2% z 60 do 96) oraz 4-gwiazdkowych (239,4%, z 33 do 80 
osób), natomiast w obiektach 3-gwiazdkowych nastąpił spadek o 3,5% (z 74 do 72). 
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Ryc. 5. Liczba udzielonych noclegów w hotelach łódzkich na 1 miejsce noclegowe  
w latach 1990–2014 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Na dość przeciętnym poziomie kształtowała się też dynamika wzrostu liczby 

udzielonych noclegów przez hotele łódzkie przypadająca na jedno łóżko. W całym 
sektorze hoteli w Łodzi w latach 1990–2014 zanotowano spadek o 10,1% (z 137 do 
123 udzielonych noclegów na jedno łóżko hotelowe). Jednak w hotelach najwyższej  
i najniższej kategorii wystąpił wzrost tego wskaźnika. W obiektach 1-gwiazdkowych 
wyniósł on 227,6% (z 90 do 206 noclegów) w 2014 r. w porównaniu z 1990 r.  
W 4-gwiazdkowych w okresie 2009–2014 zanotowano wzrost na poziomie 173,4%  
(z 72 do 125). Natomiast spadki w okresie 1990–2014 wystąpiły w przypadku hoteli  
2-gwiazdkowych o 11,8% (z 141 do 124) i 3-gwiazdkowych o 29,3% (z 150 do 106). 

Ważnym wskaźnikiem informującym o poziomie wykorzystania obiektów hote-
lowych jest średnia liczba nocy spędzonych w nich przez gości. W analizowanym 
okresie systematycznie malała przeciętna liczba nocy spędzanych przez gości we 
wszystkich kategoriach hoteli łódzkich. W 1990 r. goście w hotelach łódzkich spędzali 
średnio nieco powyżej 2 nocy, natomiast w 2014 r. zaledwie 1,5 nocy (goście krajowi 
1,4, zagraniczni 1,7 nocy). Średnie roczne tempo spadku przeciętnej liczby nocy spę-
dzonych w hotelach łódzkich nie przekroczyło 5,2%, a w przypadku hoteli  
1-gwiazdkowych nastąpił wzrost średniej liczby nocy spędzonych przez cudzoziem-
ców z 1,7 w 1990 r do 2,1 nocy w 2014 r. Zatem zmiany nie były duże, współczynniki 
zmienności nie przekroczyły 0,21 z wyjątkiem gości zagranicznych w hotelach  
1-gwiazdkowych, gdzie współczynnik zmienności osiągnął 0,41. 
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Wnioski 
 
Przeprowadzona analiza poziomu wykorzystania sektora hoteli w Łodzi  

w okresie 1990–2014 została oparta na porównaniu dynamiki wzrostu zasobów i uzy-
skanych efektów w miarach fizycznych. Dynamikę wzrostu wyrażono wskaźnikami 
indeksowymi. Zasoby określono liczbą posiadanych w danym roku miejsc noclego-
wych. Uzyskane efekty liczbą korzystających z hoteli i udzielonych noclegów oraz 
wskaźnikiem frekwencji uzupełnionym liczbą korzystających i udzielonych noclegów 
w przeliczeniu na jedno łóżko hotelowe oraz przeciętną liczbą nocy spędzonych  
w hotelach przez gości. Występujące relacje pomiędzy posiadanymi zasobami a ich 
wykorzystaniem (uzyskanymi efektami) zidentyfikowano na podstawie wskaźników 
statystycznych (indeksy, średnie geometryczne, współczynniki zmienności), wzorco-
wych układów nierówności i stosunku przesunięcia (SP) w strukturze (według standar-
du hoteli). Przedstawiono je w tabeli 2 i na wykresach (ryc. 1, 2, 3, 4 i 5). Uzyskane  
w ten sposób wyniki, pomimo pewnych ograniczeń wynikających z oparcia analiz wy-
łącznie na miernikach fizycznych, przyniosły interesujące rezultaty wnoszące nową 
wiedzę na temat funkcjonowania sektora hoteli w Łodzi w okresie 25 lat po przywró-
ceniu gospodarki rynkowej. 

Wzrost potencjału i wykorzystania hoteli w Łodzi nastąpił w dwóch wyraźnie wy-
odrębniających się etapach. Pierwszy z nich, związany z okresem transformacji go-
spodarczej, charakteryzował się początkowo stagnacją, a następnie powolnym wzro-
stem. W porównaniu z końcem lat 80. XX w. wielkość potencjału hoteli w 1990 r. nie 
uległa istotnym zmianom, jednak jego wykorzystanie mierzone m. in. wskaźnikiem 
frekwencji spadło o połowę, z 78,6% w 1987 r. do 37,5% w 1990 r. W kolejnych la-
tach wskaźnik frekwencji obniżył się do poziomu 35,5% w 2004 r., pomimo niewiel-
kiego wzrostu potencjału hoteli, korzystających z nich turystów i udzielonych im noc-
legów. Drugi etap rozwoju hoteli w Łodzi nastąpił po 2004 r. (tj. już po zakończeniu 
transformacji gospodarczej). Charakteryzował się wyraźnie przyspieszonym wzrostem 
potencjału oraz korzystających z niego osób i udzielonych im noclegów. Etap ten  
z niewielkim wahaniami był kontynuowany do 2014 r. Jednak stopień wykorzystania 
hoteli mierzony wskaźnikiem frekwencji po okresie wzrostu (do poziomu 42,1–
47,7%) w latach 2005–2008 ponownie uległ obniżeniu do 33,1% w 2014 r. Wskazuje 
to wyraźnie, że sektor hoteli w Łodzi w okresie 1990–2014 znajdował się w fazie in-
westycyjnej. W pierwszym etapie inwestycje obejmowały utrzymanie posiadanych 
zasobów i polepszenie ich standardu, w drugim powiększenie ich wielkości. Stąd też 
bezwzględna wielkość poziomu wykorzystania hoteli w Łodzi była funkcją wzrostu 
ich potencjału. Zaledwie w 1/3 do 1/2 analizowanego okresu notowano wyższą dyna-
mikę wzrostu wykorzystania hoteli aniżeli przyrostu ich potencjału. Poziom wykorzy-
stania hoteli w Łodzi w okresie 1990–2014 określony miernikami fizycznymi wskazu-
je na dość ograniczoną dynamikę wzrostu. W najbliższej przyszłości należy oczekiwać 
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ograniczenia powiększania potencjału hoteli w Łodzi przy rosnącym nacisku na wzrost 
jego wykorzystania. Natomiast zaobserwowano wyraźne przesunięcie w strukturze 
hoteli pod względem ich standardu. W tym zakresie nastąpiła w ostatnich latach pola-
ryzacja wokół obiektów o najwyższym (4-gwiazdkowych) i najniższym  
(1-gwiazdkowych) standardzie, głównie kosztem do niedawna dominujących w Łodzi 
hoteli 3-gwiazdkowych. 

Z przeprowadzonej analizy literatury przedmiotu wyrażającej m. in. opinię  
o niedostatku badań w zakresie efektywności funkcjonowania całego sektora hoteli 
oraz przeprowadzonych badań empirycznych dynamiki wzrostu zasobów i ich wyko-
rzystania w sektorze hoteli w Łodzi w stosunkowo długim okresie 25 lat nasuwa się 
wniosek o koniecznej potrzebie monitorowania funkcjonowania hoteli, szczególnie na 
poziomie całego sektora. Umożliwi to identyfikację występujących trendów, a tym 
samym przyczyni się do polepszenia procesu prognozowania przyszłych zmian w ob-
rębie tego sektora gospodarczego. 
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TERENY WYPOCZYNKOWE DUŻEGO MIASTA.  

PRZYKŁAD ŁODZI 
 

RECREATIONAL AREAS IN A BIG CITY. EXAMPLE OF ŁÓDŹ 

 
 
Streszczenie: W artykule przedstawiono informacje dotyczące terenów wypoczynkowych, 
które można znaleźć w przestrzeni dużego miasta, jakim jest Łódź. Obszary te zajmują 
znaczną powierzchnię miasta i spełniają wiele funkcji, przede wszystkim rekreacyjną, 
ekologiczną, edukacyjną. Zapewniają one miejsca do wypoczynku zarówno dla mieszkańców 
Łodzi jak i osób przyjezdnych (turystów). W dużym ośrodku miejskim niezbędne są 
przestrzenie, które korzystnie oddziałują na fizyczne i psychiczne zdrowie człowieka. 
Właśnie takimi obszarami są te wypoczynkowe. Analizę przygotowano w oparciu o materiały 
źródłowe pochodzące z Łódzkiego Ośrodka Geodezji. Dane na podstawie których powstał 
artykuł dotyczą obszaru gminy Łódź za rok 2014. Uzyskane dane pozwoliły zastosować m.in. 
diagram Czekanowskiego oraz mapy izolinii przygotowane w programie ArcGIS. 

 
Abstract: The article provides information on recreation areas, which can be found in the 
large city of Lodz. These areas occupy a large area of the city and fulfill many functions, 
primarily recreational, ecological, educational. They provide a place to relax for both 
inhabitants of Lodz as and visitors (tourists). In a large urban center are necessary spaces, 
which preferably affect physical and mental health. That such areas are those resorts.  
The analysis was prepared on the basis of source materials from Lodz Centre of Geodesy.  
The data on the basis of which a concern article of the comune of Lodz for the year 2014. The 
data obtained allowed to apply, among others, Czekanowski diagram and maps isolines 
prepared in the program ArcGIS. 

Słowa kluczowe: Łódź, tereny wypoczynkowe, diagram Czekanowskiego, GIS 
Key words: Łódź, recteational areas, Czekanowski’s diagram, GIS 
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Wprowadzenie 
 

Rola terenów wypoczynkowych w dużych miastach jest nie do przecenienia. Wy-
stępowanie tych obszarów pozwala na regenerację sił fizycznych i psychicznych, ak-
tywny wypoczynek, czyli tak ważną poprawę stanu zdrowia człowieka (Lubowiecki-
Vikuk 2008). Dodatkowo, miejsca te sprzyjają relaksowi i spotkaniom towarzyskim. 
Zwłaszcza współcześnie bardzo dużą uwagę przywiązuje się do harmonijnego układu 
miasta, gdzie oprócz dużych powierzchni zabudowanych i zurbanizowanych, jest 
miejsce dla terenów rekreacyjnych i lasów, które można określić mianem przestrzeni 
wypoczynkowych lub zielonych miasta. 

Obszary wypoczynkowe pełnią wiele ważnych funkcji, które mają wpływ na tzw. 
„bioklimat miasta”. Pod tym pojęciem rozumieć można grupę bodźców klimatycz-
nych, które wpływają na wszystkie organizmy i determinują sposób ich funkcjonowa-
nia oraz rozwoju (Skrzypski 2008). Przestrzenie wypoczynkowe jako grunty zalesione 
i zadrzewione kształtują pewne składniki tego bioklimatu, przede wszystkim: nasło-
necznienie, temperaturę, wilgotność powietrza. Tereny te zapewniają czyste, wzboga-
cone w tlen, aromaty i wilgoć powietrze (Matczak 1994).  

Kompleksy zieleni miejskiej mogą mieć w przestrzeni miasta dwojakie zastoso-
wanie, tzn. tereny te mogą wyznaczać pewne granice, wydzielać przestrzenne jednost-
ki miasta lub je scalać. Dodatkowo, skupiska zieleni miejskiej mogą być zamknięte lub 
otwarte. Tereny zamknięte, do których dostęp mają tylko nieliczni, pogłębiają jedynie 
podział w społeczeństwie i przestrzeni miasta. Otwarte przestrzenie będą obszarem 
integrującym, spajającym strukturę całego miasta, stając się miejscem i polem kontak-
tów społecznych (Jakóbczyk-Gryszkiewicz i in. 2008). 

Uogólniając, tereny zielone miasta stanowią miejsce odpoczynku zarówno dla 
mieszkańców tego miasta jak i osób z zewnątrz (turystów). Stanowią ważny element 
estetycznego i harmonijnego krajobrazu miejskiego. Dodatkowo, wśród tych prze-
strzeni można wyróżnić kilka grup różniących się zagospodarowaniem (Matczak 
1999). 

Celem artykułu jest sprawdzenie jak wygląda rozmieszczenie terenów wypoczyn-
kowych w przestrzeni dużego miasta. Poprzez zastosowanie map izolinii zweryfiko-
wany zostanie procentowy udział tych obszarów w ogólnej strukturze gruntów miej-
skich, a z pomocą programu MaCzek wytypowane zostaną jednostki przestrzenne 
miasta Łodzi, które są najbardziej do siebie podobne pod względem pewnych cech 
związanych właśnie z formami użytkowania terenu. 

 
Charakterystyka badanych terenów 

 
W niniejszym artykule podmiotem badań są obszary wypoczynkowe, które dla au-

torki składają się z przestrzeni rekreacyjnych oraz lasów. Podział ten wynika z klasyfi-
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kacji gruntów, która jest wykorzystywana przez Łódzki Ośrodek Geodezji, ponieważ 
właśnie z ŁOG pochodzą materiały źródłowe. Instytucja ta nie włącza tych po-
wierzchni do jednej grupy, ale do dwóch. Wynika to również z aktualnych ustaw i roz-
porządzeń, które porządkują i regulują pracę ośrodków geodezyjnych w całym kraju.  

Artykuł powstał na podstawie zbioru danych bazy danych Ewidencji Gruntów  
i Budynków, dotyczącej konturów użytków gruntowych w podziale na wszystkie ob-
ręby ewidencyjne miasta Łodzi. Całe miasto dzieli się na 215 obrębów ewidencyjnych, 
które stanowią podstawową jednostkę dla pomiarów geodezyjnych. Wszystkie dane 
zebrane przez ŁOG zostają opracowane właśnie w rozbiciu na 215 obrębów (ryc. 1).  

Jednakże, podział miasta na 215 obrębów ewidencyjnych uniemożliwia zastoso-
wanie programu typologicznego MaCzek, który pozwala na przygotowanie tzw. dia-
gramu Czekanowskiego. Program MaCzek obsługuje maksymalnie 125 jednostek (re-
kordów). W przypadku większej liczby jednostek, program nie będzie w stanie przy-
gotować diagramu Czekanowskiego. Z tego powodu, 215 obrębów ewidencyjnych 
miasta Łodzi zostało zgrupowanych w dwie inne jednostki. Pierwszą z tych jednostek 
było 61 bilansowych jednostek urbanistycznych, drugą 112 jednostek urbanistycznych1.  

 

 

Ryc. 1. Podział Łodzi na 215 obrębów ewidencyjnych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Atlasu Miasta Łodzi. 

                                                            
1 Podział na 61 i 112 jednostek przygotowano w oparciu o „Statystyczna charakterystyka Łodzi według jednostek 

osiedlowych oraz miejscowości przyłączonych z dniem 1.01.1988 r.” 
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Przestrzenie, których dotyczy niniejszy artykuł klasyfikuje się jako tereny rekrea-
cyjno-wypoczynkowe, oznaczone symbolem – Bz, które zalicza się do gruntów zabu-
dowanych i zurbanizowanych oraz lasy, oznaczone symbolem – Ls, które włącza się 
do gruntów leśnych.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2015.0.542) 
do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych zalicza się niezajęte pod budynki i związa-
ne z nimi urządzenia: 
1) tereny ośrodków wypoczynkowych, tereny zabaw dziecięcych, plaże, urządzone 

parki, skwery, zieleńce (poza pasami ulic); 
2) tereny o charakterze zabytkowym, takie jak: ruiny zamków, grodziska, kurhany, 

pomniki przyrody; 
3) tereny sportowe, takie jak: stadiony, boiska sportowe, skocznie narciarskie, tory 

saneczkowe, strzelnice sportowe, kąpieliska, pola golfowe; 
4) tereny spełniające funkcje rozrywkowe, takie jak: lunaparki, wesołe miasteczka; 
5) ogrody zoologiczne i botaniczne; 
6) tereny zieleni nieurządzonej niezaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych  

i zakrzewionych; 
7) tereny rodzinnych ogrodów działkowych urządzonych na gruntach, które nie nadają 

się do upraw rolniczych, w tym na gruntach leśnych oraz zadrzewionych i zakrze-
wionych. 
Na mapie dotyczącej terenów rekreacyjnych w Łodzi, w podziale na 61 bilanso-

wych jednostek urbanistycznych (ryc. 2) widać, że znakomita większość przestrzeni 
rekreacyjnych znajduje się w zachodniej części miasta (dzielnica Polesie) z kulminacją 
w jednostce Park Ludowy, gdzie ok. 80% powierzchni tej jednostki zajmują właśnie 
tereny rekreacyjne. To w Parku Ludowym zlokalizowane są Łódzki Ogród Botaniczny 
(64 ha) oraz Łódzki Ogród Zoologiczny (16,4 ha), a także Park Piłsudskiego, zwany 
inaczej Parkiem Na Zdrowiu (172 ha) i Park Poniatowskiego, które są największymi 
parkami miejskimi w Łodzi. 

Dokładniejsze informacje dotyczące większego udziału terenów rekreacyjnych  
w ogólnej powierzchni gruntów łódzkich odnaleźć można na mapie, która wykonana 
została w podziale na 112 jednostek urbanistycznych (ryc. 3). Bardziej szczegółowy 
podział miasta pozwala odszukać w jego przestrzeni dokładne miejsca, w których wy-
stępuje kulminacja terenów rekreacyjnych. Takimi obszarami w dzielnicy Widzew są 
m.in. ogródki działkowe znajdujące się za Osiedlem Akademickim, gdzie udział grun-
tów rekreacyjnych kształtuje się w granicach 14–23%. W dzielnicy Bałuty, zwiększo-
ny udział terenów rekreacyjnych znajduje się w częściach sąsiadujących z Parkiem 
Mickiewicza (14–23%) oraz ogrodami działkowymi. Natomiast w dzielnicy Górna 
tereny rekreacyjne są dość rozproszone, stanowią ok 9–14% całości gruntów w swoich 
jednostkach. Odnaleźć je można w sąsiedztwie licznych parków i skwerów, np. Park 
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im. Legionów, Park Sielanka, Park im. Słowackiego, Park im. Reymonta, Park im. 
Dąbrowskiego, Park przy ul. Skrzywana, czy też Skwer im. Dubaniewicza czy Skwer 
im. Św. M. M. Kolbego.  

Do lasów zalicza się natomiast grunty określone jako „las” w ustawie z dnia  
28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 oraz z 2015 r. poz. 349). 
Oznacza to, że zgodnie z Art. 3. powyższej ustawy lasem jest grunt:  
1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami 

leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozba-
wiony:  

a) przeznaczony do produkcji leśnej lub  
b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo  
c) wpisany do rejestru zabytków;  
2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki 

leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału prze-
strzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, 
miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządze-
nia turystyczne. 

 

 

Ryc. 2. Tereny rekreacyjne w Łodzi w podziale na 61 jednostek 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Łódzkiego Ośrodka Geodezji. 
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Ryc. 3. Tereny rekreacyjne w Łodzi w podziale na 61 jednostek 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Łódzkiego Ośrodka Geodezji. 

 
Obszarem leśnym, który wpisuje się w układ zieleni miejskiej Łodzi jest las ła-

giewnicki, zlokalizowany w północnej części miasta. Stanowi on największą prze-
strzeń zieloną w Łodzi oraz jest miejscem organizowania różnych imprez, odwiedza-
nym przez mieszkańców i turystów, zajmuje on 46–61% powierzchni swojej jednostki 
(ryc. 4). Pozostałe kulminacje terenów leśnych w Łodzi można zaobserwować na tere-
nach peryferyjnych miasta, zarówno w części południowo-wschodniej (Feliksin 15–
23%, Huta Szklana 9–15%) jak i południowo-zachodniej (Lublinek-Pienista 23–33%, 
Lublinek i Srebrna 9–15%). 

Dokładniejsze informacje dotyczące większego udziału terenów leśnych w ogól-
nej powierzchni gruntów łódzkich odnaleźć można na mapie, która wykonana została 
w podziale na 112 jednostek urbanistycznych (ryc. 5). Bardziej szczegółowy podział 
miasta pozwala odszukać w jego przestrzeni dokładne miejsca, w których występuje 
kulminacja lasów. Tymi obszarami w dzielnicy Bałuty są: Romanów i Zimna Woda 
(9–14%), północna część jednostki Kochanówka (14–22%). W dzielnicy Górna, lasy 
można odnaleźć w jednostce Ruda Pabianicka (14–22%), a w dzielnicy Widzew,  
w jednostce Nowosolna (14–22%). 
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Ryc. 4. Tereny leśne w Łodzi w podziale na 61 jednostek 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Łódzkiego Ośrodka Geodezji. 

 

Ryc. 5. Tereny leśne w Łodzi w podziale na 112 jednostek 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Łódzkiego Ośrodka Geodezji. 
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Typologia terenów wypoczynkowych w Łodzi 
 

Jedną z najczęściej stosowanych metod taksonomicznych w naukach społeczno-
ekonomicznych jest metoda Czekanowskiego, która pozwala zgrupować jednostki pod 
względem podobieństwa wybranych cech. Graficznym przedstawieniem wyników po 
zastosowaniu tej metody jest tzw. diagram Czekanowskiego. Najważniejszą zaletą 
diagramu jest wskazanie najistotniejszych związków i podobieństw między badanymi 
jednostkami. 

Pierwszym krokiem do sporządzenia diagramu Czekanowskiego jest przygotowa-
nie macierzy odległości Euklidesowych między klasyfikowanymi obiektami. Następ-
nie odległości euklidesowe dzieli się na klasy, które stanowią przedziały podobieństwa 
obiektów. Po ustaleniu skali podobieństwa, poszczególnym klasom przyporządkowuje 
się właściwe symbole graficzne odpowiadające poziomowi odległości między obiek-
tami. Kolejnym krokiem jest przekształcenie macierzy w taki sposób, aby poszczegól-
ne odległości zastąpić symbolami, w wyniku czego otrzymuje się nieuporządkowany 
diagram Czekanowskiego. Nieuporządkowany diagram Czekanowskiego należy prze-
kształcić tak, aby znaki graficzne oznaczające najmniejsze odległości (czyli najwięk-
sze podobieństwo) skupiały się wzdłuż głównej przekątnej, wyznaczając w ten sposób 
grupę typologiczną, obejmującą jednostki najmniej zróżnicowane co do wartości opi-
sujących je cech. Czynność ta polega na jednoczesnym przestawieniu wierszy i ko-
lumn odpowiadających klasyfikowanym jednostkom. W wyniku tych działań uzyskuje 
się uporządkowany diagram Czekanowskiego (Górka, Chmurska 2004). 

Uporządkowany diagram Czekanowskiego daje możliwość wnioskowania o ogól-
nej strukturze podobieństwa wszystkich obiektów, które znalazły się w tym diagramie, 
łącznie z podziałem diagramu na jednorodne grupy oraz pozwala zaobserwować jed-
nostki, które różnią się od innych i powinny zostać zaliczone do odrębnej grupy (Run-
ge 2007). 

Poniższy diagram Czekanowskiego (ryc. 6) został przygotowany w programie ty-
pologicznym MaCzek, w oparciu o 61 bilansowych jednostek urbanistycznych miasta 
Łodzi. Do opracowania diagramu niezbędne było znalezienie zmiennych, na podsta-
wie których jednostki zostałyby zaklasyfikowane do grup pod względem podobień-
stwa tych zmiennych. W tym celu sporządzono tabelę z następującymi zmiennymi: 
użytki rolne (symbol R), lasy (Ls) oraz tereny zadrzewione i zakrzewione (Lz) należą-
ce do gruntów leśnych. Następne zmienne to: tereny mieszkaniowe (B), przemysłowe 
(Ba) i rekreacyjne (Bz), które wchodzą w skład gruntów zabudowanych i zurbanizo-
wanych.  

Drogi (dr) oraz tereny kolejowe (Tk) zalicza się do terenów komunikacyjnych. 
Ostatnie dwie zmienne to grunty pod wodami, czyli grunty pod wodami powierzch-
niowymi płynącymi (Wp) oraz grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 
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(Ws). Jako zmienne wykorzystano powierzchnie wyrażone w metrach kwadratowych 
jakie zajmują te użytki w 61 bilansowych jednostkach urbanistycznych. 
 

 

Ryc. 6. Uporządkowany diagram Czekanowskiego dla 61 bilansowych jednostek 
urbanistycznych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie programu MaCzek. 

 
A1 = {14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32} 
A2 = {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13} 
A3 = {42, 43, 44, 45} 
A4 = {46, 47, 48, 49} 
A5 = {3, 4, 5} 
A6 = {33, 34, 35} 
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A7 = {1, 2} 
A8 = {37, 38} 
A9 = {39, 40} 
A10 = {36} 
A11 = {41} 
A12 = {50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61} 
 

Zastosowanie metody Czekanowskiego pozwoliło wyodrębnić jednorodne pod 
względem badanych cech podzbiory obiektów. Do najsilniejszej grupy (A1) należały 
następujące jednostki. Z Bałut: Żubardź, z dzielnicy Polesie: Koziny, Towarowa, Zie-
lona, Politechniczna, Nowe Sady. Z dzielnicy Górna: Nowe Rokicie, Górna Rynek, 
Kurak, Ustronna, Dąbrowa i Dąbrowa Zachodnia. Z dzielnicy Śródmieście sąsiadujące 
ze sobą ŚDM, Centrum, Nowe Miasto i Akademicka, z dzielnicy Polesie: Koziny, Po-
lesie oraz Nowe Sady. Natomiast z dzielnicy Widzew jednostka: Fabryczna, Widzew 
Zachód oraz Zarzew. Jednostki te charakteryzują się udziałem użytków rolnych nie 
przekraczającym 20%, ogólnej powierzchni jednostki. Udział lasów i terenów zadrze-
wionych nie przekracza 0,3%. Natomiast udział terenów mieszkalnych kształtuje się  
w granicach 4–41%, terenów przemysłowych 4–19%, a terenów rekreacyjnych 2–
18%. Udział dróg jako terenów komunikacyjnych oscylował ok. 15–25%, terenów 
kolejowych nie przekraczał 11% (z wyjątkiem jednostki Towarowa ok. 25%). Grunty 
pod wodami powierzchniowymi płynącymi i stojącymi nie przekraczają 0,3%. 

Drugą grupę (A2), silnie nawiązującą do pierwszej, tworzyły jednostki. Z Bałut: 
Romanów, Zimna Woda, Wilanów i Nowe Moskule. Z Polesia: Jagodnica i Lublinek. 
Z dzielnicy Górna: Wiskitno-Las, a z dzielnicy Widzew: Sąsieczno. Jednostki te cha-
rakteryzują się udziałem użytków rolnych na poziomie 31–77%. Udział lasów osiągnął 
wartość 11%, a terenów zadrzewionych 8%. Udział terenów mieszkalnych kształtuje 
się w granicach 2–19%, terenów przemysłowych do 6%, a terenów rekreacyjnych nie 
przekracza 0,4%. Udział dróg jako terenów komunikacyjnych oscylował ok. 1,6–
9,6%. Tereny kolejowe występowały tylko w jednostce Lublinek ok. 7%. Grunty pod 
wodami powierzchniowymi płynącymi nie przekraczają 1,2%, nie zaobserwowano 
udziału gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi. 

Do trzeciej grupy (A3) wchodzą Imielnik Nowy, Sokołów, Bronisin oraz Wiączyń 
Górny, które charakteryzują się udziałem użytków rolnych na poziomie 63–74% oraz 
lasów 0,3–6,7%. W jednostkach nie zaobserwowano udziału gruntów rekreacyjnych. 
W grupie czwartej (A4) znalazły się Chocianowice, Łaskowice, Wiskitno i Mileszki 
cechujące się udziałem użytków rolnych na poziomie 44–72%, a terenów mieszkal-
nych 1–6,8%. Udział terenów rekreacyjnych nie przekraczał poziomu 0,17%. 

Do grupy piątej (A5) zaklasyfikowano jednostki: Srebrna, Lublinek-Pienista oraz 
Huta Szklana, które odznaczają się udziałem użytków rolnych na poziomie 39–61%, 
lasów 11–24%, a terenów zadrzewionych 2–10%. Udział terenów rekreacyjnych nie 
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przekraczał poziomu 0,84%. Grupę szóstą (A6) tworzyły: Teofilów, Marysin-Rogi  
i Chojny Zatorze odznaczające się udziałem użytków rolnych na poziomie 11–16%, 
terenów mieszkalnych 35–40%, a dróg jako terenów komunikacyjnych 14–19%. 
Udział gruntów rekreacyjnych oscylował ok. 0,15–8,3%. 

Do grupy siódmej (A7) należały: Kochanówka oraz Andrzejów-Nery, charaktery-
zujące się udziałem użytków rolnych na poziomie 31–39%, lasów 8–15%, terenów 
mieszkaniowych 14–21%,a rekreacyjnych 0,2–1,6%. W grupie ósmej (A8) znalazły 
się: Widzew Wschód i Doły, które wyróżnia udział terenów mieszkaniowych na po-
ziomie 17–29%, rekreacyjnych 5–10%, dróg jako terenów komunikacyjnych 13–27%, 
a terenów kolejowych 4–9%, a w grupie dziewiątej (A9): Dąbrowa Przemysłowa i Za-
rzew Przemysłowy cechują się udziałem lasów na poziomie 4–6%, terenów mieszkal-
nych 24–34%, rekreacyjnych 1–3,5% oraz dróg jako terenów komunikacyjnych 11–
13%. 

Do grupy dziesiątej (A10) należało: Stare Miasto Bałuty, a do grupy jedenastej 
(A11) Teofilów Przemysłowy. Natomiast w ostatniej grupie (A12), obiektów najmniej 
podobnych do siebie pod względem wybranych zmiennych znalazły się: Górki, Felik-
sin, Stoki, Złotno, Ruda Pabianicka, Radogoszcz, Retkinia, Park Ludowy, Olechów, 
Sikawa, Nowosolna oraz Łagiewniki.  

Graficzne przedstawienie grup jednostek podobnych do siebie obrazuje ryc. 7. 
Zgodnie z uporządkowanym diagramem Czekanowskiego (ryc. 6) na mapę naniesiono 
12 grup obiektów, zbliżonych do siebie pod względem pewnych cech. Grupa  
nr 1, czyli jednostki najbardziej pokrewne zaznaczono na mapie najciemniejszym ko-
lorem. Obiekty te skupiają się w centrum miasta (cała dzielnica Śródmieście) i jego 
najbliższych okolicach, za wyjątkiem zlokalizowanej na południu Łodzi jednostki 
Ustronna. Do grupy nr 2 należą jednostki włączone do granic administracyjnych Łodzi 
1 stycznia 1988 roku, czyli Romanów, Zimna Woda, Nowe Moskule, Wilanów, Są-
sieczno, Wiskitno-Las, Jagodnica oraz Lublinek, znajdujące się na peryferiach miasta. 
Do grupy 3 również należą miejscowości przyłączone do Łodzi w 1988 roku. Są to: 
Sokołów, Nowy Imielnik, Wiączyń Górny i Bronisin. Do grupy nr 4 zaklasyfikowano 
większe obszarowo i usytułowane na obrzeżach miasta: Chocianowice, Łaskowice, 
Wiskitno oraz Mileszki. W grupie 5 odnaleźć można jednostki zlokalizowane na połu-
dniu: Srebrna, Lublinek-Pienista i Huta Szklana. Z kolei położone na północy miasta 
Teofilów i Marysin-Rogi są w grupie nr 6 oraz Chojny Zatorze na południu. Kocha-
nówka i Andrzejów-Nery, które sąsiadują z jednostkami z grup 2 i 3 zostały zaliczone 
do grupy nr 7. Widzew Zachód i Doły należące do grupy nr 8 sąsiadują z jednostkami 
z grupy nr 1, dokładnie tak jak Dąbrowa Przemysłowa i Zarzew Przemysłowy zaklasy-
fikowane do grupy nr 9. Stare Miasto Bałuty i Teofilów Przemysłowy to jednostki usy-
tuowane w dzielnicy Bałuty i należące kolejno do grupy nr 10 i 11. Natomiast obiekty 
należące do ostatniej grupy jednostek najbardziej różniących się zlokalizowane są za-
równo na peryferiach miasta jak i niedużej odległości od centrum. 
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Ryc. 7. Grupy obszarów podobnych w podziale na 61 bilansowych jednostek urbani-
stycznych Łodzi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie uporządkowanego diagramu Czekanowskiego. 

 
Wnioski 
 

Tereny wypoczynkowe odgrywają bardzo dużą rolę w przestrzeni miasta.  
Są miejscem odpoczynku, relaksu czy spotkań ze znajomymi. Przestrzeń Łodzi jest 
bogata w takie tereny. Zarówno obszary rekreacyjne jak i lasy zajmują znaczny frag-
ment gruntów miejskich. Są oczywiście w przestrzeni miasta miejsca, w których ku-
muluje się udział takich terenów. Bardzo dobrze jest to widoczne na mapach izolinii 
przygotowanych w programie ArcGIS. Mapy te w dobry sposób obrazują występowa-
nie terenów rekreacyjnych (parki, ogrody zoologiczne) oraz lasów w przestrzeni Ło-
dzi. Wykorzystanie programu typologicznego MaCzek pozwoliło z kolei zaklasyfiko-
wać 61 bilansowych jednostek urbanistycznych w 12 grup pod względem podobień-
stwa związanego z występowaniem w tych jednostkach różnych użytków m.in. obsza-
rów mieszkalnych, przemysłowych, rekreacyjnych i in. W ten sposób otrzymano jed-
nostki o podobnej strukturze funkcjonalnej gruntów miejskich.  
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WPŁYW DOTACJI UNIJNYCH NA DOCHODOWOŚĆ  

GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH 
 

THE IMPACT OF EU SUBSIDIES ON THE PROFITABILITY  
OF AGRITOURISM FARMS 

 
Streszczenie: Turystyka, w tym agroturystyka odgrywa dużą rolę w nowych koncepcjach 
rozwoju obszarów wiejskich. W opracowaniu oceniono wpływ dotacji unijnych na 
dochodowość gospodarstw agroturystycznych. Zaakcentowano też rolę agroturystyki jako 
zjawiska stymulującego procesy rewitalizacji obszarów wiejskich. Autorzy skupili się na 
kwestii głównie ekonomicznych stymulant rozwoju agroturystyki w południowo-wschodniej 
Polsce. Oparto się na analizie kilku opinii na ten temat w ramach określonej grupy 
gospodarstw agroturystycznych. Sądy poznano na podstawie bezpośrednich badań 
ankietowych wśród 607 gospodarzy, które wykonano w 2016 r. W analizie statystycznej 
zastosowano test normalności W Shapiro-Wilka oraz współczynnik korelacji rangowej  
R Spearmana. Zależność dochodowości gospodarstw od pozyskanych środków nie jest 
jednoznaczna.  
 
Abstract: Tourism, including agritourism has important meaning in new conceptions of rural 
areas development. The study is the assessment of the impact of European Union subsidies on 
the profitability of agritourism farms. There is also made a point of the role of agritourism as 
the phenomenon stimulating revitalization process of rural areas. The authors focused mainly 
on the economic development stimulants of agritourism in the southeastern Poland. It was 
built on the analysis of some opinions about these problems of a selected group of agritourist 
farms. Recognition of the opinions was based on the direct survey of 607 farmers, which was 
held in 2016. Shapiro and Wilk's test for normality, and Spearman’s R test were applied in the 
statistical analysis. There is ambiguous correlation between profitability of agritourism farms 
and sourced funds. 

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, agroturystyka, rewitalizacja wsi, stymulacja rozwoju 
Key words: rural areas, agritourism, village renewal, stimulation of development 

„Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-
ekonomicznej, Sitek S. (red.), 2018, z. 8, Polskie Towarzystwo 
Geograficzne Oddział Katowicki, Uniwersytet Śląski Wydział 
Nauk o Ziemi, Sosnowiec, s. 43–54. 
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Wstęp 
 

Przełom XX i XXI w. to okres znaczących zmian i przekształceń zachodzących na 
polskiej wsi. Transformacja ustrojowa przyniosła duże zmiany w zakresie 
funkcjonalności obszarów wiejskich oraz uwypukliła wiele niekorzystnych 
problemów, które dotknęły wsi i rolnictwa. W efekcie przyczyniły się one do 
pogorszenia sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych. Niesprzyjająca kondycja 
ekonomiczna wywarła wpływ na tradycyjne gospodarstwa rolne, w których zaistniała 
konieczność łączenia dochodu z kilku różnych źródeł. 

Potrzeba badań wynika przede wszystkim z istnienia w Polsce rolniczych obsza-
rów opóźnionych w rozwoju (w tym obszarów krytycznych i patologicznych) – (Bań-
ski 1999). Dużą szansę dla nich stwarza harmonijne połączenie rolnictwa z turystyką. 
Dochody z turystyki mogą dorównać, a nawet przekroczyć te, które uzyskuje się  
z produkcji rolnej. Ponadto turystyka może stymulować rozwój nowych kierunków  
w produkcji rolnej. 

Ważną przesłanką podjęcia tematu jest również przekonanie o potrzebie połącze-
nia wskazań teoretycznych określających potrzebę wykorzystania rozwoju agrotury-
styki na rolniczych obszarach problemowych z praktycznymi możliwościami wdraża-
nia takich zaleceń przez władze na poziomie lokalnym i regionalnym. Agroturystyka 
traktowana jest przez autorów jako pewne remedium na występujący na obszarach 
wiejskich stan kryzysowy. Zatem stanowi jedną z dróg rewitalizacji wiejskich obsza-
rów problemowych. 

W polskiej literaturze naukowej pojawiło się dotychczas wiele definicji rewitali-
zacji. Na potrzeby opracowania przyjęto termin zaczerpnięty z Ustawy z dnia 9 paź-
dziernika 2015 r. o rewitalizacji. Zgodnie z nią jest to „skoordynowany, wieloletni 
proces przemian przestrzennych, ekonomicznych, społecznych i technicznych prowa-
dzony na obszarze zdegradowanym, który jest inicjowany przez jednostki samorządu 
terytorialnego w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, głównie 
przez nadanie mu nowej funkcji i stworzenie warunków do jego rozwoju, przede 
wszystkim w oparciu o jego charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne”1. 

Za główny cel opracowania przyjęto analizę zjawiska agroturystyki oraz ocenę jej 
miejsca w kształtowaniu dochodów gospodarstw, które podjęły się świadczenia usług 
dla turystów w przestrzeni wiejskiej południowo-wschodniej Polski. Wypracowane 
wyniki badań mogą być pomocne w kształtowaniu polityki gospodarczej regionów 
oraz wykorzystane jako studium diagnostyczne w doskonaleniu strategii rozwoju 
turystyki w skali krajowej, regionalnej i lokalnej. Przedmiotem zainteresowania była 
agroturystyka stanowiąca nurt w geografii turyzmu, będąca na styku zainteresowań 
wielu innych dyscyplin naukowych np. geografii wsi, ekonomii, czy socjologii. 

                                                            
1 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015, poz. 1777). 
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W dążeniu do realizacji podstawowego celu postawiono hipotezę badawczą, która 
zakłada, iż akcesja Polski do struktur Unii Europejskiej (UE), dzięki uzyskanym dota-
cjom dla rolników, wpłynęła pozytywnie na osiągany dochód w gospodarstwach agro-
turystycznych. 

Badana południowo-wschodnia przestrzeń kraju znajduje się w obrębie 4 woje-
wództw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Zalicza się 
je do słabo rozwiniętego regionu Polski Wschodniej. Stanowią go obszary problemo-
we o znaczeniu krajowym, czyli takie które wymagają szczególnej polityki prze-
strzennej (Koncepcja Przestrzennego… 2011). Transformacja ustrojowa w Polsce do-
tknęła te tereny szczególnie negatywnie. Zatem wszystkie strategie krajowe i regional-
ne dotyczące tego obszaru zakładają podejmowanie różnych działań aby ograniczyć 
zapóźnienie rozwojowe. 

Obiektami badawczymi były gospodarstwa rolne, które podjęły świadczenie usług 
agroturystycznych. Źródłem danych były wyniki bezpośrednich badań ankietowych 
wśród 607 tego typu gospodarstw, które zrealizowano w okresie letnim 2016 r. Przy 
tym ankieta ukierunkowana była na obiekty agroturystyczne, które: posiadały zareje-
strowaną działalność w urzędzie gminy, funkcjonowały na rynku usług turystycznych 
od kilku lat. Respondentami byli zatem głównie właściciele gospodarstw najbardziej 
otwarci na współpracę i zaangażowani w działalność agroturystyczną. 

 
Metodyka opracowania 

 
W analizie przeprowadzono weryfikację hipotezy określonej we wstępie. Wzięto 

arbitralnie pod uwagę informacje lub opinie respondentów na temat trzech zagadnień: 
1) dostrzegania wpływu przystąpienia Polski do UE na rozwój własnego 

gospodarstwa agroturystycznego, 
2) szacunkowej kwoty wsparcia (w zł) z funduszy UE dla gospodarstwa 

agroturystycznego, 
3) szacowanego odsetka dochodu gospodarstwa, który pochodzi z agroturystyki. 

Statystyczna procedura weryfikacji hipotezy oparta została na dwóch zmiennych 
ilościowych, czyli danych o wartości dotacji unijnych oraz poziomie dochodu  
z agroturystyki. Liczba obserwacji to 607 uczestników badania ankietowego. Oblicze-
nia zostały przeprowadzone przy użyciu programu Statistica 12. 

Na początku niezbędne było zastosowanie testu W Shapiro-Wilka w celu określe-
nia, czy zmienne mają rozkład zbliżony do normalnego. Jest on przydatny ze względu 
na większą moc w porównaniu z pozostałymi testami, np. Kołmogorowa-Smirnowa 
(Shapiro i in. 1968). Ponadto algorytm testu uwzględniony w zaimplementowanym 
programie został oparty na rozszerzeniu J. Roystona (1982), które pozwala na stoso-
wanie go do prób o dużej liczności, nawet do 5 tys. obserwacji. 
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Do oceny rodzaju i siły powiązania zmiennych wybrano jedną z nieparametrycz-
nych miar monotonicznej zależności statystycznej – współczynnik korelacji rang 
Spearmana (R Spearmana). Na jego wybór wpłynęły m.in. zawarte w obu pierwotnych 
szeregach danych obserwacje odstające, jak i powiązane, tj. o takiej samej wartości. 
Stanowi on statystykę korelacji r Pearsona momentu mieszanego, tzn. jest interpreto-
walny w terminach wyjaśnianej zmienności, ale wyliczany na podstawie rang, czyli 
wg skali porządkowej (Spearman 1904; Yule, Kendall 1968). Dzięki temu uporząd-
kowaniu metoda jest w małym stopniu wrażliwa na wartości odstające, które potrafią 
skrajnie obniżyć wynik współczynnika. Odnośnie wartości wielokrotnych procedura 
przypisuje każdemu z wystąpień tzw. rangę wiązaną, w postaci średniej arytmetycznej 
pozycji szeregu rosnącego. Współczynnik R Spearmana i wymagane w pełnych anali-
zach testy jego istotności można stosować przy dowolnym rozkładzie zmiennych. 

 
Pozyskiwanie funduszy na działalność agroturystyczną 

 
Aby rozpocząć działalność agroturystyczną, należy posiadać odpowiedni majątek, 

na który składają się środki rzeczowe i finansowe w gospodarstwie. Kapitał własny 
rolnika jest głównym źródłem finansowania różnych przedsięwzięć (Dębniewska, 
Tkaczuk 1997). Występuje on w dwóch formach: pieniężnej i rzeczowej. W jednostce 
usługowo-rolniczej wykorzystywany kapitał może pochodzić z różnych źródeł, dlate-
go dzieli się go na wewnętrzny i zewnętrzny, własny i obcy oraz pierwotny i wtórny 
(Godlewska 2002). Głównym źródłem kapitału wewnętrznego jest zamiana dóbr rze-
czowych na finansowe. Należą do niego m.in. zyski z obrotu gotówkowego. Na kapitał 
własny składają się środki finansowe z dochodów, wkładów rzeczowych oraz udzia-
łów, a do obcego zalicza się wszelkie kredyty i pożyczki, które należy zwrócić z od-
setkami w określonym terminie (Młynarczyk 2002). 

Kapitał obcy może pomóc rolnikom w rozpoczęciu działalności agroturystycznej, 
ale duży problem stanowi możliwość jego pozyskiwania. W latach 90. XX w. ok. 80% 
właścicieli gospodarstw nigdy nie korzystało z kredytów na cele agroturystyczne (Si-
kora 1998). Wśród głównych przyczyn rolnicy wymieniali m.in. słabą orientację  
w kredytach preferencyjnych dla rolnictwa, zbyt wysokie oprocentowanie i odrzucanie 
wniosków z powodu braku wymaganych dokumentów. Za główne powody niekorzy-
stania z kredytów wskazywano krótki okres spłaty i wymaganie zabezpieczenia (Dęb-
niewska, Tkaczuk 1997). 

Do kapitałów stabilizujących działalność gospodarstw B. Bury (2002) zaliczył:  
– nisko oprocentowane pożyczki udzielane przez banki spółdzielcze lub fundacje 

rozwoju agroturystyki powoływane przez samorządy lokalne, 
– budżety samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, 
– środki pomocowe UE. 
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W momencie wstąpienia Polski do UE znacznie zwiększyły się możliwości 
otrzymania wsparcia finansowego przez polską wieś, również przez agroturystykę 
(Rudnicki 2008). W kraju korzystano z trzech rodzajów funduszy: 

 przedakcesyjnych, np. Phare, SAPARD, Leader, 

 wspólnotowych, np. INTERREG, URBAN, EQUAL, 

 strukturalnych, np. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fun-
dusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spój-
ności. 

Dofinansowania ze środków unijnych dla agroturystyki przekazywane są na reali-
zację inwestycji w pojedynczych gospodarstwach oraz w gminach agroturystycznych 
(Wierzbicka 2003). Na poziomie gospodarstwa koordynatorem tej pomocy są woje-
wódzkie ośrodki doradztwa rolniczego oraz Polska Federacja Turystyki Wiejskiej 
„Gospodarstwa Gościnne”, która wprowadziła system kategoryzacji bazy agrotury-
stycznej. Od 2004 r. baza ta jest obligatoryjna dla gospodarstw, które chcą uzyskać 
pomoc z UE (Woźniak 2002). 

Ważnym krokiem, który zapoczątkował poprawę sytuacji w kredytowaniu agrotu-
rystyki, było Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie 
realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa2 
(ARiMR). Wyjaśniało ono zasady przyznawania kredytów rolnikom. Niektóre banki 
udzielały kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR. Odbywało się to na zasadzie 
podpisania trójstronnej umowy: bank – ARiMR – ośrodek doradztwa rolniczego. Kre-
dyt można było przeznaczyć na adaptację i remont budynków mieszkalnych i gospo-
darskich pod warunkiem świadczenia w nich usług turystycznych. Mógł być też zacią-
gnięty na: modernizację budynków mieszkalnych (np. instalacje: wodna, gazowa); 
urządzanie pól namiotowych; spłatę już zaciągniętych pożyczek (Raszka, Sikora 
1998). 

Oprócz kredytów o niskim oprocentowaniu właściciele gospodarstw agrotury-
stycznych mogą korzystać z kredytów komercyjnych na zasadach ogólnych. Jednak 
banki nie są w dużym stopniu zainteresowane udzielaniem tego typu pomocy. Wspar-
cie ekonomiczne agroturystyki w polskim systemie bankowym wymaga więc zmian 
organizacyjnych. Powinny one doprowadzić do wzrostu roli banków w obsłudze go-
spodarki turystycznej. 

 
Wyniki badań 

 
Zrealizowane badania ankietowe objęły zbiorowość 607 gospodarstw agrotury-

stycznych zlokalizowanych w 276 miejscowościach, występujących łącznie w 110 
gminach. Najczęściej wskazywane miejscowości (średnio po ok. 3% respondentów) 

                                                            
2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121). 
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to: Polańczyk, Wola Uhruska i Susiec, zaś gminy – Solina, Tuchów, Andrychów, 
Dębno, Iwkowa (średnio po ok. 3%). Najliczniej reprezentowane były z kolei powiaty: 
kielecki (17%), włodawski i tarnowski (po 7%), brzeski (6%). Na poziomie regional-
nym właściciele gospodarstw pochodzili z województw: świętokrzyskiego (30%),  
lubelskiego (27%), podkarpackiego (24%) i małopolskiego (20%). 

Przeciętny wiek ankietowanych wyniósł 48 lat, z przedziału od 20 do 79 lat. 
Przeważały kobiety, stanowiące 58% grupy. Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia 
stwierdzono, że ponad połowa badanych miała średnie wykształcenie (54%), wyższe – 
23%, zawodowe – 19%. 

Analizowane gospodarstwa cechowały się areałem od 0,5 do 400 ha (średnio  
9,4 ha), z czego 50% (jedna druga środkowych obserwacji między pierwszym a trze-
cim kwartylem) z nich liczyło od 0,5 do 8,6 ha. Warto dodać, iż zdecydowana więk-
szość właścicieli nie planuje zwiększenia powierzchni (81%). Połowa badanych jedno-
stek świadczy usługi dla turystów od 11–17 lat, oferując od 8 do 16 miejsc noclego-
wych (średnio 13 miejsc), które znajdują się najczęściej w przedziale od 2 do 5 pokoi. 

Oceniając wpływ akcesji do UE na rozwój gospodarstwa agroturystycznego,  
aż 41% respondentów stwierdziło, że przystąpienie Polski do wspólnoty nie odegrało 
roli w rozwoju prowadzonej działalności (ryc. 1). Podobny odsetek – 39% – był jed-
nak przeciwnego zdania, natomiast jedna piąta pytanych nie wyraziła jednoznacznej 
opinii w tej kwestii. Z drugiej strony większość z nich, tj. 58% otrzymało dotychczas 
wsparcie w finansowe z funduszy strukturalnych, przy 42% ankietowanych, którzy  
z tej możliwości nie skorzystali. 
 

 

Ryc. 1. Ocena wpływu akcesji Polski do UE na rozwój gospodarstw agroturystycz-
nych w świetle opinii respondentów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Wspomniane wcześniej 60% gospodarstw z przyznanymi środkami na rozwój 
określiła kwotę finansowania od 800 zł (minimum) do 400 tys. zł (maksimum) –  
(ryc. 2A). Połowa, a więc trzon wyróżnionej grupy oszacowała, że otrzymała od 9 tys. 
zł do 28 tys. zł. Najczęściej podawano kwoty: 10 tys. zł (5% gospodarstw), 12 tys. zł 
(4%) i 15 tys. zł (3%). Mediana kwot wyniosła 14,5 tys. zł, przy średniej arytmetycz-
nej ok. 24,8 tys. zł. Świadczy to o dużym zróżnicowaniu wysokości wsparcia unijne-
go, jak i możliwościach rozwoju prowadzonej aktywności. 

W tym kontekście niezmiernie ważne było określenie, jaką część dochodu gospo-
darstwa wygenerowała działalność agroturystyczna. Szacowano go w zakresie 2% do 
70%, w tym dla 50% jednostek były to wartości rzędu od 9% do 18%, przy medianie 
równej 14% dochodu (ryc. 2B). Dla zdecydowanej większości badanych gospodarstw 
agroturystyka nie stanowi zatem głównego źródła utrzymania. 

Jak już wspominano, dwie ostatnie opisane zmienne ilościowe – wielkości wspar-
cia unijnego i dochodu z agroturystyki – posłużyły do sprawdzenia hipotezy badaw-
czej. Założono w niej, że akcesja Polski do struktur UE, dzięki uzyskanym dotacjom 
dla rolników, wpłynęła dodatnio na dochód osiągany z agroturystyki. 
 

 A)  B)  

Ryc. 2A, B. Rozkłady szacowanych przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych 
wartości wsparcia finansowego otrzymanego z funduszy UE (A) oraz od-
setka dochodu gospodarstwa z agroturystyki (B) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Przeprowadzony test normalności rozkładu W Shapiro-Wilka wskazał istotne, 
względem przyjętego (typowego) poziomu prawdopodobieństwa (p=0,05), wyniki 
statystyki W (p<0,05) dla obydwu zmiennych. Wartość testu W dla wsparcia finanso-
wego wyniosła 0,47 (ryc. 3A), a dla odsetka dochodu gospodarstwa z agroturystyki 
0,85 (ryc. 3B), przy otrzymanej z danych zbieżnej wartości p=0,00. Należało więc od-
rzucić hipotezę zerową (H0) o normalności rozkładów, na rzecz hipotezy alternatywnej 
(H1), stwierdzając rozkłady różne od normalnego. 

Ze względu na szeregi ilościowe, występowanie w nich wartości powiązanych  
i odstających, a także brak rozkładu normalnego, do oceny badanej współzależności 
obliczono współczynnik R Spearmana. Jest on szczególnie użyteczny w analizie da-
nych niskiej jakości. Określono zatem, że występuje powiązanie pomiędzy deklarowa-
ną kwotą wsparcia otrzymanego z funduszy UE i przybliżonym procentem dochodu 
uzyskanym z usług agroturystycznych. Jest to korelacja o kierunku dodatnim (wzrost 
wartości jednej zmiennej definiuje wzrost drugiej), jednakże o słabej sile, ponieważ 
współczynnik korelacji rang R Spearmana wyniósł 0,33. 

Sprawdzenie istotności statystycznej związku odbywa się w algorytmie za pomocą 
testu t. Hipoteza zerowa (H0) oznacza założenie, że zależność cech jest nieistotna, zaś 
alternatywna (H1) – istotną zależność. Zastosowano przy tym typową wartość granicz-
ną poziomu istotności (p=0,05). Ostatecznie w tym przypadku zweryfikowano, iż mię-
dzy rozpatrywanymi zmiennymi istnieje istotna zależność: dla obliczonej statystyki t 
(8,5) poziom istotności (p=0,00) był mniejszy od istotności typowej, dlatego należało 
przyjąć H1 a odrzucić H0. Jest to wyraźne potwierdzenie wiarygodności zadanej kore-
lacji. 

Zgodnie z powyższym analiza wykazała słabą zależność poziomu wsparcia finan-
sowego z UE oraz poziomu dochodu gospodarstwa z agroturystyki na obszarach wiej-
skich w Polsce południowo-wschodniej. Związek ten zwizualizowany został na dwu-
wymiarowym wykresie rozrzutu, opisanym za pomocą funkcji wielomianowej  
z 95% poziomem ufności (ryc. 4). Równanie linii regresji, szacowanej metodą naj-
mniejszych kwadratów3, przyjęło postać: y=13,1729+0,0002*x-5,5084E-10*x2. Użyta 
linia trendu jest adekwatna z racji oscylacji danych z tak dużego zbioru. Pod wzglę-
dem liczby fluktuacji jest to wielomianowa linia trendu 2 stopnia, z jednym wzniesie-
niem. Z kolei wartość R2 na wykresie – wynosząca 0,13 – określa niezadowalające 
dopasowanie linii trendu do serii danych. 

 
 
 
 

                                                            
3 Szacowanie linii regresji metodą najmniejszych kwadratów oznacza, że parametry określane są w ten sposób, 

by suma kwadratów odchyleń punktów pomiarowych od tej linii była minimalna. 
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Ryc. 3A, B. Szacowane przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych wartości 
wsparcia finansowego otrzymanego z funduszy UE (A) oraz odsetka do-
chodu gospodarstwa z agroturystyki (B) – wykresy normalności rozkładu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
 

B) 

A) 
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Ryc. 4. Zależność między poziomem wsparcia finansowego z UE a poziomem docho-
du gospodarstwa z agroturystyki na obszarach wiejskich południowo-
wschodniej Polski 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
Na koniec warto podkreślić, iż parametryczny współczynnik korelacji liniowej 

Pearsona (r=0,26) dla tych samych zmiennych miał niższą wartość od R Spearmana 
(0,33). Przy tak licznej próbie wyraźnie zaznaczyła się akcentowana już ważna zaleta 
rangowania, gdyż takie potraktowanie wyników badań podwyższyło ocenę współza-
leżności poprzez ograniczenie zmienności losowej i odporność na wpływ obserwacji 
odstających. W wyniku tego w większym stopniu zostały odzwierciedlone rzeczywiste 
własności rozważanego zjawiska. 

 
Podsumowanie 

 
Przestrzeń agroturystyczna Polski południowo-wschodniej kształtowana jest pod 

wpływem zespołu czynników i wartości terenów wiejskich. Staje się ona w okresie 
przemian coraz istotniejszym elementem przestrzeni gospodarczej Polski, głównie pod 
względem wielofunkcyjności. 

Bardzo podobny udział rolników, którzy dwubiegunowo ocenili wpływ przystą-
pienia Polski do wspólnoty europejskiej w kontekście rozwoju posiadanych gospo-
darstw świadczy, iż społeczność wiejska nie potrafi jednoznacznie osądzić pozytyw-
nych efektów akcesji. 
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Wyniki analizy potwierdziły i uwiarygodniły postawioną hipotezę badawczą. Po-
zyskiwane wsparcie finansowe w postaci dotacji unijnych wywarło dodatni, ale nie-
zbyt silny, wpływ na kondycję ekonomiczną gospodarstw agroturystycznych, dzięki 
zwiększonej ich dochodowości. Należy dodać, że w celu wnikliwego zweryfikowania 
tezy wskazane byłoby również przeprowadzenie badań porównawczych w innych re-
gionach kraju. 

Osiągane korzyści ekonomiczne w rozpatrywanych gospodarstwach rolnych  
w sposób pośredni wpływają na rozwiązywanie problemów na wiejskich terenach 
zdegradowanych. Wyprowadzane ze stanu kryzysowego obszary zyskują nową funk-
cję, rozwijaną w oparciu o ich wewnętrzny potencjał. Realizacja celu opracowania 
pozwala stwierdzić, że agroturystyka może być postrzegana jako jeden ze sposobów 
realizacji działań rewitalizacji obszarów wiejskich. 
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CHANGES IN THE VILLAGE OF OPOLE AFTER 2004 IN THE OPINION OF 

UPPER-SECONDARY YOUTH (BASED ON OWN RESEARCH) 
 
 
Streszczenie: W artykule przedstawiono opinię młodzieży mieszkającej na obszarach 
wiejskich województwa opolskiego na temat zmian dokonujących się w miejscu ich 
zamieszkania. Badaniem objęto uczniów jednej ze szkół ponadgimnazjalnych Opola. 
Młodzież w swoich wypowiedziach podkreślała, że na terenach wiejskich widoczne są 
zmiany ułatwiające życie mieszkańcom pod względem rekreacyjnym, sportowym, in-
westycyjnym etc. Jednocześnie uczniowie potwierdzili, że uczestniczyli w programach 
edukacyjnych prowadzonych przez szkoły, których celem było podniesienie ich umie-
jętności i kompetencji. Jednak w perspektywie czasowej nie wszyscy są za-
interesowani pozostaniem oraz podjęciem pracy na terenie wiejskim. Większe na-
dzieje wiążą z wyjazdem do miasta lub wyjazdem z Polski. 
 
Abstract: The article presents the opinions of young people, who inhabit the rural 
areas of Opole voivodeship, about the changes performed in areas they inhabit. The 
research involved students attending one of Opole high schools. The young people 
stressed that changes are visible in the rural areas making the lives of their inhabitants 
easier in respect of recreation, sport, investment etc. At the same time students 
confirmed they had participated in educational programs offered in schools which 
were aimed to improve their skills and competence. However, over time not all of 
them are interested in remaining in the country and taking a job there. They hope more 
in leaving for the city or going abroad. 

Słowa kluczowe: młodzież, obszary wiejskie, Unia Europejska, zmiany 
Key words: young people, country areas, the European Union, changes   

„Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-
ekonomicznej, Sitek S. (red.), 2018, z. 8, Polskie Towarzystwo 
Geograficzne Oddział Katowicki, Uniwersytet Śląski Wydział 
Nauk o Ziemi, Sosnowiec, s. 55–69. 
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Wprowadzenie 
 

Dzieci i młodzież w polityce Unii Europejskiej zawsze zajmowały szczególne 
miejsce. Rezolucja Rady z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie odnowionych ram eu-
ropejskiej współpracy na rzecz młodzieży (2010–2018) stanowi, że „młodzi ludzie – 
zarówno kobiety jak i mężczyźni - mają do odegrania istotną rolę w stawianiu czoła 
społeczno-gospodarczym, demograficznym, kulturowym, ekologicznym i technicznym 
wyzwaniom i szansom, które licznie pojawiają się i będą pojawiać w przyszłości przed 
Unią Europejską i jej obywatelami” (Rezolucja… 2009, s. 1). W związku z tym mło-
dzież musi mieć równe szanse w edukacji i na rynku pracy i nie ma znaczenia, czy 
młodzi ludzie mieszkają w mieście, czy na obszarach wiejskich. Program „Młodzież  
w działaniu” realizowany w latach 2007–2013 zakładał m.in. możliwość integracji 
społecznej oraz zatrudnianie młodzieży z mniejszymi szansami. Nowy program Unii 
Europejskiej Erasmus+ służy rozwijaniu umiejętności uczniów oraz poprawieniu ich 
sytuacji na rynku pracy.  

Jednym z priorytetów UE uwzględnionym w Strategii na rzecz inteligentnego  
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Europa 2020 jest 
zwiększenie wskaźnika zatrudnienia młodych ludzi oraz zmniejszenie liczby osób 
przedwcześnie kończących naukę. 

Unia Europejska potrzebuje młodych tak samo jak obszary wiejskie ponieważ to 
oni wpływają na ich rozwój, mogą zostać kolejnym wykształconym pokoleniem rolni-
ków, producentów, leśników, sadowników, etc. „W perspektywie lat 2014–2020  
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Polska otrzyma 8,6 mld 
euro”.1 Dzięki tym funduszom istnieje możliwość założenia przez młodych ludzi no-
wych przedsiębiorstw rolnych.  

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku można mówić o nowej 
jakości życia i pracy na obszarach wiejskich. Młodzi ludzie mieszkający na wsi zau-
ważają zmiany, wiedzą co jeszcze należałoby wprowadzić by żyło się lepiej im  
i ich rodzicom. Jednak nie zawsze decydują się pozostać w miejscu z którym byli 
związani często od urodzenia.  

Celem artykułu jest przedstawienie opinii młodzieży na temat dokonujących się 
zmian na obszarach wiejskich województwa opolskiego. 

Wszyscy ankietowani mieszkają na obszarach wiejskich województwa opolskiego 
usytuowanych w pobliżu takich miast jak Opole, Nysa, Brzeg, Ozimek i innych. 
Większość osób od urodzenia mieszka na wsi, często w rodzinach wielopokolenio-
wych. Miejscowości z których pochodzą uczniowie są bardzo zróżnicowane pod ką-
tem zrealizowanych inwestycji, działań skierowanych do dzieci i młodzieży oraz za-
możności.  

                                                            
1 Komisja Europejska zatwierdziła plan wydatkowania funduszy unijnych dla Polski na lata 2014–2020, 

http://mazowieckasieclgd.eu/leader-2014-2020/. 



57 
 

Jako metodę badawczą wybrano anonimową ankietę, którą wypełniali uczniowie 
klas od I do III. W badaniu wzięło udział 78 uczniów jednego z liceów ogólnokształ-
cących Opola. Wybór tego typu szkoły podyktowany był kilkoma przyczynami. Po 
pierwsze w szkole w której przeprowadzono badania dominują osoby urodzone  
i wychowane w mieście oraz uczniowie, których rodzice podjęli decyzję o przepro-
wadzce z miasta na wieś. Dla nich wiele problemów poruszonych w ankiecie mogłoby 
się wydawać niezrozumiałych. Uczniowie nie muszą dojeżdżać do szkoły pociągami 
lub autobusami PKS, nie mają problemów z dostępem do aptek, szpitali etc., mają 
miejsca, w których mogą się bezpiecznie spotykać. 

Po drugie ten niewielki odsetek ankietowanej młodzieży mieszkającej na obsza-
rach wiejskich potraktowano jako reprezentantów i głos młodego pokolenia, które do-
piero będzie podejmować decyzje edukacyjne, zawodowe i w perspektywie czasowej 
rodzinne. To wiąże się z wyborem miejsca pracy i potencjalnego zamieszkania. To od 
ich decyzji będzie zależeć jak będzie wyglądać przyszłość polskiej wsi.  

 
Działania na rzecz młodzieży regionu opolskiego 

 
Młodzi ludzie są integralną częścią każdego społeczeństwa dlatego działania skie-

rowane do nich często stają się priorytetem władz państwowych i samorządowych. 
Podejmuje się przedsięwzięcia mające na celu zatrzymanie młodych w regionie co jest 
szczególnie ważne na obszarach charakteryzujących się znaczną depopulacją. Takim 
regionem jest województwo opolskie, „którego liczba ludności pod koniec 2014 r. 
wyniosła 1000,9 tys. w tym wskaźnik ruralizacji (…) osiągnął poziom 48,0%” (Stan… 
2015, s. 1). 

Województwo opolskie w skali kraju jest najmniejsze i ma charakter rolniczo-
przemysłowy. W jego skład wchodzi 71 gmin. „W 2014 roku w województwie opol-
skim zarejestrowano ujemny przyrost naturalny. Różnica między liczbą urodzeń ży-
wych, a liczbą zgonów ukształtowała się na poziomie minus 1215. (…) Saldo migracji 
wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 ludności w województwie wy-
nosiło minus 2,25‰” (Raport… 2015, s. 26–27). 

W związku z tym w 2014 roku uchwałą zarządu województwa opolskiego przyję-
to Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 roku 
„Opolskie dla Rodziny”. Powstanie strefy to próba zapobieżenia procesom depopulacji 
w regionie. Program składa się z czterech Pakietów:  

I. Praca to bezpieczna rodzina 
II. Edukacja a rynek pracy: 
III. Opieka żłobkowo-przedszkolna 
IV. Złota jesień  

Inicjatywami wspierającymi są: 
I. Opolska Karta Rodziny i Seniora 
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II. Wspieramy Rodzinę  
III. Kierunek Opolskie 
W maju 2015 r. 64 opolskie gminy uczestniczyły w programie „Opolskie dla ro-

dziny i seniora”. 
W koncepcję Specjalnej Strefy Demograficznej wpisuje się także opolska mło-

dzież szczególnie w założenia pakietów od I do III. „Praca to bezpieczna rodzina” to 
przede wszystkim zwiększenie liczby miejsc pracy w regionie. „Edukacja a rynek pra-
cy” dotyczy dostosowania oferty edukacyjnej szkół do potrzeb i wymagań rynku pra-
cy. Trzeci pakiet „Opieka żłobkowo-przedszkolna” koncentruje się przede wszystkim 
na zwiększaniu dostępu do usług żłobkowo-przedszkolnych, tak by można było pogo-
dzić życie zawodowe z rodzinnym. Celem wszystkich działań jest zachęcenie mło-
dzieży do pozostania w regionie, związania swojego życia prywatnego i zawodowego 
z Opolszczyzną. Region opolski ze swoją tradycją, kulturą, różnorodnością etniczną 
może zachęcić młodych ludzi mieszkających na obszarach wiejskich do podejmowa-
nia inicjatyw i działań, dzięki którym pozostaną w miejscu swego zamieszkania.  
To może zapobiec migracjom. W 2013 roku migracje zagraniczne województwa opol-
skiego stanowiły 9,1% ogółu migracji krajowych (Województwo… 2015). Najczęściej 
wyjeżdżają osoby w wieku produkcyjnym dla których atrakcyjne są również inne re-
giony Polski.  

W 2015 r. na Opolszczyźnie odbyło się I Forum Sieci Najciekawszych Wsi, czyli 
miejsc, które ze względu na swoje walory mogą być turystycznie atrakcyjne. Jednak 
bez zaangażowania ludzi a szczególnie młodych wiele inicjatyw może się nie udać.  
W 2013 roku gmina Komprachcice realizowała projekt pn. „Nasza wieś kręci nas”  
w ramach europejskiego programu „Młodzież w działaniu”. W ramach tego przedsię-
wzięcia przewidziano szereg warsztatów dla młodzieży. Szkoły podstawowe i gimna-
zja realizują projekty we współpracy ze szkołami m.in. z Niemiec, Ukrainy, Czech. Do 
szkół z gmin wiejskich adresowany był program „Szkoła Marzeń” oraz „Radosna 
szkoła”, którego celem była budowa przyjaznych i bezpiecznych placów zabaw (Raj-
chel 2010, s. 167–194). Udział dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich w takich dzia-
łaniach sprzyja integracji, pobudza do aktywności i dalszej nauki.   

Od 1997 roku województwo opolskie realizuje Program Odnowy Wsi zmieniający 
otoczenie w którym się mieszka i pracuje, tak by stało się ono jak najbardziej atrak-
cyjne dla mieszkańców. Program ma również zachęcić szczególnie młodych ludzi do 
pozostania w regionie.  

„Odnowa wsi uaktywnia osobiste zaangażowanie mieszkańców, wypływające  
z odpowiedzialności za własną przyszłość. Daje możliwość samorealizacji i poczucia 
uczestnictwa we wspólnocie i współtworzeniu, uaktywnia bowiem podstawowy zasób 
jakim dysponuje społeczeństwo tj. zaangażowanie ludzi” (Wilczyński 2013, s. 12). 

W 2013 roku najwięcej sołectw uczestniczących w programie znajdowało się  
w gminach: Głubczyce – 27 sołectw, Otmuchów – 22 sołectwa, Niemodlin – 21  
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sołectw.2 Na obszarach wiejskich powstały świetlice, sale komputerowe, poprawiono 
infrastrukturę społeczną i techniczną, pobudzano przedsiębiorczość mieszkańców  
w sektorach okołorolniczych i pozarolniczych.  

Większość zaprezentowanych działań było możliwych do zrealizowania po 2004 r. 
ponieważ szereg z nich dofinansowanych było z funduszy unijnych. Dzięki nowym 
źródłom finansowania oraz zaangażowaniu, kreatywności i aktywności mieszkańców 
zmieniła się estetyka obszarów wiejskich regionu opolskiego, poprawia się jakość ży-
cia, powstają nowe inwestycje. Zmiany są widoczne, zauważa je także młode pokole-
nie mieszkające na obszarach wiejskich, które pomimo tego nie zawsze decyduje się 
pozostać w miejscu zamieszkania. Pokazały to badania przeprowadzone w jednej ze 
szkół ponadgimnazjalnych miasta Opola.  

 
Zmiany na opolskiej wsi w opinii młodzieży 

 

W badaniu wzięli udział uczniowie w wieku 16–19 lat w tym ponad 60% ankie-
towanych stanowiły dziewczęta, niespełna 40% chłopcy. Młodzież odpowiadała na 10 
pytań uwzględniających takie zagadnienia jak: programy finansowane ze środków 
Unii Europejskiej w tym programy edukacyjne oraz programy realizowane przez 
Agencję Rynku Rolnego (pytania 1–3), inwestycje jakie powstały w miejscu zamiesz-
kania uczniów (pytania 4–5), wpływ dokonujących się zmian na wybory zawodowe 
młodzieży (pytania 6–7). Ostatnie pytania poświęcono sytuacji społecznej rodziców. 
Dokonując analizy uzyskanego materiału ankietowego istotnym jest scharakteryzowa-
nie sytuacji społeczno-ekonomicznej opiekunów ankietowanej młodzieży. Przeważnie 
są to ludzie młodzi, mieszkający na terenach wiejskich a pracujący w mieście. Po-
twierdzają to odpowiedzi na pytanie 9 dotyczące miejsca pracy rodziców. Zob. ryc. 1. 

 

 

Ryc. 1. Miejsce pracy rodziców i ich statut społeczno-ekonomiczny 

Źródło: opracowanie własne. 
                                                            
2 Zestawienie sołectw uczestniczących w Programie Odnowy Wsi, 

http://www.odnowawsi.eu/docs/zestwienie_solectw_uczest4.pdf 
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Ponad 64% rodziców uczniów mieszka na wsi ale pracuje w mieście a ponad 19% 
pracuje w miejscu zamieszkania. W rodzinach ankietowanej młodzieży nie ma obojga 
bezrobotnych rodziców co jest pozytywnym zjawiskiem.  

Na podstawie otrzymanych wyników można wysnuć kilka wniosków. Po pierwsze 
zmienia się model życia na wsi. Coraz więcej osób pracuje w mieście, a na wsi tylko 
mieszka. Powyżej 5% ankietowanych zadeklarowało, że jedno z rodziców jest bezro-
botne i najczęściej jest to matka. Problem bezrobocia na obszarach wiejskich a szcze-
gólnie wśród kobiet nadal jest duży. Pod koniec grudnia 2014 roku w województwie 
opolskim „wśród ogółu bezrobotnych większość stanowiły kobiety: 22 269 osób  
(o 4 771 mniej niż na koniec 2013 r.), których udział w liczbie zarejestrowanych bez-
robotnych w (…) regionie wyniósł 52,6% (o 0,2 punktu procentowego więcej niż  
w grudniu 2013 roku) (Analiza… 2015, s. 17). Wśród osób bezrobotnych zamieszka-
łych na obszarach wiejskich w tym samym okresie czasu „zarejestrowanych było  
19 658 (o 3 894 mniej niż na koniec 2013 r. Stanowiły one 46,4% wszystkich bezro-
botnych (Analiza… 2015, s. 18). 

Odpowiedź udzielona przez młodzież na pytanie 8 potwierdza, że wśród wszyst-
kich ankietowanych tylko 9% rodziców prowadzi gospodarstwo rolne. Pozostałe osoby 
pracują w miejscach nie związanych z taką formą aktywności zawodowej. Zob. ryc. 2. 

 

 

Ryc. 2. Rodzice uczniów prowadzący gospodarstwo rolne 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Ponad 90% rodziców ankietowanej młodzieży nie prowadzi gospodarstwa rolnego 

i nie jest ono głównym źródłem utrzymania rodziny a to oznacza, że zmniejsza się 
liczba osób zatrudnionych w rolnictwie. Rodzice uczniów przeważnie pracują w mieście.  

W Polsce postępuje proces dezagraryzacji polskiej wsi, czyli jej „uwalnianie się 
od rolnictwa”. (…) obrazuje to spadek udziału rolnictwa w strukturze źródeł utrzyma-
nia ludności (Halamska 2016, s. 62). 

Wśród ankietowanych przeważają osoby, które od urodzenia mieszkają na wsi, 
pozostali zaliczani są do osób napływowych z miasta. Zob. ryc. 3. 

9,0

91,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

tak nie



61 
 

 

Ryc. 3. Okres zamieszkania na obszarze wiejskim  

Źródło: opracowanie własne. 

 
Ponad 73% uczniów mieszka na wsi od urodzenia, a prawie 13% w przedziale 

czasowym od dwóch do pięciu lat, 9% ponad 10 lat. „Oznacza to, że przybywa osób 
mieszkających na obszarach wiejskich pomimo tego, że największy procentowy uby-
tek liczby mieszkańców obszarów wiejskich przypada w województwie opolskim” 
(Stan i struktura… 2015, s. 1). Przesłanek takiego stanu może być bardzo wiele, np. 
ucieczka z miasta przed hałasem i smogiem, zamiana życia w blokowisku na życie na 
wsi we własnym domu co jest symbolem wyższych standardów życia, lepszy kontakt  
z przyrodą i lepsze warunki do odpoczynku. Kontrurbanizacja może powoli dotykać 
również miasta województwa opolskiego ale prawdopodobnie będzie dotyczyć osób, 
które już mają ustabilizowaną sytuację rodzinną i zawodową i będzie się koncentro-
wać w miejscowościach położonych w pobliżu miast.  

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że ankietowana młodzież 
razem z rodzicami mieszka na terenie wiejskim ale traktuje go jako „sypialnię miasta” 
i nie wiąże z nim innych funkcji.  

Ankietowana młodzież obowiązek nauki na poziomie podstawowym realizowała 
w szkołach gminnych (szkoła podstawowa i gimnazjum) i uczestniczyła w projektach  
i programach dofinansowanych z Unii Europejskiej. Były to programy edukacyjne 
zwiększające przede wszystkim kompetencje kluczowe uczniów. Zob. ryc. 4. 

 

 

Ryc. 4. Udział młodzieży w projektach lub programach edukacyjnych 

Źródło: opracowanie własne. 
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Ponad 65% ankietowanych uczniów uczestniczyło w projektach dofinansowanych 
przez UE. Najczęściej były to przedsięwzięcia związane z wyrównywaniem szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz inicjatywy wpływające na podniesienie ich 
umiejętności. Jest to szczególnie ważne dla uczniów wkraczających na rynek pracy 
(Rajchel 2014, s. 97–106). Młodzież uczestniczyła w międzynarodowych projektach 
eTwinning, brała udział w wymianie międzynarodowej szczególnie z Niemiec i Czech, 
angażowała się w realizację programów rozwojowych. Projekty edukacyjne skierowa-
ne są do młodzieży z różnych środowisk, z różnymi uzdolnieniami i pasjami. Pomaga-
ją w przygotowaniach do egzaminów, tak by uczniowie mogli dostać się do wybra-
nych szkół ponadgimnazjalnych. Jest to jedna z ciekawszych i innowacyjnych form 
nauczania tym bardziej, że często w takich przedsięwzięciach uczestniczy młodzież 
z krajów należących do Unii Europejskiej.  

Inicjatywy Agencji Rynku Rolnego („Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko  
w szkole”) również spotkały się z zainteresowaniem młodzieży i jej rodziców. Ucz-
niowie otrzymywali w szkole owoce, warzywa oraz mleko. Zob. ryc. 5 i 6. 

 

 

Ryc. 5. Udział uczniów w programie „Owoce i warzywa w szkole” 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Prawie 40% ankietowanych uczniów korzystała z programu „Owoce i warzywa  

w szkole”. Program ten został powołany do życia przez Komisję Europejską. Jest to 
przede wszystkim przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest m.in. poprawa na-
wyków żywieniowych dzieci. Dokument Strategia dla Europy w sprawie zagadnień 
zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością szczególną uwagę zwra-
ca na problem otyłości i nadwagi wśród młodych ludzi co przekłada się na stan ich 
zdrowia. Również polska młodzież nie jest wolna od tego problemu. „Według wyda-
nego w 2012 roku międzynarodowego raportu z badań HBSC3 odsetek młodzieży  
z nadmiarem masy ciała jest w Polsce większy niż w większości krajów europejskich” 
(Mazur 2011, s. 3). Odpowiedzią na te problemy jest m.in. ten program. W wojewódz-

                                                            
3 HBSC – Health Behaviour in School-aged Children, http://www.hbsc.org/.  
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twie opolskim w II semestrze roku szkolnego 2014/2015 do programu zgłosiło się 355 
szkół4. 

Druga inicjatywa realizowana przez Agencję Rynku Rolnego to „Mleko  
w szkole” i podobnie jak pierwszy program ma na celu promowanie zdrowych nawy-
ków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W Polsce inicjatywa ta reali-
zowana jest od 2004 roku. Zob. ryc. 6.  

 

 

Ryc. 6. Udział szkół w programie „Mleko w szkole” 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Ponad 80% ankietowanych potwierdziło, że ich szkoła brała udział w programie. 

Inicjatywa ta cieszy się dużą popularnością w placówkach oświatowych regionu opol-
skiego. Młodzież może wybierać między mlekiem białym i smakowym. „Od początku 
realizacji programu (…) dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli spożyły ponad  
1 miliard szklanek mleka”5. Edukacja młodzieży dotycząca zdrowych nawyków ży-
wieniowych powinna rozpocząć się już od najmłodszych lat. W ten proces powinny 
być zaangażowane szkoły szczególnie te prowadzące sklepiki z produktami żywno-
ściowymi dla uczniów oraz szkolne stołówki.   

Innym istotnym zagadnieniem dotyczącym zmian dokonujących się na obszarach 
wiejskich regionu opolskiego i zauważalnym przez młodzież były realizowane inwe-
stycje poprawiające jakość życia w miejscu zamieszkania ankietowanych. Młodzież 
najbardziej interesowały te przedsięwzięcia, które bezpośrednio dotyczyły ich samych. 
Wymieniali m.in. budowę boisk, placów zabaw dla dzieci, poprawę infrastruktury 
technicznej w tym chodników, nawierzchni dróg oraz budowę kanalizacji. Najwięcej 
uzyskanych odpowiedzi dotyczyło budowy Orlików (88,5%). Zob. ryc. 7.  

 

                                                            
4 Lista szkół podstawowych zgłoszonych do programu „Owoce i warzywa w szkole” na II semestr roku 

szkolnego 2014/2015, http://www.arr.gov.pl/data/01990/szkoly/opolskie_2014_2015_II.pdf. 
5 Program „Mleko w szkole”, http://www.arr.gov.pl/mleko-w-szkole. 

80,8

10,3 9,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

tak nie nie wiem



64 
 

 

Ryc. 7. Liczba Orlików powstałych na terenie gmin zamieszkanych przez młodzież 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Program „Moje Boisko-Orliki 2012” zakładał wybudowanie w każdej gminie no-

woczesnych, bezpiecznych i nieodpłatnych boisk sportowych. „W województwie 
opolskim w 2011 r. dofinansowano 9 inwestycji tego typu, natomiast w latach 2008–
2011 takich przedsięwzięć było już 47” (Sprawozdanie… 2012, s. 13–14). 

Kolejnymi inwestycjami dokonującymi się w miejscu zamieszkania uczniów  
i przez nich wymienianymi były prace związane z budową, remontem i rozbudową 
infrastruktury. Zob. ryc. 8.  

 

 

Ryc. 8. Wykaz prac prowadzonych na terenie gmin w których mieszka młodzież 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Jak wynika z danych zmiany zachodzące w miejscu zamieszkania uczniów są 

ważne choć młodzież bardziej interesuje brak ścieżek rowerowych lub ich zbyt mała 
liczba. Jest to jeden z wielu problemów poruszanych w Strategii Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. Budowanie spójnej sieci dróg przezna-
czonych dla rowerów to jedno z zadań przed którym stoi Opolszczyzna.  

Zmiany na opolskiej wsi po 2004 roku w opinii młodzieży w istotny sposób wpły-
nęły na jakość życia mieszkańców ale jednak nie na tyle, by młodzi ludzie jedno-
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znacznie wskazali, że zwiążą swoją przyszłość zawodową i osobistą z tym obszarem. 
Na pytanie dotyczące powrotu na wieś po zakończeniu nauki tylko 12% zadeklarowa-
ło, że bierze pod uwagę taką możliwość. Pozostałe osoby stwierdzały, że chciałyby 
wyjechać do miasta lub wyjechać z Polski. Wśród ankietowanych ponad 32% nie ma 
jeszcze sprecyzowanych planów. Zob. ryc. 9. 

 

 

Ryc. 9. Plany młodzieży po zakończeniu nauki 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Migracje, szczególnie ludzi młodych dla regionu opolskiego są dużym proble-

mem. W 2013 roku z obszarów wiejskich wyemigrowało 6727 w tym za granicę 1628 
(Ludność… 2014, s. 68). Przyczyn takiego stanu może być bardzo wiele. Po pierwsze, 
rodzice ankietowanej młodzieży sezonowo pracują poza granicami Polski i taki model 
życia przekazują dzieciom. Po drugie, na obszarach wiejskich trudniej jest znaleźć za-
trudnienie co łączy się z pierwszym wnioskiem. Po trzecie, ankietowani uczniowie 
mają rodzinę mieszkającą poza granicami Polski. Przeważnie jest to starsze rodzeń-
stwo lub rodzeństwo ich rodziców. Osoby te do kraju już nie wrócą. „Z jednej strony 
na wieś wracają ci, których nie zagospodarowały pozawiejskie rynki pracy, tj.:  

 osoby gorzej wykształcone 

 o mało przydatnych kwalifikacjach zawodowych 

 których nie stać na usamodzielnienie się w mieście 

 bardzo często są to młodzi ludzie wywodzący się z rodzin o niskim statusie” (Sza-
franiec 2010, s. 34). 

Problemem są również migracje wewnętrzne. Młodzież ponadgimnazjalna coraz 
częściej wybiera szkoły wyższe z sąsiednich województw i z tym rynkiem pracy wiąże 
swoją przyszłość. 

W przypadku młodzieży jeszcze niezdecydowanej co do swojej przyszłości, sze-
reg działań zainicjowanych przez samorządy gminne powinno być do niej skierowa-
nych, ponieważ to oni zadecydują jak będzie wyglądać sytuacja społeczno-
gospodarcza na obszarach wiejskich regionu opolskiego. Jeżeli wg nich miejsce,  
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w którym teraz mieszkają nie stanie się jeszcze bardziej atrakcyjne, to prawdopodob-
nie zdecydują się na wyjazd.  

Na pytanie dotyczące zmian jakie młodzież chciałaby wprowadzić w swoich gmi-
nach uczniowie wymienili m.in. lepsze połączenia z Opolem, poprawę jakości dróg, 
rozbudowę sieci handlowej. Zob. ryc. 10. 

  

 

Ryc. 10. Zmiany jakie chciałaby wprowadzić młodzież w miejscu swojego zamieszkania 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Wg danych przedstawionych na wykresie 10 wynika, że poprawa jakości dróg 

(ponad 20%) oraz połączenia z Opolem (ponad 16%) to najważniejsze zmiany jakie 
powinny zostać uwzględnione w najbliższych latach w dokumentach strategicznych 
gmin i miast regionu opolskiego. Większość ankietowanych uczniów dojeżdża do 
Opola korzystając z publicznych środków transportu. W czasie roku szkolnego nie 
sprawia to jeszcze większego kłopotu. Problemy pojawiają się w okresie wakacyjnym 
oraz w dni wolne od pracy, szczególnie w weekendy. Udział w zawodach sportowych, 
wydarzeniach kulturalnych, korepetycje, dodatkowe zajęcia w szkole odbywają się 
również w soboty lub w niedziele. W takiej sytuacji młodzież uzależniona jest od po-
mocy rodziców. Uczniowie podkreślali, że czasami bardzo trudno jest im dostać się do 
stolicy województwa tym bardziej, że odległości między Opolem a ich miejscem za-
mieszkania są duże.  

Wśród ankietowanych tylko kilka osób przyznało, że żyje im się dobrze i niczego 
nie chcieliby zmieniać. Tutaj pojawia się problem związany z aktywizacją młodzieży 
wiejskiej i powstaniem miejsc, w których mogliby się spotykać. Z odpowiedzi 
uczniów nietrudno wywnioskować, że młodzi ludzie w swoich miejscowościach nudzą 
się. Domy kultury, biblioteki, ośrodki sportu i rekreacji, szkoły, kościoły oraz inne 
instytucje powinny zaangażować się w proces włączania młodych do różnych działań 
odpowiednich do ich wieku i rozwoju intelektualnego.  
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Według raportu z badania „Młodzież na wsi” wynika, że młodzi na wsi oraz  
w małych miastach trochę częściej oglądają telewizję niż ich rówieśnicy z dużych 
miast. Natomiast zdecydowanie rzadziej chodzą do kina, teatru, na koncerty. Nie są też 
bywalcami restauracji, kawiarni i pubów - młodzi mieszkańcy wsi odwiedzają je dwa 
razy rzadziej niż młodzi z miast. Wytłumaczenie tak dużej różnicy jest bardzo proste – 
młodzi nie chodzą do tych wszystkich miejsc, gdyż nie ma ich w najbliższej okolicy 
(Młodzież…. 2011, s. 25). 

Młodzież powinna mieć możliwość wyboru form spędzania wolnego czasu tak by 
byli bezpieczni, odpoczęli i jeszcze czegoś się nauczyli. Przedsięwzięcia organizowa-
ne dla młodych ludzi nie powinny mieć charakteru okazjonalnego. Warto wprowadzić 
takie działania, które na stałe wpiszą się w rozwój gmin, zintegrują środowisko mło-
dzieży i będą niezależne od pory roku.  

 
Zakończenie 

 
Obszary wiejskie podobnie jak miejskie podlegają ciągłym zmianom i nie zawsze 

są one korzystne. Depopulacja, migracje zewnętrzne i wewnętrzne szczególnie ludzi 
młodych i wykształconych nie wpływają korzystnie na rozwój polskiej wsi.  

Młodzież ponadgimnazjalna mieszkająca na obszarach wiejskich regionu opol-
skiego przed którą decyzje związane z wyborem ścieżki rozwoju zawodowego słusz-
nie zauważa, że polska i opolska wieś wymaga ciągłych zmian i dostosowań do rze-
czywistości szczególnie kiedy mówi się o ludziach młodych. Bez nich, ich aktywności, 
zaangażowania i kreatywności nawet najlepiej rozwinięty obszar nie poradzi sobie. 
Dlatego samorządy w swojej polityce powinny zwrócić szczególną uwagę na tę grupę 
tym bardziej, że wśród nich są osoby, które po ukończeniu nauki poważnie myślą  
o wyjeździe do miasta lub wyjeździe z Polski co spowoduje jeszcze większe wylud-
nienie obszarów wiejskich. 

Młodzież docenia życie na wsi i nie chce upodobnić jej do miasta, ale jak wynika 
z ankiet potrzebuje większej ilości ścieżek rowerowych, dobrych połączeń z Opolem, 
punktów aptecznych, bezpiecznych przystanków, sklepów wielobranżowych, nowo-
czesnych obiektów sportowych. Brakuje im miejsc w których mogliby spędzać wolny 
czas, zorganizowania z myślą o nich cyklicznych, atrakcyjnych zajęć. Młodzież po-
winna mieć możliwość wyboru tym bardziej, że telewizor i komputer nie zawsze są 
najlepszym rozwiązaniem na zagospodarowanie wolnego czasu. Warto pamiętać,  
że ankietowani uczniowie to bardzo młodzi ludzie, którzy przede wszystkim będą 
zwracać uwagę na zmiany istotne dla nich i ich komfortu życia na wsi.  

Młodzież uczestniczyła w programach i projektach edukacyjnych dofinansowa-
nych z Unii Europejskiej oraz przedsięwzięciach Agencji Rynku Rolnego. Wszystkie 
te działania realizowane były w szkołach do których wcześniej uczęszczali. Dzięki 
przedsięwzięciom edukacyjnym mogli podnieść swoje umiejętności i pogłębić zainte-
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resowania. Działania Agencji Rynku Rolnego to przede wszystkim wyrobienie wśród 
młodzieży nawyków zdrowego odżywiania się.  

Uczniowie mieszkający na terenach wiejskich regionu opolskiego zauważają rów-
nież zmiany zachodzące w ich otoczeniu i poprawiające jakość życia mieszkańców.  
Są to nowe boiska, place zabaw, wyremontowane drogi i chodniki (choć w opinii an-
kietowanej młodzieży jest to ciągle niewystarczające), powstanie kanalizacji sanitar-
nej. To wszystko sprawia, że stereotypy dotyczące wsi tracą na aktualności.  

Jak wynika z ankiet rodzice uczniów w większości nie prowadzą gospodarstw rol-
nych i nie są związani z pracą w rolnictwie, młodzież prawdopodobnie takiej przyszło-
ści też nie wybierze dlatego potrzebne jest stworzenie na obszarach wiejskich nowych 
miejsc pracy tak, by po zakończeniu nauki młodzi mieli możliwość powrotu do ro-
dzinnych miejscowości.  

Młodzież na etapie szkoły ponadgimnazjalnej jeszcze nie potrafi dokładnie spre-
cyzować, co będzie robić w przyszłości ale ich decyzja wpłynie na stan i kondycję ob-
szarów wiejskich. Od ich aktywności i umiejętności rozwiązywania lokalnych proble-
mów będą zależeć zmiany oraz czas ich wprowadzania na wsi, tak by można było 
mówić o niej, że jest otwarta ale i zachowująca swoją własną i niepowtarzalną tożsa-
mość.  
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Agnieszka SOBALA-GWOSDZ 
PWSTE w Jarosławiu 

 
OSOBISTE DOŚWIADCZENIE PRZESTRZENI MIASTA 

JAKO CZYNNIK ZMIAN WYOBRAŻEŃ  
I STEREOTYPÓW PRZESTRZENNYCH 

 
PERSONAL EXPERIENCE OF THE CITY SPACE AS A FACTOR  

OF CHANGES IN IMAGINATIONS AND SPATIAL STEREOTYPES 

 
 
Streszczenie: Celem pracy jest poznanie, na przykładzie Katowic, na ile osobisty kontakt  
z miastem przemysłowym, które przeszło radykalną transformację struktury gospodarczej  
i przestrzennej, może mieć wpływ na zmianę wyobrażeń o nim. Podstawową metodą badaw-
czą była ankieta panelowa przeprowadzona przed całodzienną wizytą w Katowicach oraz dwa 
dni po niej. W badaniu wzięło udział 85 studentów kierunku gospodarka przestrzenna, 3/4  
z nich był to pierwszy pobyt w Katowicach. Wśród skojarzeń z Katowicami w ankiecie  
ex ante cechy, które stanowią tradycyjny składnik stereotypu miast Górnego Śląską (tj. gór-
nictwo, przemysł ciężki, zanieczyszczenia, gęsta zabudowa – skupienie miast) dotyczyło 56% 
skojarzeń, zaś około 18% były to skojarzenia, które związane były z cechami miasta wytwo-
rzonymi po 1989 r. Ujawnione wyniki ujawniają dużą trwałość i powszechność stereotypu 
Górnego Śląska i Katowic. Wskazania w ankiecie ex post pokazują wyraźne przesunięcie  
w kierunku ocen pozytywnych w 19 na 21 wymiarów, które poddano ocenie respondentów. 
Największe zmiany uwidoczniły się w pięciu sferach: atrakcyjności turystycznej, poczucia 
bezpieczeństwa, walorach architektonicznych, czystości i jakości środowiska naturalnego. 
Przeprowadzone badanie wskazują, że osobiste doświadczenie jest czynnikiem zmiany wyob-
rażeń, ale nie jest warunkiem wystarczającym do zmiany zachowań przestrzennych i głęb-
szych przekonań. 
 
Abstract: The author aims to assess the effect of personal experience on the change of the 
perception of a highly stereotyped city on the example of Katowice. The city has undergone  
a fundamental shift in the recent 30 years from the centre of traditional mining and steel 
making region to the core of postindustrial metropolis. The primary research method was  
a panel survey conducted before the whole day visit in Katowice and two days after it. 
Eighty-five students participated in the study, for 3/4 for the first time visited the city. In ex-
ante survey components that constitute a traditional stereotype of Upper Silesian cities 
(mining, heavy industry, pollution, dense urban space) related to 56% associations, while only 

„Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-
ekonomicznej, Sitek S. (red.), 2018, z. 8, Polskie Towarzystwo 
Geograficzne Oddział Katowicki, Uniwersytet Śląski Wydział 
Nauk o Ziemi, Sosnowiec, s. 71–84. 
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18% were those related to the features created after 1989. This reveals high durability of the 
stereotype of Upper Silesia and Katowice. Results of the ex-post survey show a definite shift 
towards less stereotyped and more positive ratings in the majority of the dimensions assessed 
by respondents. The most prominent changes were revealed in the following spheres: tourist 
attractiveness, sense of security, architectural values, cleanliness and quality of the natural 
environment. The study shows that personal experience does influence the image of the area, 
but it is not sufficient to change spatial behaviour and more firm beliefs. 

Słowa kluczowe: stereotyp przestrzenny, wizerunek miasta poprzemysłowego, Katowice, Górny 
Śląsk 
Key words: spatial stereotype, representation of the post-industrial city, Katowice, Upper Silesia 

 
Wprowadzenie 
 

Rozwijające się od lat 1970. podejście behawioralne w geografii człowieka akcen-
tuję wiodącą rolę wyobrażeń jako filtru kształtującego relację między człowiekiem  
a środowiskiem. Wyobrażenie miejsca, według klasycznej definicji J. Burgess (1974), 
to istniejące u jednostek i grup przekonania, poglądy i idee o różnych miejscach w kra-
ju, konstruowane z szeregu źródeł informacji, od osobistego doświadczenia po pośred-
nie źródła informacji (mass media, literatura, tradycja kulturowa). Tworzone poprzez 
filtr percepcji wyobrażenia są przy tym z natury subiektywne, uproszczone i selektyw-
ne. Szczególnym przypadkiem takiego uproszczonego wyobrażenia jest stereotyp, któ-
ry według A. Schaffa (1981) jest sądem wartościującym połączonym z przekonaniem, 
które wykazuje następujące charakterystyczne cechy: posiada społeczną genezę, jego 
przedmiotem są przede wszystkim grupy ludzi, zawsze związany jest z ładunkiem 
emocjonalnym, jest długotrwały i odporny na zmiany i jest całkowicie sprzeczny  
z faktami, bądź częściowo tylko z nimi zgodny i stwarzający pozory prawdziwości.  
K. Gwosdz (2001), parafrazując definicję A. Schaffa (1981), wskazuje, że – będące  
w zainteresowaniu geografów – stereotypy przestrzenne cechują się tym, że ich 
przedmiotem są zwykle miejsca, rzadziej ludzie, powstają z pośrednich źródeł infor-
macji, są zależne od doświadczenia miejsca, są przyjmowane bez dowodu i często za-
wierają logiczne sprzeczności. Obszerny przegląd definicji stereotypu dokonany przez 
R. Ashmore'a i F. Del Boca (2015) wskazuje, że jakkolwiek nie ma konsensu co do 
tego czy stereotyp jest "zły z definicji" (bo prowadzi do uprzedzeń i błędnego pojmo-
wania rzeczywistości), ale istnieje zgoda badaczy co do tego, że jest on psychologicz-
nym konstruktem poznawczym warunkowanym społecznie. Niektórzy badacze uważa-
ją, że „stereotypy narzucają nam widzenie świata, określając nasze myślenie i postrze-
ganie” (Błażejewski 1993). Nawet jeśli pogląd ten jest przesadzony, to nie można ba-
gatelizować wpływu wyobrażeń i stereotypów na zachowania przestrzenne. Związek 
ten w szczególności jest akcentowany w polityce marketingu miejskiego. Tworzenie 
pozytywnego wizerunku jest w tej działalności jednym z kluczowych narzędzi przy-
ciągnięcia turystów, mieszkańców i inwestorów (Anholt 2005; Byaraktar i Uslay 2017). 
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Literatura wskazuje (m.in. Rykiel 1991; Jakle i Wilson 1992; Gwosdz 2001a; 
Gwosdz 2001b; Bogumil et. al 2012), że istnieje głęboko zakorzenione, stereotypowe 
postrzeganie miast i regionów przemysłowych. Doskonałym potwierdzeniem tego po-
glądu są badania postrzegania Górnego Śląska. Mimo trzydziestu lat głębokiej trans-
formacji gospodarczej i społecznej, wizerunek „czarnego kraju” ma się dobrze (ryc. 1, 
ryc. 2). Należy przypuszczać, że wynika to głównie z wizerunków kreowanych przez 
system szkolnictwa i mass media. Dlatego też celowym jest zbadanie na ile osobisty 
kontakt z miastem przemysłowym, które przeszło radykalną transformację swojego 
oblicza może mieć wpływ na zmianę wyobrażeń o nim. Autorka eksperyment ten 
przeprowadziła na przykładzie Katowic.  

 

 

Ryc. 1. Główne skojarzenia z Górnym Śląskiem w świetle badań Rykla (1991)  
i Gwosdza (2001a) 

Uwaga: w badaniach Z. Rykla (1991) i K. Gwosdza (2001a) respondenci mogli wskazywać kilka ka-
tegorii, stąd odpowiedzi nie sumują się do 100%.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rykiel 1991, Gwosdz 2001a. 
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Ryc. 2. Główne skojarzenia z Górnym Śląskiem według sondażu TNS (2014) 

Uwaga: W badaniach TNS można było wybrać tylko jedną odpowiedź. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie TNS 2014. 

 
Metody badań 
 

Podstawową metodą badawczą była ankieta panelowa przeprowadzona przed ca-
łodzienną wizytą w Katowicach na próbie 85 osób, w tym 70 kobiet (dalej określona 
jako ankieta ex ante). O wypełnienie tego samego formularza poproszono tych samych 
respondentów dwa dni po całodziennej wizycie w Katowicach. Zadanie to wypełniło 
84 osób, w tym 68 kobiet (dalej określona jako ankieta ex post). W badaniu wzięli 
udział studenci kierunku gospodarka przestrzenna Politechniki Krakowskiej, a prze-
prowadzono je w październiku 2016 roku. Dla większości respondentów, pochodzą-
cych z Polski południowo-wschodniej, w większości z województwa małopolskiego 
(52%)1, był to pierwszy pobyt w Katowicach (76%). 

Wyobrażenia studentów badano za pomocą trzech technik: pytań otwartych,  
w których poproszono respondentów o wymienienie z czym kojarzą się im Katowice, 
jakie znają ważniejsze imprezy i wydarzenia sportowe oraz obiekty architektoniczne; 
wyboru spośród zamkniętej listy pytań o podjęcie studiów i pracy w Katowicach oraz 
dyferencjału semantycznego2. 

Całodzienny spacer badawczy, obejmował samodzielne, lub w kilkuosobowych 
grupach, przejście trasy w śródmieściu Katowic – Plac Andrzeja, Plac Sejmu Śląskie-
go, Plac Kwiatowy (pd. cześć rynku), Rynek cześć pn. (rzeka), Plac Wojciecha Kilara 
(przed NOSPR), Plac Wolności, ul. Mikołowska (pomiędzy Kopernika a Stalmacha), 
                                                            
1 14% pochodziło z woj. podkarpackiego, 9% w lubelskiego 
2 Dyferencjał jest jedną z ilościowych metod oceny wyobrażeń. Składa się z szeregu przeciwstawnych określeń, 

przy czym każda para traktowana jest jako kontinuum siedmiowartościowe, tak, że wartości skrajne mają 
największą moc, z tendencją malejącą w kierunku neutralnego środka. 
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ul. PCK, ul. Rymera, ul. Podchorążych, ul. Powstańców (pomiędzy Wita Stwosza  
a Plebiscytową), ul. Damrota (pomiędzy Przemysłową a Krasińskiego), ul. 3-go Maja, 
ul. Dworcowa, al. Korfantego (pomiędzy Rynkiem a rondem gen. Zientka), ul. Mic-
kiewicza (pomiędzy Stawową a rynkiem), ul. prof. W. Pańki, ul. Mariacka, Plac Rady 
Europy (opcjonalnie, dla najbardziej zainteresowanych). W ramach spaceru badaw-
czego studenci mieli odpowiedź na poniższe pytania: 
1. Które części tej trasy wywołują szczególne emocje lub wrażenia? Dlaczego? 
2. Czy są na tej trasie miejsca gdzie czujesz się niepewnie (subiektywne odczucie)? 
3. Co Państwa zdaniem, jako ludzi młodych, należałoby zrobić aby zmienić wizerunek 

Katowic? 
W dalszej części artykułu omówiono wyniki badań ankietowych – przed i po wi-

zycie w Katowicach oraz obserwacje i odczucia studentów związane z eksplorowaną 
przestrzenią śródmieścia.  

 
Wyniki badań ankietowych 
 

Zgodnie z oczekiwaniami, wśród skojarzeń z Katowicami w ankiecie ex ante naj-
częściej pojawiały się te związane z przemysłem i górnictwem (ankietowani odpowia-
dali na otwarte pytanie: z czym kojarzą Ci się Katowice?). Drugą najczęstszą grupą 
skojarzeń były te związane z architekturą albo zabudową miasta (ryc. 3), przy czym 
gros z nich związany był ze Spodkiem, co potwierdza rolę tego obiektu jako ikony 
miasta i właściwie jedynego silne rozpoznawalnego obiektu w mieście dla osób nie 
mających osobistego doświadczenia z Katowicami (ryc. 4). Ponad 10% łącznej sumy 
skojarzeń obejmowały elementy związane z gospodarką, krajobrazem miejskim, zaś 
około 7% z kulturą. Około 5% respondentów wskazywało explicite na wydarzenia 
sportowe i kulturalne odbywające się w Katowicach3. Łącznie cechy, które stanowią 
tradycyjny składnik stereotypu miast Górnego Śląską (tj. górnictwo, przemysł ciężki, 
zanieczyszczenia, gęsta zabudowa – skupienie miast) dotyczyło 56% skojarzeń, zaś 
około 18% były to skojarzenia, które związane były z cechami miasta wytworzonymi 
po 1989 r.  

Wypowiedzi respondentów w ankiecie ex post ujawniają istotne zmiany, jakie za-
szły w postrzeganiu Katowic. Na czele skojarzeń wysunęły się przede wszystkim te 
związane z obiektami w których odbywają się wydarzenia kulturalne, sportowe i kon-
gresowe. Wynikało to przede wszystkim z wrażenia, jakie na studentach wywarła Stre-
fa Kultury, a w jej obrębie budynki Muzeum Śląskiego, MCK i NOSPR-u. To właśnie 
te trzy obiekty są w opinii ankietowanych po wizycie w Katowicach najbardziej roz-
poznawalnymi (po Spodku) obiektami architektonicznymi w mieście (ryc. 3). 
                                                            
3 Warto przypomnieć, że w 2010 r. miasto Katowice przeprowadziło dużą kampanię promocyjną w ramach 

projektu Katowice – miasto wielkich wydarzeń, które miało na celu zmianę wizerunku Katowic oraz 
podkreślenie metropolitarnego charakteru miasta. Zob. https://www.katowice.eu/Strony/Katowice---miasto-
wielkich-wydarze%C5%84.aspx. 
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Ryc. 3. Kategorie skojarzeń z Katowicami wymieniane przez respondentów przed wi-
zytą w mieście i po niej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

 

 

Ryc. 4. Najbardziej znane obiekty Katowic wymieniane przez respondentów przed 
wizytą w Katowicach i po niej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Ryc. 5. Postrzeganie Katowic: wyniki dyferencjału semantycznego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
Interesujące wyniki przynosi porównanie rozkładu odpowiedzi dyferencjału se-

mantycznego. Obraz Katowic w świadomości respondentów nie mających osobistego 
doświadczenia Katowic ujawnia pozytywne postrzeganie cech gospodarczych miasta. 
Ankietowani najczęściej raczej zgadzali się z opinią, że Katowice to miasto z dużymi 
możliwościami rozwoju, atrakcyjne dla inwestorów, dynamiczne, o niskim bezrobociu 
(ryc. 5). Znacznie słabiej oceniono pozaekonomiczne aspekty składające się na jakość 
życia w mieście. Respondenci skłaniali się do opinii, że miasto jest raczej nudne niż 
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ciekawe, raczej brzydkie niż piękne czy raczej niebezpieczne niż bezpieczne. Zdecy-
dowanie najgorzej oceniono takie aspekty jak czystość środowiska (czy ogólnie „czy-
stość”), co czyli składniki typowe dla negatywnego stereotypu miasta (regionu) prze-
mysłowego.  

Wskazania w ankiecie ex post pokazują przesunięcie się w kierunku ocen pozy-
tywnych 19 na 21 wymiarów, które oceniali respondenci. Największe zmiany widocz-
ne są w pięciu sferach: atrakcyjności turystycznej, poczucia bezpieczeństwa, walorach 
architektonicznych, czystości i czystości środowiska. Dwie cechy: bezrobocie i wraże-
nie (opozycja radosne-przygnębiające) zostały ocenione natomiast po wizycie ankie-
towanych w mieście nieco bardziej negatywnie (ale różnica ta nie była zbyt duża). 
Przypuszczam, że fakt ten wynika przede wszystkim z zaobserwowanych w czasie 
wizyty terenowej dużych kontrastów w przestrzeni miasta. 

 

 
 

Ryc. 6. Ocena Katowic jako miejsca pracy i zamieszkania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
W świetle zaprezentowanych wyżej wyników zmiany postrzegania Katowic po 

osobistym doświadczeniu miasta, zaskakujące mogą się wydać wyniki przekonań re-
spondentów co do chęci zamieszkania i pracy w tym mieście (ryc. 6). O ile w niewiel-
kim stopniu wzrósł odsetek osób (o 2 p. proc), które zadeklarowały chęć zamieszkania 
w mieście, to w znacznie większym stopniu spadł udział tych, które utrzymują że mo-
głyby pracować w tym mieście, ale wolałyby mieszkać gdzie indziej (o 5 p. proc)  
i tych, które utrzymują że nie byłyby zainteresowane ani pracą, ani mieszkaniem  
w mieście (o 3 p. proc). Dezagregacja tych wyników na płeć respondentów, ujawnia, 
że zmiany te są wynikiem różnych postaw w tym zakresie ujawnianych przez męż-
czyzn i kobiety. Wśród tej pierwszej grupy zaobserwowaną znaczące przesunięcie 
opinii w kategoriach „mógłbym mieszkać w Katowicach” i „mógłbym pracować  
w tym mieście, ale wolałyby mieszkać gdzie indziej” (odpowiednio: o 11 i 9 p. proc.), 
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to w przypadku kobiet wzrósł istotnie odsetek tych respondentek, które utrzymują że 
nie byłyby zainteresowane ani pracą, ani mieszkaniem w mieście (o 9 p. proc.), zaś 
spadł tych, które mogłyby pracować w Katowicach, ale wolałyby mieszkać gdzie in-
dziej (o 5 p. proc.). 

 
Odbiór przestrzeni miejskiej w czasie spaceru badawczego po śródmieściu Katowic 
 

Odczucia studentów po odbytym spacerze badawczym były niejednoznaczne, naj-
częściej padało stwierdzenie, że Katowice to miasto kontrastów, że posiada piękne 
przestrzenie o które to miasto nie podejrzewali, ale w niedalekiej odległości od nich są 
miejsca odpychające, brudne, budzące niepokój.  

 Z analizy wypowiedzi poszczególnych osób na pytanie: „Które części trasy wy-
wołują szczególne emocje lub wrażenia? Dlaczego?” wynika, iż najbardziej w pamięci 
studentów zapisał się rynek w Katowicach, w szczególności zaś jego fragmenty jak 
Plac nad Prawą i Plac Kwiatowy (ryc. 7). Pozytywne odczucia dotyczące tego miejsca 
miało 16 grup uczestniczących w zwiedzaniu (94%), tylko jedna grupa wypowiedziała 
się negatywnie. Wyniki te pokazują radykalną zmianę w odbiorze przestrzeni rynku  
w Katowicach po jego odnowie (zob. Bierwiaczonek, Lewicka i Nawrocki 2012). Du-
żo dobrych odczuć wywołał także Spodek (88%) – 15 pozytywnych opinii i żadnej 
negatywnej. Wysoko oceniono również Międzynarodowe Centrum Kongresowe, które 
w 12 wypowiedziach było ocenione pozytywnie (71%). Takie obiekty jak: Muzeum 
Śląskie i NOSPR także znalazły odzwierciedlenie w opisach uczestników badania. 
Ulica Mariacka została zapamiętana i dobrze oceniona przez 6 grup studentów (35%). 
Często wspominano o wielu wydarzeniach i imprezach odbywających się na tej ulicy. 
Jest to miejsce gdzie – zdaniem studentów – nie można się nudzić. Plac Wolności  
i Plac Andrzeja również zostały zapamiętane jako miejsca wywołujące w większości 
szczególne wrażenia, jednak pojedyncze osoby uważały te place za mało ciekawe. Po-
zytywne emocje wywarły także takie miejsca jak: Plac Wojciecha Kilara, Biblioteka 
Śląska, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Teatr Wyspiańskiego, ar-
chikatedra Chrystusa Króla, Pomnik Powstańców Śląskich. Tylko pojedyncze grupy 
oceniły pozytywnie 12 innych miejsc m.in. neogotycki kościół św. Apostołów Piotra  
i Pawła czy Galerię Katowicka. Negatywne emocje na pojedynczych osobach wywoła-
ły obiekty takie jak Dworzec Kolejowy i Superjednostka. 

Największy niepokój wśród studentów wzbudzały przejścia pod wiaduktami  
(ul. Mikołowska–Matejki, ul. Kochanowskiego, ul. Francuska) – 47% wskazań oraz 
ul. PCK (41%) i Rymera (29%). jedna czwarta uczestników badania wskazała na  
ul. Mariacką i Dworcową a to za sprawą niskiej czystości i obecności osób bezdom-
nych. Podkreślono kontrast tych ulic w stosunku do pobliskiej ul. 3 Maja. Plac przed 
gmachem Sejmu Śląskiego wskazało 18% zwracając przede wszystkim na chaos spo-
wodowany wielką liczbą parkujących tam samochodów (ryc. 7). 
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Ryc. 7. Miejsca wyjątkowe i budzące niepokój w śródmieściu Katowic  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
Przejścia pod wiaduktami budziły niepokój i strach przede wszystkim z powodu 

słabego oświetlenia oraz w niektórych miejscach bardzo wąskiego chodnika przy ru-
chliwej ulicy. Negatywny odbiór tych miejsc dodatkowo potęgowane było to zanie-
dbanym otoczeniem zawierającym pustostany i zapuszczoną zielenią.  

Przy ul. PCK i Rymera niepokój związany był ze zwartą, zaniedbaną zabudową 
wywołującą przygnębiający nastrój. Potęgowały ten nastrój temu liczne miejsca par-
kingowe, brak widocznych punktów orientacyjnych oraz wąskie ulice powodujące 
uczucie przebywania w tunelu. 

Spacer badawczy był podstawą do skonstruowania mapy mentalnej śródmieścia 
Katowic. Twórcy map mentalnych wyróżnili łącznie 83 miejsca, które zapamiętali 
podczas pobytu w Katowicach. Każdy z uczestników spaceru badawczego po Katowi-
cach umieścił na swojej mapie mentalnej Spodek. Na drugim miejscu pod względem 
ilości pojawień znalazł się rynek w Katowicach i nowa siedziba Muzeum Śląskiego 
(na terenie po KWK Katowice). Kolejne często występujące obiekty to Centrum Kon-
gresowe oraz Plac Wolności. Często uwzględniano tworzące jeden kompleks Dworzec 
PKP oraz Galerię Katowicką oraz NOSPR. Jako główna krawędź (w rozumieniu lyn-
chowskim) w mieście jawią się tory kolejowe, znacznie rzadziej na mapach mental-
nych pojawiała się Rawa. 

W ponad połowie map zaznaczono Rondo gen. Jerzego Ziętka, duży węzeł komu-
nikacyjny znajdujący się w samym centrum Katowic. Kilkanaście razy pojawia się na 
mapie Uniwersytet Śląski i Biblioteka Śląska oraz obiekt handlowy Supersam. Nato-
miast nie zaistniały w świadomości studentów takie obiekty handlowe jak moderni-
styczny Skarbek i Zenit. Kilkukrotnie na mapach mentalnych pojawiła się również 
Archikatedra, Plac Sejmu Śląskiego oraz Pomnik Powstań Śląskich. Z osiedli najbar-
dziej rozpoznawalne okazało się Osiedle Walentego Roździeńskiego (Gwiazdy).  
W związku z faktem, że mapy rysowali młodzi ludzie (studenci) dobrze oddano loka-
lizację obiektów rozrywkowych i handlowych. Wiernie odwzorowanymi elementami 
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były dworce kolejowy i autobusowy oraz ogromny parking przy Centrum Kongreso-
wym, co wiązało się m.in. ze środkami lokomocji którymi przyjechali do Katowic re-
spondenci badań. 

Zliczenie poszczególnych obiektów występujących na mapach mentalnych po-
zwoliło wygenerować mapę hierarchicznie pokazującą najczęściej zaznaczane obiekty 
w śródmieściu Katowic (ryc. 8). W ramach pięciu elementów struktury przestrzennej 
miasta wyróżnianej przez K. Lyncha (2011) jako punkt charakterystyczny w 96% zo-
stał wskazany Spodek, jako rejon w 87% Strefa Kultury. Za najbardziej wyraziste wę-
zły zostały uznane trzy elementy a mianowicie Rynek, rondo gen. Zientka oraz plac 
Wolności (83%). Krawędź najbardziej czytelna w strukturze miasta to tory kolejowe 
(96%), a droga to al. Korfantego (92%).  

 

 

Ryc. 8. Obiekty najczęściej pojawiające się na mapie mentalnej Katowic  

Uwaga: wykorzystane piktogramy – medialabkatowice.eu (licencja CC BY 4.0). 

Źródło: opracowała grupa studentów kierunku gospodarka przestrzenna Politechniki Krakowskiej  
(M. Trzaska, K. Palmowska, K. Zimoń, K. Ner).  

 

Wnioski 

 
Konurbacja Katowicka jest pod względem charakteru gospodarczego i społeczne-

go zdaniem K. Gwosdza i A. Sobali-Gwosdz (2012) regionem późno industrialnym 
lub też transindustrialnym jak utrzymują K. Krzysztofik i in. (2015). Uderzające jest 
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to, że mimo fundamentalnych zmian, które obiektywnie zaszły w regionie, to społecz-
ne jego postrzeganie wciąż cechuje się ogromną rozbieżnością pomiędzy stereotypem 
regionu a alternatywną do niego rzeczywistością i nowym wizerunkiem, promowanym 
przez władze regionalne i lokalne. Nadal aktualne pozostaje twierdzenie K. Gwosdza 
(2001a), że „O ile obydwa cechuje selektywność, różnica pomiędzy nimi, abstrahując 
od odmiennych składników jakie zawierają, polega na tym, że pierwszy jest powszech-
ny i utrwalony w społeczeństwie, zaś drugi, poza środowiskami go kreującymi, jest 
praktycznie niezauważalny”. 

Trwałość i powszechność stereotypu Górnego Śląska i Katowic wskazuje na bar-
dzo głębokie jego zakorzenienie. Fakt, że stereotyp ten jest podzielany przez pokole-
nie, urodzone po 1990. świadczy o jego międzygeneracyjnym przekazie czyli istnienia 
zjawiska dziedziczenia stereotypu (Czerwiński 2014). Ma on więc charakter „zasty-
gły”, co wydaje się być szerszym problemem obszarów pogórniczych (zob. Bogumil  
i in. 2012). Przeprowadzone badania mogą równocześnie sugerować, że promowany 
poprzez publikatory wizerunek Katowic, który jest kierowany do wielu słabo zidenty-
fikowanych grup odbiorców, ma niewielki potencjał do przełamywania stereotypu,  
co może wskazywać na niską skuteczność istniejących kanałów kształtujących ze-
wnętrzny wizerunek miasta i regionu. Wydaje się, że stereotyp przemysłowego miasta 
zostanie przełamany przede wszystkim jeśli dojdzie do większej rozpoznawalności 
Strefy Kultury, a więc powstanie swoistego „efektu Katowic”, podobnie do wykreo-
wanego w Bilbao efektu Guggenheima (zob. Murzyn 2003; Orzechowska-Wacławska 
2012). Stworzenie nowej, rozpoznawalnej z zewnątrz tożsamości kulturowej i symbo-
liki przez poprzemysłową metropolię jest zatem możliwe poprzez wysokiej jakości 
kulturę architektoniczną.  

W świetle przeprowadzonych badań dowiedziono, że osobiste doświadczenie 
przestrzeni ma wpływ na redukcję stereotypów, przynajmniej w okresie krótkotermi-
nowym. Intrygujące jest pytanie na ile ta zmiana postrzegania jest trwała. Można hipo-
tetycznie założyć (per analogia) do prawidłowości kształtowania się postaw i aktyw-
ności wśród tzw. wspólnot krótkotrwałych (zob. np. Sitek 1997), że po upływie pew-
nego czasu wizerunek miasta w przypadku osób, które nie będą miały dalszych do-
świadczeń z przestrzenią Katowic powrócą w jakimś względzie do tych cech, które 
zawarte są w stereotypie, ale nie będzie to już tak uproszczone wyobrażenie, jak przed 
wizytą w tym mieście. Dla pewnej grupy osób, osobiste doświadczenie przestrzeni 
Katowic może jednak przerodzić się w dalszą chęć jej eksploracji, a w efekcie znaczą-
co i trwale zmieni postrzeganie tego miasta.  

Przeprowadzone badania wskazują, że osobiste doświadczenie jest czynnikiem 
zmiany wyobrażeń, ale nie jest warunkiem wystarczającym do zmiany zachowań prze-
strzennych i głębszych przekonań. Wydaje się, ze wyjaśnienia tego zjawiska można 
szukać w teorii zależności od punktu odniesienia (Kahneman 2012). Według niej nie 
da się przewidzieć zmiany w odbiorze jakiegoś zjawiska (w tym wypadku postrzega-
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nia Katowic) opierając się wyłącznie na cechach tego obiektu, lecz należy uwzględnić 
także punkt odniesienia, na tle którego obiekt ten będzie pozycjonowany. Punktem 
odniesienia dla badanych osób był w tym wypadku Kraków, miasto pod wieloma 
względami atrakcyjniejsze, tak jako miejsce studiowania, jak i pracy. A być może za-
obserwowany fenomen wynika z samej natury stereotypu, który zawiera w sobie – jak 
wskazują R. Ashmore i F. Del Boca (2015) wskaźnik irracjonalny, tzn. nie podlega 
zmianie, nawet jeśli istnieją dowody mu zaprzeczające. 
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ZMIANA GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA 
METODĄ POKONANIA BARIERY PRZESTRZENNEJ  

NA PRZYKŁADZIE OPOLA I RZESZOWA 
 

CHANGING THE CITY'S ADMINISTRATIVE BOUNDARIES WITH THE 
METHOD OF OVERCOMING 

THE SPATIAL BARRIER OF OPOLE AND RZESZÓW 

 
 
Streszczenie: Miasta jako jednostki organizacyjno-prawne, funkcjonujące w określonych 
granicach administracyjnych i określonej liczbie mieszkańców w wyniku swojego rozwoju 
natrafiają na różnego rodzaj progi czy bariery rozwojowe. W pierwszej kolejności pojawiają 
się progi terenowe które najprościej jest pokonać przyłączając tereny ościenne gmin  
w granice administracyjne miasta co uczyniło wiele miast zarówno w kraju jak i zagranica.  
W artykule zostało zaprezentowane Opole i Rzeszów jako miasta które pokonały próg 
terenowy, przestrzenny przez przyłączenie miejscowości lub ich części za zgodą Rady 
Ministrów w granice miasta. Wiąże się to z ponoszeniem określonych nakładów finansowych 
ale i również z umocnieniem miasta pod względem gospodarczym, społecznym, wzrostem 
jego konkurencyjności oraz wzmocnieniem całego regionu. 

 
Abstract: Cities as organizational and legal entities functioning within specified admin-
istrative boundaries and a determined number of inhabitants, as a result of their development 
face different types of obstacles or development barriers. In the first place there appear the 
obstacle of limited space which are easiest to overcome by joining the neighboring areas of 
the municipalities in the administrative boundaries of the city. A resolution adopted by many 
cities both in Poland and abroad. In this paper, Opole and Rzeszów are presented as the cities 
that defeated the space obstacle connecting the villages or their parts, with the consent of the 
Council of Ministers, including it in the boundaries of the city. This involves the imposition 
of specific financial outlays, the strengthening of the city in terms of economic, social, 
competitiveness increase and, strengthening the whole region. 

Słowa kluczowe: progi, bariery rozwojowe, zmiana granic administracyjnych, miasto 
Key words: thresholds, development barriers, change of administrative boundaries, city 
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Wstęp 
 

Miasta są jednym z wielu obszarów zainteresowania dyscyplin naukowy w tym 
socjologów, demografów, planistów, urbanistów, geografów czy ekonomistów anali-
zujących aspekty życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego. Jako obszar badań 
miasta ukazują swoje słabe i mocne strony które są uwzględniane przy przygotowy-
waniu strategii rozwojowych czy planów przestrzennego zagospodarowania. Miasta 
tak jak i inne jednostki samorządu terytorialnego aby mogły się rozwijać napotykają 
na wiele progów, barier uniemożliwiających ich rozwój społeczny, gospodarczy, prze-
strzenny. Pojęcie progów rozwojowych pojawiło się w latach 60-tych i 70-tych  
XX wieku, a prekursorem i badaczem ich był B. Malisz i J. Żurkowski (1971). Pojęcie 
progów rozwojowych w późniejszych latach zostało zastąpione pojęciem bariery, 
przeszkody czy ograniczenia rozwojowe i wykorzystywane przez wielu badaczy  
w swoich rozważaniach i prowadzonych analizach. Dla przykładu B. Namyślak  
i J. Bagińska przeprowadziły badania na temat przemian społeczno-ekonomicznych  
i funkcjonalno-przestrzennych Świeradowa-Zdrój w których jedno z pytań ankieto-
wych dotyczyło „Barier hamujących rozwój miasta” (Namyślak, Bagińska 2009). 

Dlatego zainteresowaniem władz lokalnych jest ich rozpoznanie i eliminowanie  
w miarę swoich możliwości finansowych. W ostatnich latach wsparciem finansowym 
w pokonywaniu barier rozwojowych są środki finansowe pochodzące z funduszy eu-
ropejskich. Dzięki tym środkom powstało wiele kilometrów, dróg, infrastruktury tech-
nicznej w tym wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, odnowiono wiele insty-
tucji życia społecznego, kulturalnego, zabytków. Innego typu barierą rozwojową mia-
sta jest brak terenów przeznaczonych pod inwestycje gospodarcze, mieszkaniowe, 
usługowe umożliwiające przyciągnięcie nowych inwestorów zarówno krajowych jak  
i pochodzących z zagranicy czy nowych mieszkańców wiążących z takim miastem 
swoje nadzieje rozwojowe. Brak inwestycji wiąże się z brakiem miejsc pracy, miesz-
kań czy zaplecza społeczno-kulturalnego a to są najistotniejsze czynniki rozwojowe 
nie tylko miast.  

W prezentowanym artykule autor przedstawił jedną z metod wykorzystywaną 
przez władze lokalne do pokonania bariery przestrzennej z uwzględnieniem aspektów 
administracyjno-prawnych. 

Celem pracy jest ukazanie jednej z metod powiększenia miasta o tereny ościenne 
gmin a tym samym pokonanie bariery przestrzennej i zmiany granic administracyj-
nych. W pracy uwzględniono dwa miasta Opole i Rzeszów które pokonały barierę 
przestrzenną przez sukcesywne przyłączanie poszczególnych terenów w granice admi-
nistracyjne miasta jak miało to miejsce w Rzeszowie lub jednorazowo gdzie przykła-
dem jest miasto Opole.  
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Bariery rozwojowe miasta 
 

Miasta jako jednostki administracyjne, posiadające swoje granice, władzę lokalną, 
mieszkańców dysponujące określonym zapleczem infrastruktury technicznej, społecz-
nej, kulturalnej, ochrony zdrowia itd. podlega ciągłym przeobrażeniom w ujęciu cało-
ściowy, częściowym czy tylko jednego elementu. Dokonujące się zmiany mają istotny 
wpływ na rozwój miasta, poprawę warunków społeczno-ekonomicznych czy podwyż-
szenie jakości życia mieszkańców. Systematycznie wszyscy użytkownicy miasta  
a przede wszystkim jego włodarze dokonują określonych remontów pozyskują nowe 
tereny pod budownictwo, tworzą nowe miejsca pracy przyciągają kapitał krajowy lub 
zagraniczny. 

Z upływem czasu miasto trafia na różnego rozwoju bariery które były nazywane 
progami rozwojowymi. Pojęcie to zostało zdefiniowane przez B. Malisza i J. Żurkow-
skiego (1971, s. 14) w pracy dotyczącej „Metody analizy progowej” w której to auto-
rzy podają, że „Miasta, w miarę wzrostu zaludnienia, w swoim rozroście przestrzen-
nym natrafiają na różnego rodzaju ograniczenia. Ograniczenia te wynikają: 

 ze zróżnicowania cech fizjograficznych terenu (ograniczenia fizyczne), 

 z istniejącego układ użytkowania terenów (ograniczenia funkcjonalne), 

 z technologicznych właściwości układów infrastruktury (ograniczenia technolo-
giczne), 

 z konieczność przebudowy elementów strukturalnych (ograniczenia strukturalne). 

 wspólną cechą tych ograniczeń jest to, że nie mają one charakteru absolutnego, 
każde z nich może być przezwyciężone (w celu dalszego rozwoju miasta), jednakże 
jest to zawsze uwarunkowane nakładami inwestycyjnymi jednorazowymi lub wzra-
stającymi stopniowo”. 

Progi rozwoju miasta mogą mieć niejednorodny charakter. Jak podaje J. Regulski 
(1982, s. 168) na podstawie analizy progowej wielu miast można wyodrębnić trzy 
główne grupy progów: 

 przestrzenne – ograniczające od zewnątrz możliwości przestrzennego rozwoju miasta; 

 terenowe tj. strukturalne, wynikające z nie zharmonizowanego rozwoju struktury 
wewnętrznej miasta, polegające na tym, że rozwój miasta wymusza zmiany  
w strukturach istniejącego zagospodarowania i użytkowania terenów; 

 ilościowe – stanowiące zewnętrzne ograniczenia rozwoju miasta, wynikające z jego 
związków z szeroko pojętym otoczeniem; przyczyny tych ograniczeń leżą na ogół 
poza samym miastem, uniemożliwiają rozwój miasta jako całości, rzadko jednak 
wpływają bezpośrednio na jego wewnętrzną strukturę.  

Natomiast J. Kozłowski (1973, za Brol 2001, s. 225–226) wymienia cztery zasad-
nicze rodzaje typologii uwzgledniających określone progi rozwojowe miasta tj.: 

 ze względu na charakter – progi skokowe, stopniowe, złożone; 
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 ze względu na przyczyny – progi fizjograficzne, technologiczne, strukturalne, funk-
cjonalne, obsługi; 

 ze względu na szczeble – progi osiedlowe, miejskie, regionalne, krajowe; 

 ze względu na szczególne znaczenie progu 
a) odnoście do umiejscowienia (pierwszy próg, krańcowy próg pośrednie lub kolejne 
progi, drugi próg itd.); 
b) odnośnie do wzajemnej współzależności (progi dominujące, progi podporządkowane); 
c) ze względu na wyjątkowe trudności przekroczenia (progi krytyczne). 

Klasyfikacje te znalazły swoje odzwierciedlenie w klasyfikacji barier rozwojo-
wych które interpretowane są jako brak możliwości realizowania w określonych wa-
runkach, miejscu i czasie ustalonych czynności lub konieczność pokonania przy ich 
realizacji dodatkowego oporu (por. Maik et al. 1978, s. 22). Według R. Domańskiego 
(1990) jako barierę rozwoju miasta można traktować brak wpływu danego rodzaju 
czynnika. Barierą może być wszystko, co w danych warunkach, miejscu i czasie 
utrudnia lub uniemożliwia rozwój (Bagdziński et al. 1995). Istnieje wiele rodzajów 
barier hamujących rozwój społeczno-gospodarczy miasta. Można tu wymienić np. ba-
riery endogeniczne i egzogeniczne które można dalej dzielić na warunkowe i bezwa-
runkowe, bezwzględne i względne, lokalne i ponadlokalne (Gilowska 1998, s. 153; 
Parysek 1997, s. 121; Sekuła 2005). Bez względu na rodzaj powstałych progów roz-
wojowych, miasta aby je wyeliminować ponoszą określone koszty i nakłady.  

 
Czynniki rozwoju miasta  

 
Koszt jako kategoria ekonomiczna występuje w każdym obszarze życia i funkcjo-

nowania zarówno mieszkańców, podmiotów gospodarczych czy miast np. przy reali-
zacji określonej inwestycji. Miasto jako organizm społeczno-gospodarczy i kulturalny 
funkcjonuje w określonych warunkach prawnych. Dysponuje odpowiednimi narzę-
dziami mającymi istotny wpływ na jego rozwój. Jak podaje D. Niedziółka (2011,  
s. 54–55) miasta stały się swego rodzaju organizacjami odpowiedzialnymi za tworze-
nie warunków dla funkcjonowania i rozwoju gospodarki z szeregiem instrumentów 
legislacyjnych i finansowych umożliwiających realizację zamierzeń. W związku z tym 
wiedza na temat możliwości zarządzania miastem traktowanym jako przedsiębiorstwo 
jest niezwykle cenna z uwagi na fakt, iż miasto stanowi źródło rozwoju, postępu, in-
nowacyjności a przede wszystkim miejsc pracy. Miasta są nie tylko miejscem wzrostu 
gospodarczego, ale i znaczącej koncentracji ludności, siedzibą licznych przedsię-
biorstw, instytucji administracji publicznej, a także ośrodkiem edukacji i kultury. 
Wreszcie, miasta to także centra zmian, inicjujące nowatorskie i innowacyjne przed-
sięwzięcia, które powinny przyczynić się do rozwoju regionów. Miasta miały i nadal 
posiadają różnego rodzaju problemy związane np. z nierównością społeczną, bezrobo-
ciem, biedą czy migracjami. Koncepcję miasta jako analog przedsiębiorstwa przytacza 
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T. Pakulska (2011, s. 83–84) lecz pod pewnymi warunkami. W zarządzaniu miastem  
i przedsiębiorstwem wyróżnić można pewne cechy wspólne, ale także odmienne wy-
nikające chociażby ze specyfiki organizmu miejskiego i pełnionych przez niego funk-
cji różnych w stosunku do przedsiębiorstwa.  

Miasto można także potraktować jako pewnego rodzaju podmiot gospodarczy  
o złożonej strukturze organizacyjnej. Działania i decyzje organów władzy publicznej 
w mieście wywołują różnego rodzaju skutki ekonomiczne oraz sprawiają, że jest ono 
aktywnym uczestnikiem procesów gospodarczych. Celem działania miasta, ujmowa-
nego w kategoriach podmiotu gospodarczego jest: 
– wzrost jego konkurencyjności, 
– wzrost poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego,  
– tworzenie nowych miejsc pracy,  
– tworzenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej,  
– przyciąganie inwestorów krajowych i zagranicznych, 
– lokalizacja inwestycji. 

Wszystkie te działania związane są z ponoszeniem określonych kosztów które  
w perspektywie czasowej powinny wpłynąć na poprawę np. jakości życia mieszkań-
ców ich aspiracji i dążeń, czy ich poziomu cywilizacyjnego oraz poziomu zaspokaja-
nia potrzeb. 

Omawiając czynniki rozwojowe miasta należy zwrócić uwagę na ich powiązanie 
oraz istotę. Jak podaje I. Mironowicz (2010, s. 120–126) pierwszą grupę czynników 
rozwojowych miasta stanowią czynniki związane z wielkością terytorium miasta, dru-
gą grupę stanowią czynniki demograficzne powiązane z jego wielkością oraz trzecią 
stanowią czynniki powiązane z szeroko pojętym rozwojem ekonomiczno-społecznym.  

1. Rozwój terytorialny – analiza rozwoju przestrzennego miast pokazuje, że pra-
wie wszystkie z nich, które osiągnęły pewien próg wielkości mają tendencję do wy-
twarzania aglomeracji (konurbacji) oraz obszaru metropolitalnego. To, co wyróżnia 
współczesne procesy rozwojowe, to skala owej ekspansji przestrzennej, która dopro-
wadziła do powstania nowych jakości, jakimi można określić nieprawdopodobnie 
wielkie zespoły miejskie, które nie mają cech konurbacji, lecz są wynikiem rozwoju 
przestrzennego aglomeracji. Takie zjawisko coraz szerszego rozlewania się obszaru 
zurbanizowanego nazywane jest urban sprawl. 

Rozrost terytorialny miasta powoduje również wiele problemów związanych np.  
z jego zarządzaniem, mogą się pojawić problemy natury ekologicznej czy transporto-
wej. Może to mieć wpływ na jakość życia mieszkańców. Najprostszym sposobem po-
zyskania terenów przez miasto jest wchłonięcie miejscowości z otaczających je gmin  
i sołectw a w dalszej kolejności miast.  

2. Rozwój demograficzny – najczęściej kojarzony z przyrostem ludności w grani-
cach administracyjnych miasta co jest w pewnym stopniu potwierdzone lecz nie liczba 
ludności świadczy o jej rozwoju. Im większa liczba ludności i jednocześnie rozrost 
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terytorialny miasta powoduje pojawienie się dzielnic ludzi biednych i bogatych, mniej 
i bardziej wykształconych lub bez wykształcenia, a to z kolei rodzi następne problemy 
związane np. z miejscami pracy, ponoszeniem kosztów społecznych, zmianą mental-
ności mieszkańców z biednych dzielnic itd. Może pojawić się problem z przestępczo-
ścią o różnym znaczeniu, opieką zdrowotną, zapewnieniem mieszkania i miejsc nocle-
gowych oraz wiele innych negatywnych skutków.  

3. Rozwój społeczno-ekonomiczny – to kolejna grupa czynników ukazująca po-
ziom rozwoju danego miasta jak i poziom życia jego mieszkańców. Sama wielkość 
miasta pod względem terytorium i jego liczba mieszkańców nie ukazuje całościowego 
aspektu rozwojowego miasta.  

Poziom rozwoju społecznego czy cywilizacyjnego odzwierciedlający się w jako-
ści życia mieszkańców najlepiej definiuje pojęcie rozwoju miasta. Ponadto, jakość 
życia oznacza pewien stopień organizacji, co niewątpliwie wiąże się z zarządzaniem 
jednostkami miejskimi. 

Corocznie Mercer Human Resource Consulting – globalna firma zajmującej się 
działalnością na polu human resource, doradztwa finansowego i usług opracowuje 
raport dotyczący jakości życia w miastach w oparciu o 39 wyodrębnionych czynni-
ków, zebranych w następujące kategorie: 

 otoczenie polityczne i społeczne (w tym stabilność polityczna, przestępczość, wdra-
żanie prawa); 

 otoczenie ekonomiczne (w tym regulacje w zakresie przepływów walutowych, 
usługi bankowe); 

 otoczenie społeczno-kulturowe (w tym cenzura, ograniczenia wolności osobistej); 

 zdrowie i higiena (w tym usługi i zaopatrzenie medyczne, choroby zakaźne, wypo-
sażenie w kanalizację, gospodarka odpadami, zanieczyszczenie środowiska); 

 szkolnictwo i edukacja (w tym standard i dostępność do szkół, także międzynaro-
dowych); 

 usługi publiczne i transport (w tym elektroenergetyka, woda, transport publiczny, 
utrudnienia w transporcie); 

 rekreacja (w tym restauracje, teatry, kina, sport i rozrywka); 

 dobra konsumpcyjne (w tym dostępność wyżywienia/dzienna konsumpcja, ilość 
samochodów); 

 mieszkalnictwo (w tym mieszkania, urządzenia gospodarstwa domowego, meble, 
zarządzanie nieruchomościami); 

 środowisko przyrodnicze (w tym klimat, lista naturalnych katastrof). 
Z przedstawionego zestawienia wynika, że bada się wskaźniki wpływające na komfort 
życia – nie tylko w podstawowym zakresie obejmującym możliwość fizycznego prze-
trwania.  

W 2016 roku został opublikowany przez Komisję Europejską raport „Postrzeganie 
jakości życia w miastach europejskich”. Badanie eurobarometru przeprowadzane jest 
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co trzy lata od 2004 r. W najnowszej edycji udział wzięli mieszkańcy 79 miast z 32 
krajów europejskich. W Polsce na pytania raportu odpowiadali mieszkańcy Białego-
stoku, Gdańska, Krakowa i Warszawy1. Raport ten ukazuje m.in. odpowiedzi na na-
stępujące pytania:  

 Miasta dobre do życia - najwyższy ogólny poziom satysfakcji z życia w swoim 
mieście zadeklarowali mieszkańcy Oslo, szwajcarskiego Zurychu (po 99%), duń-
skiego Aalborga, oraz Wilna i Belfastu (po 98%). Wśród hiszpańskich miast najlep-
szy wynik (97%) osiągnęła Malaga, wśród polskich miast Białystok – 96%. Jedno-
cześnie w 23 badanych miastach, poziom satysfakcji przekracza 95%, a w kolej-
nych 54 miastach aż 90% mieszkańców jest zadowolonych z ich funkcjonowania. 

 Pod względem zadowolenia z transportu miejskiego – najbardziej usatysfakcjono-
wani są mieszkańcy Zurychu, Wiednia, Helsinek (tu 93% jest bardzo zadowolonych  
i zadowolonych), Madrytu 72% (z czego 63% mieszkańców korzysta z transportu 
miejskiego), najmniej zaś Palermo, Rzymu i Neapolu. Ogólnie wysokie wyniki 
osiągnęły miasta niemieckie, niskie natomiast aglomeracje włoskie. 

 7 stolic państw członkowskich UE znajduje się wśród 10 miast najgorzej ocenio-
nych pod względem satysfakcji ze szkół i ośrodków naukowych.  

 Trzy polskie miasta znajdują się wśród siedmiu najlepiej ocenionych pod względem 
dostępu do sklepów – Kraków i Gdańsk (po 95%) oraz Białystok (94%). 

Innym raportem uwzględniającym jakość życia jest raport przygotowany przez 
Deutsche Bank2 w 2017 r. Deutsche Bank przeanalizował sytuację mieszkańców 47 
państw świata i wybrał, gdzie jakość życia jest najlepsza. Tworząc listę specjaliści 
wzięli pod uwagę takie wskaźniki, jak koszty utrzymania się w mieście w stosunku do 
zarobków, czas dojazdu do pracy, poziom bezpieczeństwa czy opiekę zdrowotną. Sa-
mi twórcy zestawienia zauważają, że pomiar tzw. jakości życia to jeden z najbardziej 
subiektywnych rankingów, jaki można przedstawić. Ranking 10 miast o najlepszej 
jakości życia: Wellington, Edynburg, Wiedeń, Melbourne, Zurych, Kopenhaga, Otta-
wa, Boston, Amsterdam, Sydney… Warszawa3 (23 miejsce na liście), Tokio (27), 
Nowy Jork (28), Paryż (30), Londyn (33) zajmują tak dalekie miejsca głównie przez 
wysokie koszty utrzymania, zanieczyszczenia czy wydłużający się czas dojazdu do 
pracy. Na ostatnim miejscu zestawienia znalazła się stolica Filipin Manila. 

                                                            
1 Patrz szerzej: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/survey2015_en.pdf, 

kwiecień 2016. W opublikowanym raporcie pod uwagę wzięto szereg poszczególnych aspektów życia  
w miastach tj.: jakość infrastruktury i usług, możliwości zatrudnienia, sytuacja mieszkaniowa, integracja 
cudzoziemców, poczucie bezpieczeństwa, zanieczyszczenie powietrza, obszary zielone, dostęp do kultury, 
jakość zabudowy i czystość. 

2 Patrz szerzej: http:deutsche-bank-ranking-najlepszych-miast-do-zycia-2017. 
3 Niskie koszty utrzymania i wysoki poziomo bezpieczeństwa - to uczyniło, że Warszawa uplasowała się wyżej 

od Paryża, Londynu czy Nowego Jorku. Ocena stolicy Polski została zaniżona przez słabą opiekę medyczną  
i niską siłę nabywczą jej mieszkańców. 
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Istotnym jest, że im większe miasto tym więcej występuje czynników ogranicza-
jących jego rozwój, coraz więcej mieszkańców jest niezadowolonych z jakości życia 
czy samym jego zarządzaniem. Władze miejskie sukcesywnie starają się eliminować 
niedogodności czy różnego rodzaju bariery rozwojowe w tym bariery przestrzenne.  
 
Przezwyciężenie bariery przestrzennej  

 
Miasta w wyniku swojej działalności oraz sukcesywnego zagospodarowywania te-

renów pod różnego rodzaju działalność czy usługi natrafiają na barierę przestrzenną 
uniemożliwiającą dalszy rozwój miasta. Najczęściej aby ją pokonać władze miejskie 
starają się sukcesywnie wchłaniać w swoje granice administracyjne poszczególne 
miejscowości ościenne tak jak miało to miejsce w Rzeszowie lub jednorazowo gdzie 
przykładem jest Opole. 

W 2010 roku zgodnie z przyjętą zmianą studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Opola4 wynika, że: powierzchnia miasta w grani-
cach administracyjnych na 2010r. wynosiła 9 655 ha i była podzielona na 4 obręby. 
Największy z nich to obręb Grudzice, a najmniejsze: Wróblin, Grotowice i Szczepa-
nowice. W ogólnej powierzchni miasta największy udział mają grunty będące własno-
ścią osób fizycznych, a najmniejszy gminy Opole. Struktura własnościowa gruntów 
wynosiła odpowiednio: 

 Grunty Skarbu Państwa w styczniu 2009 r. zajmowały powierzchnię ponad 2 168 
ha, co stanowiło 22% powierzchni miasta. Najwięcej takich gruntów znajdowało się 
w Grudzicach – 797 ha (64% powierzchni obrębu). Mały udział – około 5% po-
wierzchni obrębu – mają grunty Skarbu Państwa w obrębach: Gosławice, Malina  
i Wójtowa Wieś; 

 Grunty gminy Opole wynosiły blisko 1 665 ha, co stanowiło 17% powierzchni mia-
sta. Najwięcej gruntów – powyżej 30% powierzchni – gminnych znajdowały się  
w obrębach: Nowa Wieś Królewska (279 ha) i Opole Śródmieście (307 ha), a naj-
mniej – około 5% powierzchni – w Grudzicach (71 ha) i Wójtowej Wsi (31 ha); 

 Grunty osób fizycznych zajmowały powierzchnię 4 101ha, co stanowi 43% po-
wierzchni miasta. Największy udział mają grunty osób fizycznych w obrębach: 
Wójtowa Wieś (87%), Malina (79%), Gosławice (67%) i Wróblin (65%) – gdzie 
dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Najmniej gruntów osób fizycz-
nych jest w obrębie Opole Śródmieście – około 8%.  

Zmiany granic administracyjnych Opola można doszukiwać się już w latach dwu-
dziestych ubiegłego wieku. Ówczesne władze miejskie dążyły do usankcjonowania 
silnych procesów urbanizacyjnych zachodzących w strefie podmiejskiej Opola. Zmia-
ny w strukturze funkcjonalnej i wewnętrznej podmiejskich wsi oraz inwazja budow-

                                                            
4 Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola, Biuro Urbani-

styczne 2010, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXI/745/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r., s. 50. 
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nictwa typu miejskiego stały się impulsem do działań na rzecz włączenia do obszaru 
administracyjnego miasta jedenastu okolicznych wsi: Krzanowic, Czarnowąsów, Go-
sławic, Groszowic, Grudzic, Maliny, Królewskiej Wsi, Szczepanowic, Winowa, Wój-
towej Wsi i Wróblina w 1929r. Sugestie te zostały zrealizowane w mniejszym zakresie 
i częściowo w innym kierunku dopiero w 1936r., gdy do Opola włączono tereny 
Szczepanowic i Półwsi. Kolejno do Opola przyłączane byty (1899) – Zakrzów, (1910) 
Wyspa Bolko, (1936) Szczepanowice i Półwieś, (1955) Nowa Wieś Królewska, (1961) 
Kolonia Gosławicka, (1965) Groszowice, (1974–1975) Gosławice, Grotowice, Gru-
dzice, Bierkowice, Malina, Wróblin i Wójtowa Wieś. W wypadku rozwoju struktury 
przestrzennej Opola uzasadnione jest stwierdzenie, że miasto, począwszy od XIX wie-
ku, rozwija się poprzez stopniowe wchłanianie w sposób formalny zarówno obszarów 
całkowicie zurbanizowanych pod jego wpływem (m.in. Nowa Wieś Królewska. Za-
krzów, Kolonia Gosławicka, Szczepanowice, Półwieś. Groszowice) jak i obszarów, 
które stanowiły potencjalne tereny rozwojowe (m.in. Bierkowice, Gosławice, Grudzi-
ce, Grotowice) (Heffner 2015; Werwicki 1973, s. 123). 

W 2016 roku Rada Miasta Opola podjęła konsultacje społeczne umożliwiające 
podjęcie decyzji o powiększeniu miasta Opola o tereny ościenne gmin. Uchwałą Nr 
XXIV/416/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii 
w przedmiocie zmiany granic Miasta Opola oraz wystąpienia z wnioskiem w sprawie 
zmiany granic, po zasięgnięciu opinii ekspertów – opolskich naukowców.5 

Mieszkańcy gmin objętych tą uchwałą mogli wyrazić swoją opinię wypełniając 
ankietę konsultacyjną6 o następującej treści: 

„Czy jest Pani/Pan za zmianą dotychczasowych granic Powiatu Opolskiego, polegają-
cą na wyłączeniu z obszaru Powiatu Opolskiego i włączeniu do terytorium miasta 
Opola części obszarów następujących gmin tj.:  
1) z gminy Dąbrowa: części obszarów sołectwa Karczów, obszaru sołectwa Sławice, 
obszaru sołectwa Wrzoski,  
2) z gminy Dobrzeń Wielki: obszaru sołectwa Borki, części obszaru sołectwa Brzezie, 
obszaru sołectwa Czarnowąsy, części obszaru sołectwa Dobrzeń Mały, obszaru sołec-
twa Krzanowice, obszaru sołectwa Świerkle,  
3) z gminy Komprachcice: obszaru sołectwa Chmielowice, obszaru sołectwa Żerkowice,  
4) z gminy Prószków obszaru sołectwa Winów,  
5) z gminy Turawa części obszaru sołectwa Zawada?  
 

JESTEM PRZECIW JESTEM ZA WSTRZYMUJE SIĘ 
   
 
                                                            
5 Patrz szerzej: Samorząd Województwa Opolskiego, Przede wszystkim silniejsze Opole, 18 marca 2016 r. 

www.opolskie.pl. 
6 Ankieta ta stanowi załącznik do uchwały Nr 513/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 3 lutego 2016. 
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Pouczenie:  
� Właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem X w jednym polu („JESTEM PRZECIW”, 
„JESTEM ZA”, „WSTRZYMUJĘ SIĘ”).  
� Postawienie znaku X w więcej niż jednym polu powoduje nieważność głosu.  
� Swoją opinię przy pomocy ankiety konsultacyjnej można wyrazić tylko jeden raz.  
 
Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………... 
Adres zamieszkania: 
…………………………………………………………………………………………... 
 

……………………………. 
data i własnoręczny podpis  

Swoją opinię przy pomocy ankiety konsultacyjnej można wyrazić tylko jeden raz” 
 

Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w gminach przedstawia tabela 1. 

 

Tab. 1. Wyniki ankiety konsultacyjnej w gminach objętych zmianą granic  

Gmina 

Liczba 
mieszkańców 

uprawnio-
nych do 

głosowania 

Liczba 
mieszkańców 

biorących 
udział w 

konsultacjach 

Uzyskane odpowiedzi: 
Jestem  
przeciw 

Jestem  
za 

Wstrzymuje 
się 

liczba % liczba % liczba % 

Dąbrowa 1 9 682 5190 4 799 96,00 136 2,70 66 1,30 
Dobrzeń Wielki 14 134 8 777 8 750 99,70 14 0,16 12 0,14 
Komprachcice 2 10 847 5 479 5 146 93,92 253 4,62 57 1,04 
Prószków  9 793 3 149 2 949 93,64 b.d. b.d. b.d. b.d. 
Turawa 3 9 460 4 988 4 877  97,83 65 1,30 43 0,86 

1 suma głosów ważnych – 5001, ilość ankiet nieważnych – 189; 2 liczba mieszkańców Gminy 
Komprachcice, którzy oddali głos nieważny wynosi: 23 tj. 0,42% ogółu mieszkańców Gminy 
Komprachcice biorących udział w konsultacjach społecznych; 3 W obliczeniach nie ujęto 5 ankiet,  
ze względu na złożenie przez osoby nie mieszkające na terenie Gminy Turawa. 

Źródło: Informacje ze stron internetowych w/w urzędów gminy i miasta. 

 

Jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli 1 mieszkańcy ankietowanych 
gmin byli przeciwni przyłączenia ich terenów w granice administracyjne miasta Opola.  

Mimo sprzeciwu mieszkańców wniosek o zmianę granic administracyjnych mia-
sta Opola został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Ministrów w dniu 19 lipca 
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2016 r. i opublikowany w formie rozporządzenia7 w sprawie ustalenia granic niektó-
rych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany 
nazwy gminy. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządza się, co następuje: z dniem 1 stycznia 2017 r. usta-
la się granice następujących gmin (§ 1 pkt.2) w województwie opolskim:  

 gmina Dąbrowa – obszar o powierzchni 1668,13 ha, 

 gmina Dobrzeń Wielki – obszar o powierzchni 2753,76ha, 

 gmina Komprachcice – obszar o powierzchni 532,31 ha, 

 gmina Prószków – obszar o powierzchni 278,85 ha, 
Razem w granice miasta Opola zostało przyłączone 5233,05 ha. W wyniku przyłącze-
nia sołectw z poszczególnych gmin, Opole z 9643,53 ha powiększyło się do  
14876,58 ha8. Zmiana ta spowodowała oprócz zwiększenia powierzchni miasta Opola 
również wzrost liczby mieszkańców do ponad 128 tys.  

Kolejnym miastem z województwa opolskiego starającym się o zmianę granic 
administracyjnych przez przyłączenie czterech sołectw tj. Sarnowice, Śliwice, Niera-
dowice i Wójcice jest Otmuchów. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o zmianę 
granic administracyjnych Otmuchów zgodnie z uchwałą nr XXI/2018/2016 Rady 
Miejskiej Otmuchowa z dnia 30 grudnia 2016 r. wraz z załącznikiem powiększy się  
o 1704 mieszkańców i o 2 171,7186 ha. Tabela 2 przedstawia liczbę mieszkańców  
i powierzchnię sołectw przyłączanych do Otmuchowa 
 

Tab. 2. Liczba mieszkańców i powierzchnia sołectw przyłączanych do Otmuchowa 

Miejscowości Liczba mieszkańców Powierzchnia w hektarach 
Otmuchów  4 960 2 781,5085 (z jeziorem) 
Nieradowice 269 382,3039 
Sarnowice 283 302,5591 
Śliwice 324 475,3847 
Wójcice 828 1 011,4709 

Razem  6 664 4 953,2271 

Źródło: Wniosek o dokonanie zmiany granicy administracyjnej Miasta Otmuchów, Załącznik do 
Uchwały Nr XXI/208/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2016 r. 

 

                                                            
7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, 

nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. RP Warszawa, dnia  
28 lipca 2016 r. poz. 1134). 

8 Patrz szerzej: Wniosek o dokonanie zmian granic miasta Opola, Rada Miasta Opola, Opole, 31 marca 2016 r., 
s. 39 oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin  
i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. RP Warszawa, 
dnia 28 lipca 2016 r. poz. 1134). 
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26 lipca 2017 r. Rada Ministrów zatwierdziła wniosek rady gminy Otmuchów  
o zmianę granic administracyjnych i od 1 stycznia 2018 r. Otmuchów powiększy się  
o cztery wioski: Sarnowice nad Jeziorem Otmuchowskim, Nieradowice, Wójcice nad 
Jeziorem Nyskim i Śliwice. Wioski staną się dzielnicami, rady sołeckie i sołtysi za-
mienią się w rady dzielnic i ich przewodniczących.  

Innym przykładem miasta powiększającego swoje granice administracyjne jest 
Rzeszów9, miasto wojewódzkie liczący ok. 188 tys. mieszkańców i powierzchnią  
120 km2. Rzeszów jest największy ośrodek przemysłowy, handlowo-usługowy, aka-
demicki i kulturalny w Polsce Południowo-Wschodniej. Od 2005 roku władze miasta 
starały się o przyłączenie do Rzeszowa sąsiadujących sołectw, ponieważ miasto po-
trzebowało nowych terenów pod inwestycje, a przy dotychczasowej powierzchni 
(53,69 km2) możliwości były mocno ograniczone. Starania te zostały uwieńczone suk-
cesem i od 2006 roku Rzeszów sukcesywnie, rok po roku, zwiększa swoje terytorium. 
Etapy rozwoju Rzeszowa od nadania praw miejskich z uwzględnieniem powierzchni  
i ludności przedstawia tabela 2. 
 

Tab. 2. Etapy rozwoju Rzeszowa od nadania praw miejskich  

Rok Przyłączone tereny 
Powierzchnia 

w km2 
Ludność 

(tys.) 
1354 Król Kazimierz Wielki nadaje prawa miejskie 1,50 b.d. 

1583–1637 połączono Stare i Nowe Miasto 2,90 2,5  

1901 
przyłączono: Ruską Wieś, przysiółki: Wygnaniec, Pod-
zamcze, Psiarnisko i Rudki z gminy Staroniwa oraz 
przysiółek Maćkówka z gminy Drabinianka 

7,68 20,0  

1937–1939 
rozbudowa przemysłu lotniczego i maszynowego spo-
wodowała napływ ludności wiejskiej 

7,68 41,0 

1939–1944 
w wyniku działań wojennych znacznie zmalała liczba 
ludności; po wyzwoleniu Rzeszów został stolicą woje-
wództwa rzeszowskiego 

7,68 27,0  

1951 
przyłączono: Drabiniankę, Staroniwę, Staromieście  
i Pobitno oraz części: Białej, Słociny i Zwięczycy 

39,00 44,0  

1971 przyłączono część Słociny 40,30  83,9  

1977 
przyłączono Zalesie, Wilkowyję oraz części: Białej, Mi-
łocina, Przybyszówki i Słociny 

53,69  111,0  

2005 
Rzeszów należy do najbardziej zaludnionych miast  
w przeliczeniu liczby mieszkańców na km2 

53,69  159,0  

2006 włączone: Słocina i Załęże (z gminy Krasne) 68,05  163,5  
2007 włączona część Przybyszówki (z gminy Świlcza) 77,30  165,5  

2008 
włączona pozostała część Przybyszówki (z gminy Świl-
cza) oraz Zwięczyca (z gminy Boguchwała) 

91,54  170,0  

2009 włączono Białą 97,60  172,0  

                                                            
9 Serwis Informacyjny, Urząd Miasta Rzeszowa, Jak rosło nasze miast, www.rzeszow.pl, wrzesień 2017. 
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cd. tab. 2. Etapy rozwoju Rzeszowa od nadania praw miejskich  

Rok Przyłączone tereny 
Powierzchnia 

w km2 
Ludność 

(tys.) 

2010 
włączona została część Miłocina (z gminy Głogów Ma-
łopolski) oraz Budziwój (z gminy Tyczyn) 

116,37  
ok. 

180,0  
2017 włączono Bziankę 120  187,7  

Źródło: Serwis Informacyjny, Urząd Miasta Rzeszowa, Jak rosło nasze miast, www.rzeszow.pl. 

 
Procedura przyłączenia poszczególnych obszarów w granice administracyjne Rze-

szowa była następujące: 
1. Rada Miasta podejmuje uchwały dotyczące woli poszerzenia miasta i konsultacji  

z mieszkańcami. 
2. Przeprowadzane są konsultacje z mieszkańcami. 
3. Gminy również powinny przeprowadzić konsultacje wśród swoich mieszkańców. 
4. Wniosek dotyczący zmiany granic wraz z wynikami konsultacji kierowany jest do 

wojewody, który wydaje swoją opinię. 
5. Wojewoda przekazuje wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji. 
6. Ostateczną decyzję podejmuje Rada Ministrów10. 

Rozwiązanie to jest typowo administracyjnym rozwiązaniem problemów którym 
jedna ze stron – miasto w pewnym stopniu zyskuje, druga tereny gminne tracą. Zaw-
sze przy tej metodzie rozwiązania problemu występują wady i korzyści dla obu stron. 
Jednym z głównych aspektów takiego rozwiązania problemu jest aspekt finansowy 
obrazujący się większymi wpływami do budżetu miasta np. z podatków i opłat, mniej-
szymi do budżetu gmin. W marcu 2016 roku został przeprowadzony przez Uniwersy-
tet Opolski sondaż11 dotyczący najważniejszych kwestii powiększenia Opola. 

Jednym z pytań sondażu było „Jakie korzyści widzą zwolennicy poszerzenia mia-
sta.” Wyniki przedstawia ryc. 1. 

Drugim istotnym pytaniem sondażu było „Czego boją się przeciwnicy poszerzenia 
miasta” uzyskane odpowiedzi przedstawia ryc. 2. 

 

                                                            
10 Serwis Informacyjny, Urząd Miasta Rzeszowa, Jak rosło nasze miast, www.rzeszow.pl sierpień 2017. 
11 Sondaż został przeprowadzony między 1 a 5 marca 2016 r. Badacze z Instytutu Politologii UO przepytali  

w stolicy województwa 830 osób. Ankiety prowadzone były w 30 punktach miasta: zarówno w centrum, jak  
i w dzielnicach, z uwzględnieniem struktury demograficznej. Badacze przepytali też 467 mieszkańców 
Krzanowic, Wrzosek, Karczowa, Sławic, Czarnowąs, Chmielowic, Żerkowic, Zawady, Winowa, Borek, 
Brzezia i Świerkli. Badanie prowadzano tylko w sołectwach bądź ich częściach, które według projektu mają 
zostać włączone w granice Opola. 
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Ryc. 1. Jakie korzyści widzą zwolennicy poszerzenia miasta Opola 

Źródło: M. Mazurkiewicz, Jakie jest realne poparcie dla rozszerzenia Opola, 
http://www.nto.pl/wiadomosci/opole/a/jakie-jest-realne-poparcie-dla-rozszerzenia-opola-
sondaz,9488829/2/ (11.03.2016 r.). 

 

 

Ryc. 2. Czego boją się przeciwnicy poszerzenia miasta 

Źródło: M. Mazurkiewicz, Jakie jest realne poparcie dla rozszerzenia Opola, 
http://www.nto.pl/wiadomosci/opole/a/jakie-jest-realne-poparcie-dla-rozszerzenia-opola-
sondaz,9488829/2/ (11.03.2016 r.). 

 
W sołectwach, podobnie jak i w samym Opolu, sporą grupę stanowią ci, którzy 

nie mają zdania na temat tego, czy większe Opole niesie więcej szkód czy korzyści. 
Zwolennicy upatrują w takim rozwiązaniu możliwości polepszenia komunikacji mię-
dzy miastem wojewódzkim a nowymi dzielnicami. Wśród możliwych korzyści często 
wymieniano również wzrost wartości ziemi na obszarach, które znalazłyby się w gra-
nicach Opola, czy większą atrakcyjność inwestycyjną.  
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Wyżej wymienione korzyści można również wzbogacić o następujące kwestie: 

 Znaczące zwiększenie powierzchni miasta w tym: włączenie atrakcyjnych terenów 
inwestycyjnych, na potrzeby zakładów produkcyjnych, usług, budownictwa miesz-
kaniowego, budowa lub rozbudowa infrastruktury technicznej i społecznej;  

 Zwiększenie liczby ludności, co wiązałoby się z wyższymi wpływami z PIT, CIT 
oraz dotacji i subwencji, a także wzrostem znaczenia miasta. 

Oprócz wymienionych korzyści były również wymieniane kwestie zmiany  
w stawkach podatków i opłat lokalnych.  

Bilans zysków i strat zarówno miasta jak i terenów ościennych każdy interpretuje 
indywidualnie, gdyż dla miasta będzie to korzyść a dla konkretnej gminy strata. Ale 
można stwierdzić, że mieszkańcy ościennych gminy np. leczą się, robią większe zaku-
py, uczą się, studiują i pracują w Opolu. Natomiast mieszkańcy Opola szukają terenów 
pod budownictwo mieszkaniowe na terenach przyłączonych gdyż wiąże się to ze spo-
kojem, ciszą, bliskością lasu z zachowaniem wszelkich korzyści i udogodnień miej-
skich. Identyczne pytania i wątpliwości występują we wszystkich miastach korzystają-
cych z tej metody powiększenia swojego terytorium oraz na terenach wiejskich przy-
łączanych do obszaru miejskiego.  

Na przykładzie przedstawionych miast została zaprezentowana jedna z najczęściej 
wykorzystywanych przez władze miasta metoda pokonania przestrzennej bariery roz-
wojowej. Istotnym jest również fakt, że pokonując jedną z zaistniałych barier powstają 
następne dotyczące m.in. uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną tj. drogi, wo-
dociągi i kanalizacja, oświetlenie ulic, doprowadzenie komunikacji miejskiej, utwo-
rzenie i zagospodarowanie terenów mieszkaniowych, usługowych, przemysłowych  
z całościowym uzbrojeniem terenu, etc. Wszystkie te bariery wymagają czasu oraz 
nakładów finansowych ponoszonych jednorazowo lub sukcesywnie z uwagi na brak 
odpowiednich funduszy jakimi dysponuje miasta. W perspektywie czasowej powstałe 
bariery są eliminowane lecz sukcesywnie pojawiają się nowe.  

 
Zakończenie 

 
Pierwszą barierą ograniczającą rozwój miasta jest brak terenów inwestycyjnych 

przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, lokalizację jednostek gospodar-
czych o różnej działalności czy terenów z pełnym uzbrojeniem. Ograniczenia te po-
wodują, że władze miejskie chcąc rozwijać miasto korzystają z możliwości przyłącze-
nia w swoje granice administracyjne terenów ościennych z jednej lub kilku gmin. Po 
uzyskaniu pozytywnych opinii oraz zaopiniowaniu wniosku przez odpowiednie organa 
władzy i ostatecznym wyrażeniu zgody przez Radę Ministrów zmiana taka może być 
dokonana. Przykładem rozwiązania problemów związanych z barierą przestrzenną 
(terenową) poradziło sobie wiele miast w tym Opole które jednorazowo przyłączyło 
tereny ościenne z pięciu gmin powiększając obszar miasta z 9643,53 ha do 14876,58 ha 
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oraz zwiększając liczbę mieszkańców do 128 tys. Pozyskując tereny w granice admi-
nistracyjne miasta powstają nowe możliwości rozwojowe pod względem gospodar-
czym czy społecznym. Dodatkowo miasta takie jak Opole dzięki tym posunięciom 
wzmocni swoją pozycję w regionie, będzie bardziej konkurencyjne i jednocześnie bę-
dzie miało istotny wpływ na rozwój sąsiadujących gmin.  

Podobnie Rzeszów pokonał próg terenowy jak Opole przy czym Rzeszów sukce-
sywnie od 2005 roku w swoje granice administracyjne przyłączał tereny z sąsiednich 
gmin. W 2017 roku Rzeszów dysponował powierzchnią 120,4 km2 i liczbą ludności 
188 900 (stan na 30.06.2017 r.). W ślady Opola czy Rzeszowa również Otmuchów 
miasto z województwa opolskiego powiększyło się o tereny ościenne od 2018 r. Tego 
typu działania ukazują również wiele wątpliwości zarówno władz jak i mieszkańców 
samego miasta jak i miejscowości gminnych. Pojawia się wiele szans i zagrożeń które 
dla jednej ze stron są korzystne dla drugiej już nie. Dlatego władze lokalne powinny 
tego typu wątpliwości niwelować, wyjaśniać, ograniczać dla dobra mieszkańców oraz 
wzajemnych kontaktów i powiązań. 

Powiększając obszar miasta nie można zapominać, że nastąpiło jedno rozwiązanie 
problemu lecz równocześnie pojawiają się nowe wymagające sukcesywnego ich roz-
wiązywania. Istotnym jest również to, że pokonanie poszczególnych progów czy ba-
rier rozwojowych wymaga poniesienie określonych nakładów finansowych. Nakłady 
te mogą być jednorazowe lub rozłożone w czasie. Ponosząc określone nakłady finan-
sowe władze miasta zakładają, że w perspektywie czasowej przyniosą one zamierzone 
efekty bądź to w uzyskiwanych dochodach budżetowych, poprawy jakości życia 
mieszkańców czy zadowolenia mieszkańców np. z nowych miejsc pracy etc. Wszyst-
kie inwestycje i zamierzenia władz lokalnych powinny wpłynąć na wzmocnienie po-
zycji konkurencyjnej miasta i regionu.  
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BADANIA DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ  

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KOLEI 
 

RESEARCH ON TRANSPORT ACCESSIBILITY  
WITH A SPECIAL FOCUS ON RAILWAY 

 
 
Streszczenie: Niniejszy artykuł składa się z części teoretycznej i studium przypadku. Celem 
artykułu był przegląd zagadnień związanych z badaniem dostępności transportowej 
szczególnie transportem kolejowym oraz wskazanie na potrzebę uwzględniania uwarunkowań 
organizacyjnych przewozów. Dokonano przeglądu definicji dostępności transportowej  
i wskazano na jej praktyczne znaczenie. Szerzej omówiono zagadnienia związane z badaniem 
dostępności kolejowej. 

Zawarte w artykule studium przypadku dotyczyło dostępności kolejowej Warszawy. 
Przeanalizowano liczbę połączeń oraz czas przejazdu pociągiem z Warszawy do wybranych 
miast w Polsce. Porównano wyniki z wcześniejszymi badaniami oraz wskazano na wpływ 
inwestycji infrastrukturalnych i taborowych na poprawę oferty w pasażerskim transporcie 
kolejowym. 

 
Abstract: This article consists of theoretical and case study. The aim of the article was to 
review issues related to the study of the transport accessibility especially by rail and the need 
to take into account the determinants of transport organization was indicated. The definition 
of transport accessibility was reviewed and it indicated in its practical significance. Widely 
discussed issues related to the study of the availability of the railway. 

In the article a case study related to the rail accessibility of Warsaw. The number of 
connections and the travel time by train from Warsaw to selected cities in Poland was 
analysed. The results with previous studies were compared and the impact of infrastructure 
and the rolling stock investments in passenger rail transport was indicated. 

Słowa kluczowe: dostępność transportowa, dostępność transportem kolejowym, dostępność 
Warszawy 
Key words: accessibility, rail transport availability, accessibility of Warsaw 
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Wstęp 
 

Dostępność ma istotne znaczenie społeczno-gospodarcze. Determinuje bowiem 
lokalizację wielu przedsięwzięć gospodarczych oraz wpływa na ich zasięg oddziały-
wania. Badanie dostępności wymaga uwzględnienia specyfiki wykorzystywanego 
środka transportu oraz określenia, czy analiza będzie dotyczyć transportu pasażerskie-
go czy towarowego.  

Celem artykułu był przegląd zagadnień związanych z badaniem dostępności 
transportowej, szczególnie transportem kolejowym oraz wskazanie na potrzebę 
uwzględniania uwarunkowań organizacyjnych przewozów.  

Aby artykuł nie miał wyłącznie wymiaru teoretycznego, w drugiej części artykułu 
dokonano zbadania dostępności kolejowej Warszawy. Wybór Warszawy jako studium 
przypadku nie był przypadkowy: stolica jest siedzibą wielu instytucji, dlatego też bar-
dzo ważna z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania kraju jest możliwość 
sprawnego dojazdu do tego miasta transportem zbiorowym. Ponadto ze względu na 
wcześniej prowadzone badania możliwe było porównanie ich wyników. Interesujące 
było porównanie dostępności kolejowej Warszawy przed i po zakończeniu moderniza-
cji linii kolejowej E65 Gdynia – Katowice oraz wprowadzeniu do ruchu dalekobieżne-
go nowego taboru. Postawiono następujące pytania badawcze: 

 jak inwestycje infrastrukturalne i taborowe oraz reorganizacja sieci połączeń 
kolejowych wpłynęły na poprawę dostępności Warszawy? 

 jakie obszary Polski charakteryzowały się najsłabszym dostępem do Warszawy  
i z czego to wynika? 

W studium przypadku zaprezentowano własne badania dostępności kolejowej 
(pociągi pasażerskie) do Warszawy. Przeanalizowano połączenia kolejowe z wyłącze-
niem aglomeracyjnych w 2016 r. i zbadano dostępność czasową. Wyniki przedstawio-
no na mapach metodą kartodiagramu wektorowego wstęgowego jednokierunkowego 
oraz metodą izochron. W analizie wzięto pod uwagę czas podróży netto – z pominię-
ciem czasu potrzebnego na dotarcie na stację kolejową. Dodatkowo porównano liczbę 
połączeń z Warszawy do wybranych miast w 2010 i 2016 r. oraz zwrócono uwagę na 
wpływ inwestycji infrastrukturalnych i taborowych na skrócenie czasu podróży koleją.  

 
Pojęcie i metody badań dostępności transportowej 

 
Pomimo, że pojęcie dostępności transportowej jest powszechnie stosowane, to nie 

ma ono jednej uniwersalnej definicji (Rosik i in. 2013). Na trudności w zdefiniowaniu 
i analizowaniu dostępności zwrócił uwagę pod koniec lat 60. XX w. P. Gould (1969), 
który wskazywał, że wiele osób używa tego pojęcia nie do końca je rozumiejąc.  
W. Ratajczak (1999) uznał zdefiniowanie dostępności za zadanie trudne i wymagające 
kompleksowego podejścia. 



105 
 

Poszczególni badacze zajmujący się tą problematyką, wśród których oprócz geo-
grafów są również ekonomiści, urbaniści i inżynierowie definiują dostępność transpor-
tową nieco inaczej. W literaturze można znaleźć wiele definicji – w tab. 1 – przedsta-
wiono wybrane z nich. Niekiedy pojęcie dostępności było mylone z przewozami i ru-
chliwością. Dostępność transportowa oznacza możliwość dotarcia do jakiegoś celu, 
natomiast ruchliwość ludności związana jest z faktycznymi podróżami – przemiesz-
czaniem się ludności. Należy stwierdzić, że istnieje związek pomiędzy dostępnością  
a zachowaniem użytkowników sieci transportowych. Przewozy i zachowanie użyt-
kowników sieci transportowych są w pewnym stopniu uwarunkowane dostępnością 
(Taylor 1999). 

 

Tab. 1. Przegląd wybranych definicji dostępności transportowej 

Rok  
publikacji 

Autor Definicja 

1959 W.G. Hansena dostępność określa potencjał dla możliwości zajścia interakcji 

1971 D.R. Ingram 
właściwość miejsca, związana z pewną formą pokonywania oporu 
przestrzeni np. odległości fizycznej lub czasowej 

1974 R. Vickerman 
dostępność w rozumieniu ekonomistów oznacza minimalizację 
kosztów przemieszczania się 

1976 
M. Q. Dalvi,  
K.M. Martin 

łatwość dotarcia do dowolnej aktywności, z dowolnego miejsca,  
z wykorzystaniem określonego systemu transportowego 

1997 
S. L. Handy,  
D.A. Niemeier 

możliwość interakcji ekonomicznej i społecznej 

1998 
F.R. Bruinsma,  
P. Rietveld 

łatwość przestrzennych interakcji lub atrakcyjność węzła sieci 
przy uwzględnianiu masy innych węzłów i kosztu dotarcia do tych 
węzłów za pomocą sieci 

1999 Z. Taylor możliwość skorzystania z szans, jakie stwarzają rozmaite funkcje 

2002 
K. Spiekermann,  
J. Neubauer 

podstawowy produkt systemu transportowego, który determinuje 
korzystność lokalizacji danego obszaru (regionu, miasta lub trasy) 
w stosunku do innych obszarów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rosik 2012; Komornicki i in. 2009; Taylor 1999. 

 
W literaturze wyróżnia się dwa podstawowe komponenty dostępności transporto-

wej: transportowy i przestrzenny oraz kilka innych, np. indywidualny (Komornicki  
i in. 2009). 

Komponent transportowy odzwierciedla możliwość odbycia podróży między 
dwoma punktami w przestrzeni określoną gałęzią transportu. Możliwość (łatwość)  
ta jest zdeterminowana specyfiką dostarczanych usług transportowych. Obejmuje ona: 
czas, koszt i wysiłek. Czynniki te są uzależnione od gałęzi transportu. Niekiedy wyod-
rębnia się dodatkowo komponent czasowy związany przede wszystkim z kongestią, 
uwarunkowaną porą roku i dnia podróży. Uwzględnienie kongestii jest istotne głównie 
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przy analizach dostępności transportem drogowym (Komornicki i in. 2009 za: Handy, 
Niemeier 1997). Do podstawowych elementów komponentu transportowego zalicza-
my czas, koszt i wysiłek lub jakość (Sierpiński 2010 za: Geurs i in. 2001). W zależno-
ści od środka transportu oraz tego czy analizujemy transport pasażerski czy towarowy, 
poszczególne elementy zawierają inny zestaw składników (tab. 2). 

 

Tab. 2. Składniki i elementy komponentu transportowego 

 Element Składniki według środka transportu 

T
ra

n
sp

or
t 

p
as

aż
er

sk
i 

Środek 
transportu 

samochód osobowy 
(transport indywidualny) 

transport publiczny 
(transport zbiorowy) 

czas 

– dojście do miejsca postojowego;  
– podróż; – straty czasu wynikające  
z kongestii; – poszukiwanie miej-
sca postojowego; – dojście do celu 
podróży, 

– czas oczekiwania na środek transportu; 
– czas podróży (w środku transportu); 
 – czas oczekiwania na przesiadki, 

koszty 
– stałe; – paliwa; – użytkowania;  
– parkingowe; – opłaty za przejazd, 

– biletów, 

wysiłek 

– poziom komfortu / dyskomfortu;  
– wysiłek fizyczny; – awaryjność;  
– stres; – ryzyko wypadku;  
– informacja (np. rozpoznawanie 
znaków drogowych). 

– poziom komfortu / dyskomfortu;  
– wysiłek fizyczny; – niezawodność;  
– stres; – bezpieczeństwo; – informacja 
(np. odczyt rozkładu jazdy). 

T
ra

n
sp

or
t 

to
w

ar
ow

y 

środek 
transportu 

samochód ciężarowy kolej statek 

Czas 

– oczekiwania na środek transportu; – potrzebny na załadunek, 
– podróży; – potrzebny na wyła-
dunek;  

– straty czasu wynikające z konge-
stii, 

– dojazd do stacji,* 
– przeładunek,* 
– podróż koleją, 
– przeładunek,* 
– dojazd od stacji 
do celu podróży,* 

– dojazd do portu, 
– przeładunek, 
– podróż statkiem, 
– przeładunek, 
– dojazd z portu do 

celu podróży, 
– potrzebny na wyładunek; – potrzebny na zawarcie umów i przygotowanie 

dokumentacji 

Koszty 

– załadunku i wyładunku; – opłaty transportowe; – spadek wartości towaru;  
– spadek zainteresowania towarem; – koszty ubezpieczenia, 
– stałe; – paliwa; – amortyzacji; 
– użytkowania; – pracy kierowcy;  
– koszty parkowania; – opłaty za 
przejazd; – parkowania, 

– przeładunku, 
– opłaty za dostęp 

do infrastruktury, 
 

– 

Jakość 
– awaryjność; – ryzyko wypadku; – ryzyko zniszczenia lub uszkodzenia towaru; 
– jakość informacji. 

* w przypadku gdy nadawca / odbiorca przesyłki nie posiada własnej bocznicy kolejowej.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sierpiński 2010. 
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Komponent przestrzenny lub użytkowania przestrzeni związany jest z atrakcyjno-
ścią danej lokalizacji (punktu) jako celu podróży w systemie transportowym (najczę-
ściej masa danego punktu identyfikowana była jako liczba: mieszkańców, miejsc pra-
cy, usług itp.). Wynika ona z przestrzennego zróżnicowania podaży atrakcji (celów 
podróży) i popytu na nie oraz ich charakterystyki (Komornicki i in., 2009 za: Handy, 
Niemeier 1997). 

Komponent indywidualny związany jest ze specyficzną mobilnością użytkownika 
sieci oraz jego cechami społeczno-ekonomicznymi (Komornicki i in. 2009 za: Geurs, 
Ritsema 2001). 

Można wyróżnić następujące atrybuty dostępności (Śleszyński, 2014): 

 przestrzenny – relacja pomiędzy co najmniej dwoma punktami w przestrzeni;  

 komunikacyjny – relacje zachodzą za pomocą nośników komunikacyjnych 
(środków transportu); 

 czasowy – relacje zachodzą w określonym czasie (czas trwania podróży),  
a dodatkowo może wystąpić w określonym czasie (pozostawanie w zależności od 
innego zjawiska lub procesu, np. godziny odjazdu środków komunikacji 
publicznej). Szczególnym atrybutem czasowym jest częstotliwość; 

 społeczno-kulturowy – podmiotem dostępności są jednostki ludzkie; 

 ekonomiczny – zajście interakcji wymaga wysiłku, związanego z użyciem środków 
technicznych, finansowych itp.; 

 celu – wszystkie relacje zachodzą na skutek związków przyczynowo-skutkowych, 
może to być cel ukryty, ale zawsze podróż wynika z jakiegoś powodu. 

Interesujący jest podział dostępności transportowej ze względu na obiekt, wobec 
którego mierzymy dostępność, zaproponowany przez K. Warakomską (1992): 

 dostępność transportowa obszaru – nasycenie regionu drogami transportowymi, 

 dostępność sieci transportowej – odległość od szlaku transportowego (drogi, linii 
kolejowej itp.), 

 dostępność topologiczna – badana za pomocą metod grafowych. 
Dostępność może być badana za pomocą wielu metod. Niektórzy badacze wyróż-

niają ich kilkanaście (Rosik 2012, za: Bruinsma, Rietveld 1998). Jednak od 3 do 5 me-
tod jest powszechnie uważanych za podstawowe. P. Rosik (2012) wyróżnił następują-
ce metody badania i pomiaru dostępności transportowej: 

 mierzona wyposażeniem infrastrukturalnym – szacowana na podstawie wskaźników 
wyposażenia infrastrukturalnego danego obszaru (np. gęstość sieci, liczba stacji  
i przystanków); 

 mierzona odległością – z zastosowaniem różnych miar odległości pomiędzy 
źródłem, a celem podróży (euklidesowa, rzeczywista, czasowa, ekonomiczna); 

 kumulatywna lub inaczej izochronowa – polega na oszacowaniu zbioru celów 
podróży dostępnych w określonym czasie, koszcie lub wysiłku;  
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 potencjałowa – mierzona możliwością zajścia interakcji miedzy źródłem podróży,  
a zbiorem celów, zakłada się że atrakcyjność celu maleje przy wydłużeniu czasu lub 
wzroście kosztów podróży, do pomiaru szybkości spadku interakcji lub 
atrakcyjności celu wykorzystywana jest funkcja oporu przestrzeni lub funkcja 
utrudnienia;  

 spersonifikowana – uwarunkowana cechami społeczno-ekonomicznymi uczestnika 
ruchu w czasoprzestrzeni – podejście behawioralne, oparta na geografii czasu  
i koncepcjach Hägerstranda (1970), mierzona za pomocą tzw. dziennych ścieżek 
życia. 

Współcześnie najczęściej stosowane w badaniach dostępności są metody opierają-
ce się na analizie grawitacyjnej i modelu potencjału. Metoda ta jest szczególnie uży-
teczna przy analizie większych obszarów z wieloma punktami stanowiącymi źródła  
i cele podróży. Wyniki badań są jednak zaburzone i przez to nieporównywalne i trudne 
w interpretacji. Główne przyczyny zaburzeń to (Śleszyński, 2014): 

 nadreprezentacja terenów położonych pośrodku badanego obszaru, w stosunku do 
jego obrzeży, minimalizacja tego efektu jest możliwa jedynie poprzez 
manipulowanie parametrami oporu przestrzeni;  

 znaczny wpływ wielkości jednostek pomiędzy którymi badamy relacje (tzw. efekt 
MAUP – Modifiable Areal Unit Problem); 

 kwestia uwzględnienia masy własnej badanej jednostki.  
Dostępność czasowa stanowi jedną z podstawowych przesłanek rozwoju regional-

nego i kształtowania się struktury przestrzennej danego kraju (Śleszyński 2014). Do tej 
pory największe badania dostępności czasowej metodą izochronową w Polsce wyko-
nano podczas prac przy tworzeniu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kra-
ju do 2030 roku (Komornicki i in. 2008). 

Badanie dostępności stanowi analizę wielokryterialną. Jest ono uwarunkowane 
analizowaną gałęzią transportu (drogowy, kolejowy, wodny, lotniczy lub multimodal-
ny – przewóz z wykorzystaniem co najmniej dwóch gałęzi transportu) oraz rodzajem 
transportu (pasażerski lub towarowy). W przypadku transportu pasażerskiego istotne 
jest również czy analizujemy transport indywidualny (przede wszystkim z wykorzy-
staniem samochodu osobowego) czy zbiorowy. 

Jedynie transport drogowy charakteryzuje się podłączeniem prawie wszystkich 
punktów do najbliższego węzła sieci (tzw. struktura sieci pająka) (Komornicki i in. 
2009). W przypadku innych gałęzi najczęściej będziemy mieć do czynienia z transpor-
tem multimodalnym, obejmującym przeładunek towarów lub przesiadkę pasażerów 
między dwiema lub więcej gałęziami transportu. Należy brać przy tym pod uwagę do-
stęp do infrastruktury oraz aspekty organizacyjne transportu. Te drugie są szczególnie 
istotne w przypadku transportu publicznego. 

Dostępność transportu publicznego (zbiorowego) oznacza łatwość dotarcia do 
środków transportu publicznego oraz łatwość dotarcia tym środkiem transportu do celu 
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podróży (Olszewski i in. 2013). W przypadku szczegółowej analizy dostępności cza-
sowej transportem publicznym należy uwzględnić:  

 czas dojścia lub dojazdu do środka transportu (przystanku, stacji itp.); 

 częstotliwość środka transportu – liczba kursów (połączeń) w jednostce czasu np. 
na godzinę, dobę, itp.; 

 czas przejazdu środkiem transportu 1; 

 ewentualna przesiadka przy braku połączeń bezpośrednich (czas oczekiwania);  

 czas przejazd środkiem transportu 2; 

 czasowa dojścia lub dojazdu od środka transportu do celu. 
Powyższe elementy stanowią wskaźniki dostępności pod względem atrybutu czasu 
(Śleszyński 2014). 

P. Śleszyński (2014) wyróżnił 4 kategorie czasu dostępności dla podróży samo-
chodem. W przypadku transportu publicznego należałoby nieco zmodyfikować zna-
czenie (zakres) poszczególnych kategorii (tab. 3). 

 

Tab. 3. Kategorie czasu dostępności dla podróży samochodem i transportem zbiorowym 

Kategoria 
Transport samochodowy indy-

widualny 
Transport zbiorowy 

czas podróży brutto 
całkowity czas potrzebny na pokonanie odległości pomiędzy dwoma punktami 
„od drzwi do drzwi” 

czas podróży netto 
czas potrzebny na samo prze-
mieszczanie się środkiem trans-
portu 

czas potrzebny na przemieszczenie się 
wraz z przesiadką (od momentu wejścia 
do pierwszego środka transportu do mo-
mentu wyjścia z ostatniego) 

czas jazdy brutto 
czas potrzebny na pokonanie od-
ległości pomiędzy dwoma punk-
tami bez zjazdów z drogi 

czas potrzebny na pokonanie odległości 
pomiędzy dwoma punktami bez czasu 
oczekiwania na przesiadkę 

czas jazdy netto 

czas potrzebny na pokonanie od-
ległości pomiędzy dwoma punk-
tami bez zatrzymań i postojów 
(np. wynikających z organizacji 
ruchu) 

czas potrzebny na pokonanie odległości 
pomiędzy dwoma punktami bez czasu 
postoju na przystankach oraz oczekiwania 
na przesiadkę 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Śleszyński 2014. 

 
Badania dostępności transportowej były związane z koncepcją peryferyjności  

i spójności regionalnej (Komornicki i in. 2009 za: Frost, Spence 1995). Dostępność 
transportowa ma istotne znaczenie w polityce transportowej, planowaniu i urbanistyce 
(Spiekermann, Neubauer 2002). M. Wegener i in. (2002) podkreślił, że „wskaźniki 
dostępności opisują konkretną lokalizację w stosunku do szans, działalności lub zaso-
bów znajdujących się w innych lokalizacjach, gdzie pod pojęciem lokalizacji można 
rozumieć region, miasto lub korytarz transportowy” (Komornicki i in. 2009, s. 18 za: 
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Wegener i in. 2002). Dostępność transportowa związana jest z wyznaczeniem obsza-
rów charakteryzujących się: 

 atrakcyjnością inwestycyjną (wpływ na rozwój gospodarczy); 

 atrakcyjnością miejsca zamieszkania (wpływ na rynek nieruchomości); 

 potencjalnym zasięgiem dojazdów do pracy, miejsca nauki i usług wyższego rzędu 
(odzwierciedlenie powiązań społeczno-gospodarczych). 

Dostępność potencjałowa może być wykorzystywana do wskazania potrzeb oraz 
do oceny znaczenia i szacowania efektywności poszczególnych inwestycji transporto-
wych (Rosik i in. 2013; Handy, Niemeier 1997).  

Należy dodać, że dostępność transportowa poszczególnych punktów i obszarów 
ulega zmianie w czasie. Szczególnie dotyczy to krajów rozwijających się i przecho-
dzących proces modernizacji, w wyniku, którego dynamicznie wzrasta nasycenie in-
frastrukturą transportową i zwiększana jest jej przepustowość (np. Polska po przystą-
pieniu do Unii Europejskiej). 

Podsumowując, dostępność z zasady jest zawsze potencjalna czyli oznacza moż-
liwość lub szansę zajścia reakcji związanej z przemieszczeniem osób lub ładunków 
(por. Śleszyński 2014). Można zatem zdefiniować dostępność transportowa jako po-
tencjalną możliwość przemieszczenia się z punktu A do B (np. pomiędzy miastami)  
z uwzględnieniem uwarunkowań czasoprzestrzennych. Stanowi ona pewną cechę da-
nego punktu (obiektu, dzielnicy, miasta, regionu itp.) w przestrzeni, uwarunkowaną 
przede wszystkim jego położeniem geograficznym i wyposażeniem w infrastrukturę 
transportową.  

Badanie dostępności ma duże znaczenie praktyczne i może być wykorzystywane 
do wskazania: 
a) obszarów interwencji w celu zwiększenia dostępności: 

– przeprowadzenia inwestycji infrastrukturalnych, 
– reorganizacji transportu, 
– przy analizie efektywności inwestycji transportowych, 

b) obszarów powiązań społeczno–gospodarczych i dojazdów:  
– codziennych (dom – praca/szkoła/obiekty usługowe), 
– biznesowych, 
– rekreacyjnych (turystycznych),  

c) miejsc lokalizacji inwestycji gospodarczych (przedsiębiorstw). 
 
Badanie dostępności kolejowej 
 

Każdy środek transportu ma swoją specyfikę, co należy uwzględniać w badaniach 
dostępności. W przypadku transportu kolejowego zarówno pasażerskiego jak i towa-
rowego istotne znaczenie mają zarówno uwarunkowania infrastrukturalne jak i organi-
zacyjne. Bez infrastruktury w postaci linii kolejowej, pociąg nie dojedzie. W przewo-
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zach pasażerskich bez stacji lub przystanku nie będzie możliwe zatrzymanie pociągu 
w celu wymiany pasażerów, zaś w przewozach towarowych dla wykonania czynności 
przeładunkowych niezbędna jest bocznica oraz terminal lub punkt ładunkowy. Do-
stępność kolejowa przewozów pasażerskich jest uwarunkowana w dużym stopniu in-
nymi czynnikami niż dla przewozów towarowych (tab. 4). 
 

Tab. 4. Wybrane wskaźniki dostępności kolejowej 

Kry-
terium 

Przewozy 
pasażerskie towarowe 

in
fr

as
tr

u
k

tu
ra

 

gęstość sieci kolejowej* 
przepustowość linii kolejowych** 

– rozmieszczenie bocznic kolejowych 

gęstość punktów obsługi – liczba i roz-
mieszczenie stacji i przystanków, 

gęstość punktów obsługi – liczba i roz-
mieszczenie terminali i punktów ładunko-
wych 

– dopuszczalny ciężar pociągu 

or
ga

n
iz

ac
ja

 

częstotliwość kursowania i odstępy pomię-
dzy pociągami na danym odcinku linii lub 
relacji (liczba pociągów na dobę i cyklicz-
ność) 

– 

kategorie obsługiwanych pociągów na da-
nej stacji lub przystanku 

zasady korzystania z punktu ładunkowego 
lub bocznicy (np. ogólnodostępność) 

skomunikowanie pociągów na stacjach 
węzłowych 

– 

* wyrażona w liczbie km linii na 100 km² lub w liczbie km linii na 100 tys. mieszkańców; 

** wyrażona w liczbie pociągów, które mogą przejechać dany odcinek w jednostce czasu (godzina, 
doba). Uwarunkowana jest rodzajem ruchu i charakterystyką infrastruktury (liczba torów, urządzenia 
sterowania ruchem kolejowym, dopuszczalna prędkość szlakowa, odległości pomiędzy stacjami wa-
runkujące możliwość mijanki). 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Uwarunkowania organizacyjne mają istotne znaczenie we wszystkich środkach 

transportu zbiorowego, gdzie mamy do czynienia z regularnymi przewozami po okre-
ślonych trasach według przyjętego rozkładu jazdy.  

Wyróżnić można następujące czynniki warunkujące kolejową dostępność czasową: 

 stan infrastruktury w tym: dopuszczalne prędkości i system sterowania ruchem 
kolejowym; 

 stosowany tabor, np. zespoły trakcyjne mają znacznie lepsze osiągi techniczne,  
a zwłaszcza przyśpieszenie od tradycyjnych składów wagonowych oraz są 
dwukierunkowe – brak konieczności manewrów lokomotywami na stacjach  
w przypadku zmiany kierunku jazdy (Raczyński 2006); 
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 częstotliwość kursowania i skomunikowanie – szczególnie istotne w przypadku 
podróży z przesiadką; 

 liczba i długość postojów na stacjach – uzależniona od kategorii pociągu, wielkości 
potoków pasażerskich i stosowanego taboru (wymiana podróżnych na stacjach). 

Współcześnie prowadzone w Polsce badania w zakresie dostępności kolejowej do-
tyczyły przede wszystkim miast i transportu pasażerskiego. Wymienić można tutaj 
m.in. prace T. Komornickiego i in. (2008), S. Komusińskiego (2010), T. Bocheńskiego 
(2011) i J. Górnego (2013). Poszczególni autorzy prezentowali różne podejście do ba-
dań. S. Komusiński (2010) analizował miasta jako węzły kolejowe uwzględniając 
liczbę kierunków, w których jeździły pociągi pasażerskie (w ruchu regularnym w dni 
robocze), natomiast T. Bocheński (2011, 2012) uwzględniał kategorię pociągów, które 
zatrzymywały się na stacjach w danym mieście oraz natężenie ruchu pociągów pasa-
żerskich i połączenia pomiędzy wybranymi miastami. Przedstawił także dostęp pol-
skich miast liczących ponad 10 tys. mieszkańców do kolei z ruchem pasażerskim 
(2016a) oraz dostęp zakładów przemysłowych do kolei (2016b). T. Komornicki i in. 
(2008) analizowali dostępność czasową, ale tylko miast wojewódzkich. Interesującą 
analizę dostępności kolejowej pociągami regionalnymi na Pomorzu Zachodnim wyko-
nał S. Wojtkiewicz (2016). 

Nie wszystkie badania dostępności uwzględniały uwarunkowania organizacyjne, 
np. dostępność czasowa koleją przedstawiona w KPZK 2030 została oszacowana na 
podstawie średniej prędkości na poszczególnych odcinkach linii kolejowych +10% 
(Komornicki i in. 2008). Nie uwzględniono dokładnego przebiegu tras pociągów oraz 
położenia stacji i przystanków. Przy badaniu tej samej dostępności na podstawie rze-
czywistego rozkładu jazdy pociągów wyniki będą inne – szczególnie w obszarach cha-
rakteryzujących się słabą ofertą przewozową.  

W przypadku analizy na podstawie rozkładów jazdy, czasy przejazdu poszczegól-
nych pociągów na tej samej trasie mogą się różnić. Wynika to z liczby stacji obsługi-
wanych przez poszczególne pociągi oraz czasu postoju na tych stacjach. 
 
Studium przypadku – dostępność kolejowa Warszawy (połączenia pasażerskie) 
 

W Polsce najlepszą dostępność kolejową – pociągami pasażerskimi do innych 
miast miała Warszawa, a na drugim miejscu Poznań. Wynikało to z centralnego poło-
żenia tych miast na obszarze Polski oraz tego, że ponad 2/3 pociągów dalekobieżnych 
kursujących w Polsce zaczynało bieg lub przejeżdżało przez jedno z nich lub oba te miasta. 

Przez Warszawę przebiegało10 linii kolejowych, na których zlokalizowanych było 
łącznie 48 stacji i przystanków kolejowych czynnych w ruchu pasażerskim, z których 
3 stacje obsługiwały wszystkie kategorie pociągów. Główną stacją pasażerską w mie-
ście była Warszawa Centralna położona w centrum miasta na biegnącej w tunelu linii 
średnicowej. Stacja ta obsługiwała przede wszystkim ruch dalekobieżny. W jej są-
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siedztwie znajdowały się z jednej strony przystanek osobowy Warszawa Śródmieście 
– przeznaczony do obsługi ruchu regionalnego i aglomeracyjnego oraz z drugiej strony 
początkowy przystanek kolei aglomeracyjnej WKD – Warszawa Śródmieście WKD. 

W badaniach wzięto pod uwagę czas podróży netto (patrz tab. 3.), czyli od mo-
mentu wejścia do pociągu na stacji początkowej do momentu wyjścia z pociągu na 
stacji docelowej, łącznie z czasem oczekiwania na przesiadkę, przy braku połączenia 
bezpośredniego. Za staję początkową przyjęto jedną z trzech stacji w zależności od 
trasy pociągu: Warszawę Centralną, Warszawę Śródmieście lub Warszawę Gdańską. 

Warszawa jako stolica państwa i jeden z największych węzłów kolejowych kraju 
posiadała dobrze rozwiniętą sieć połączeń kolejowych. Ruch kolejowy koncentrował 
się przede wszystkim na linii E65 północ-południe, a w następnej kolejności na linii 
E20 wschód-zachód. Najwięcej połączeń – ponad 30 par pociągów na dobę odnotowa-
no z Warszawy w kierunku Działdowa i Siedlec oraz ponad 20 w kierunku Krakowa, 
Łodzi i Kutna (ryc. 1). Brakiem bezpośrednich połączeń ze stolicą poza sezonem let-
nim charakteryzowały się przede wszystkim miejscowości położone w północnej Pol-
sce na pojezierzu zachodniopomorskim i mazurskim. 
 

 

Ryc. 1. Bezpośrednie połączenia kolejowe z Warszawy poza sezonem w 2016 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy PKP 2015/2016 (http://old.rozklad-pkp.pl). 
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W latach 2010–2015 prowadzono liczne inwestycje w infrastrukturę kolejową,  
z których znaczna część przyczyniła się do skrócenia czasu podróży. Oprócz moderni-
zacji infrastruktury wprowadzono także nowoczesny tabor kolejowy, obsługujący po-
łączenia kolejowe PKP Intercity pociągami ekspresowymi kategorii Ekspres Intercity 
Premium (EIP) i pospiesznymi kategorii Intercity (IC) o podwyższonym standardzie 
(ryc. 2). Połączenia te obsługiwane były w większości nowymi składami typu EZT 
(Pendolino, Flirt 3 i Dart) lub zmodernizowanymi składami wagonowymi. Składy 
Pendolino kursowały od grudnia 2014 r., a Flirty i Darty od grudnia 2015 r. (PKP In-
tercity). Zmieniła się również siatka połączeń. T. Bocheński (2011) przeanalizował 
połączenia kolejowe w 2010 r. pomiędzy 29 wybranymi miastami (18 miast woje-
wódzkich oraz Świnoujście, Kołobrzeg, Elbląg, Suwałki, Biała Podlaska, Przemyśl, 
Nowy Sącz, Zakopane, Bielsko-Biała, Kłodzko, Jelenia Góra). W stosunku do 2010 r. 
nastąpił istotny wzrost liczby bezpośrednich połączeń z Warszawy do Trójmiasta  
o 11 par pociągów na dobę (z 9 na 21), Rzeszowa z 2 na 5 oraz Opola i Szczecina  
z 7 na 9 par pociągów na dobę. O jedną parę zwiększyła się liczba połączeń z War-
szawy do Jeleniej Góry, Krakowa, Zielonej Góry, Olsztyna, Suwałk i Świnoujścia. 
Jednocześnie zmniejszyła się liczba połączeń z Warszawy do Białegostoku z 12 na  
9 par pociągów na dobę i do Poznania z 21 na 16 par pociągów. Istotny wzrost ruchu 
pociągów na trasie Warszawa – Gdańsk związany był z zakończeniem modernizacji 
linii E65.  

Na podstawie analizy rozkładu jazdy pociągów 2015/2016 zbadano dostępność 
czasową do Warszawy. Na ryc. 2. i 3. przedstawiono minimalny czas dojazdu koleją 
(najszybsze połączenia) z Warszawy uwzględniając zarówno połączenia bezpośrednie 
i pośrednie (z przesiadką) na podstawie rzeczywistego rozkładu jazdy pociągów poza 
sezonem letnim. Uwzględniono również możliwość dojazdu koleją przez terytorium 
sąsiedniego państwa.  

Poszczególne połączenia na tych samych trasach niekiedy charakteryzowały się 
różnym czasem przejazdu. Najczęściej dłuższy czas przejazdu miały pociągi nocne,  
a krótszy dzienne. Największe różnice pomiędzy najszybszym i najwolniejszym po-
ciągiem (ponad 1,5 godz.) odnotowano w przypadku relacji z Warszawy do Szczecina 
i Warszawy do Kołobrzegu. Były to połączenia nocne, a dodatkowo pociąg do Szcze-
cina miał bardzo długi postój na stacji Poznań Główny. 

Czas przejazdu uwarunkowany był prędkością handlową pociągów, która w Pol-
sce w maju 2016 r. na najważniejszych trasach wynosiła maksymalnie 127 km/godz. 
pomiędzy Warszawą i Katowicami dla pociągu EIP jadącego po linii CMK (tab. 5). 
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Tab. 5. Średnie prędkości handlowe najszybszych pociągów na wybranych trasach  
z Warszawy Centralnej – stan na maj 2016 r. 

Stacja docelowa i trasa 
Średnia prędkość handlowa naj-

szybszego pociągu [km/godz.] 
Kategoria 
pociągu 

Katowice przez CMK 127 EIP 
Kraków Główny przez CMK 126 EIP 
Poznań Główny przez Kutno 126 EIC 
Gdańsk Główny przez Działdowo 120 EIP 
Wrocław Główny przez Częstochowę i Opole 110 EIP 
Terespol przez Siedlce 96 EIC 
Bydgoszcz przez Kutno 92 IC 
Łódź Widzew przez Koluszki 89 IC 
Lublin 79 IC 
Białystok 76 IC 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy PKP 2015/2016 (http://old.rozklad-pkp.pl). 

 

 

Ryc. 2. Dostępność czasowa koleją z Warszawy w 2016 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy PKP 2015/2016 (http://old.rozklad-pkp.pl). 
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Wyraźnie widoczny był wpływ stanu infrastruktury oraz oferty przewozowej. 
Czas przejazdu do stacji położonych na głównych korytarzach transportowych E65  
i E20, które zostały zmodernizowane i wprowadzono na nich nowoczesny tabor był 
znacznie krótszy niż do miejscowości położonych stosunkowo blisko Warszawy, ale 
zlokalizowanych poza tymi szlakami kolejowymi. 

Do dwóch miast w Polsce można było dojechać koleją jedynie przez terytorium 
innego państwa. Były to Głuchołazy gdzie dojeżdżały regularnie tylko pociągi czeskie 
oraz Gubin, gdzie najbliższa czynna w ruchu pasażerskim stacja znajdowała się po 
stronie niemieckiej w Gubin (do 1945 r. było to jedno miasto). 

W niektórych przypadkach dojazd z przesiadką zajmował mniej czasu niż prze-
jazd pociągiem bezpośrednim. Dotyczyło to m.in. takich miast jak: Gorzów Wielko-
polski (różnica wynosiła ponad 1,5 godz.), Trzcianka na linii Piła – Krzyż, Pelplin na 
linii Bydgoszcz – Tczew, Środa Wielkopolska i Pleszew na linii Poznań – Ostrów 
Wielkopolski. 

Obszary o słabej dostępności kolejowej z Warszawy można podzielić na 3 klasy: 
A. ze względu na słabą ofertę przewozową – mała liczba pociągów (np. Mazury, 

okolice Wieruszowa); 
B. ze względu na zły stan infrastruktury kolejowej i słabą ofertę przewozową – 

wydłużenie czasu jazdy (np. Podkarpacie, rejon Żar i Żagania); 
C. ze względu na znaczne odległość do pokonania (Pomorze Zachodnie, Dolny Śląsk). 

Obszary te są wyraźnie widoczne na ryc. 3, na której przedstawiono kolejową do-
stępność czasową w formie mapy izochronowej. Mapa ta jest w znacznym stopniu 
uproszczona ponieważ nie uwzględnia w pełni rzeczywistego czasu dotarcia do stacji 
kolejowej (w badaniach analizowano czas podróży netto). Pozwala jednak na uwi-
docznienie obszarów charakteryzujących się różną dostępnością czasową. 

Z Warszawy do wszystkich miast wojewódzkich można było dojechać najszyb-
szym pociągiem w czasie nie przekraczającym 5 godzin. W tab. 6. Zestawiono połą-
czenia z Warszawy do największych polskich miast z uwzględnieniem różnych tras 
przejazdu pociągu. 

Jeśli porównamy wyniki przeprowadzonych badań na podstawie rozkładów jazdy 
z analogicznymi badaniami, ale z wykorzystaniem modelu ruchu największe różnice 
między nimi będą w południowo-wschodniej Polsce, na Mazurach, w rejonie Żar  
i Wieruszowa. Na tych obszarach głównym czynnikiem determinującym czas przejaz-
du była oferta w zakresie połączeń kolejowych, a więc uwarunkowania organizacyjne 
przewozów. 

Podróż do Lublina i Rzeszowa powinna do 2023 r. ulec skróceniu na skutek reali-
zacji projektów infrastrukturalnych związanych z modernizacją linii Warszawa – Lu-
blin i Lublin – Stalowa Wola. Ponadto szlak kolejowy Lublin – Stalowa Wola – Tar-
nobrzeg – Rzeszów ma zostać w całości zelektryfikowany (obecnie trakcja elektryczna 
istnieje jedynie na odcinku Stalowa Wola – Tarnobrzeg – Ocice). 
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Ryc. 3. Dostępność czasowa koleją do Warszawy w 2016 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy PKP 2015/2016 (http://old.rozklad-pkp.pl). 

Tab. 6. Połączenia z Warszawy do największych miast w Polsce w 2016 r. 

Relacja Odległość 
[km] 

liczba pocią-
gów na dobę 

Czas przejazdu pociągiem 
Stacja docelowa przez minimalny maksymalny 

Łódź Widzew Koluszki 126 21 01:25 01:35 
Lublin Dęblin 175 10 02:13 02:31 
Białystok Małkinia 184 9 02:25 02:34 

Kraków Główny  
Włoszczowa 293 16 02:19 02:55 
Koluszki 346 2 03:22 03:25 
Kielce 384 3 04:11 04:12 

Katowice 
Włoszczowa 298  14 02:21 02:48 
Częstochowa 318  4 03:23 03:42 

Poznań Główny Kutno 305 16 02:25 03:00 

Gdańsk Główny 
Działdowo 328  20 02:44 04:05 
Bydgoszcz 446  1 05:43 – 

Wrocław Główny Opole 405  9 03:41 04:16 
Szczecin Główny Poznań 512  7 04:59 06:57 

Uwaga: odległość i czas przejazdu liczony ze stacji Warszawa Centralna. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy PKP 2015/2016 (http://old.rozklad-pkp.pl). 



118 
 

Budowa systemu Kolei Dużych Prędkości, w którego skład wchodzą moderniza-
cje linii: E65 Warszawa – Katowice/Kraków i E59 Wrocław – Poznań – Szczecin oraz 
budowa nowej linii Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław umożliwiłaby skrócenie cza-
su podróży pociągiem pomiędzy głównymi aglomeracjami. W stosunku do czasu prze-
jazdu w 2016 r. podróż KDP z Warszawy powinna się skrócić o: 30 minut do Łodzi  
i Poznania, 1,5 godziny do Wrocławia i 2,5 godziny do Szczecina (Raczyński, Massel 
2005). Do 2023 roku powinna zostać dokończona modernizacja linii E65 i E59. 

W 2018 r. prowadzone były prace modernizacyjne na liniach z Warszawy do Po-
znania i Lublina. W związku z tym pociągi w rozkładzie jazdy 2017/2018 w tych rela-
cjach kursowały trasami okrężnymi co wpłynęło na wydłużenie czasu przejazdu. 
 

Podsumowanie 
 
Pomimo powszechnego stosowania pojęcia dostępności transportowej nie zostało 

ono jednoznaczne zdefiniowanie, w sposób, który byłby ogólnie zaakceptowany.  
W literaturze znaleźć można wiele nieścisłości, a także mylenia dostępności z ruchli-
wością.  

Dostępność transportowa jest zawsze potencjalna, przez co należy rozumieć,  
że oznacza ona możliwość lub szansę zajścia reakcji związanej z przemieszczeniem 
osób lub ładunków pomiędzy danymi punktami.  

Istnieje różnorodność metod badania dostępności. Przy wyborze odpowiedniej na-
leży kierować się przede wszystkim celem analizy oraz specyfiką analizowanego 
środka i rodzaju transportu. Na potrzeby planowania rozwoju sieci transportowej oraz 
przy ewaluacji inwestycji stosowana była analiza dostępności potencjałowej z wyko-
rzystaniem modelów ruchu. Analiza dostępności transportem zbiorowym na podstawie 
rozkładu jazdy pozwala na bardziej precyzyjne określenie rzeczywistej dostępności, 
jednak rozkład jazdy (szczególnie kolei w Polsce) podlega okresowym zmianom, 
przez co aktualność uzyskanych w ten sposób danych jest stosunkowo krótka. Jeśli 
zestawimy ze sobą wyniki badań dostępności na podstawie modelu ruchu i rozkładu 
jazdy, największe różnice otrzymamy na obszarach charakteryzujących się słabą ofertą 
przewozową, czyli małą liczbą połączeń na dobę. 

W przypadku transportu kolejowego oraz wszystkich środków transportu zbioro-
wego istotne są uwarunkowania organizacyjne przewozów. Istnieją różnice w czynni-
kach warunkujących dostępność kolejową przewozów pasażerskich i towarowych. 

Przeprowadzone badania dostępności kolejowej Warszawy pozwoliły wyznaczyć 
obszary o słabej dostępności oraz wskazać na jej przyczynę. Najmniejszą dostępnością 
czasową w zakresie podróży pociągiem z Warszawy (najdłuższy czas dojazdu) charak-
teryzowały się Pomorze Zachodnie, Podkarpacie, Dolny Śląsk i Mazury. Były to ob-
szary położone peryferyjnie, jednak odległość od stolicy nie zawsze stanowiła czynnik 
decydujący o czasie jazdy. Wśród obszarów o słabej dostępności kolejowej z Warsza-
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wy można wyodrębnić trzy klasy ze względu na dominującą przyczynę niskiego po-
ziomu dostępności: słaba oferta przewozowa (np. Pisz, Wieruszów), zły stan infra-
struktury i słaba oferta przewozowa (np. Krosno, Żary), duża odległość (Świnoujście, 
Jelenia Góra). 

Na podstawie porównania połączeń kolejowych z lat 2010 i 2016 stwierdzono 
wzrost liczby połączeń, zwłaszcza pomiędzy Warszawą i Trójmiastem oraz skrócenie 
czasów jazdy. Niewątpliwie miało to związek z przeprowadzonymi inwestycjami, 
m.in. modernizacją linii E65 oraz wprowadzeniem do ruchu na tej trasie pociągów 
Pendolino. Jednocześnie zmniejszyła się liczba połączeń pomiędzy Warszawą i Po-
znaniem, co można tłumaczyć m.in. zmianą trasy pociągów ekspresowych z Warsza-
wy do Wrocławia, które wcześniej kursowały przez Poznań, a następnie przez Często-
chowę i Opole. Przewoźnik PKP Intercity prowadził inwestycje taborowe, które wpły-
nęły zarówno na komfort jak i szybkość jazdy pociągów. Największe znaczenie miało 
tutaj zastosowanie na trasach dalekobieżnych nowych elektrycznych zespołów trak-
cyjnych (Pendolino, Dart i Flirt).  

Poprawę w zakresie skrócenia czasu jazdy z Warszawy do Szczecina i Wrocławia 
można uzyskać poprzez realizację projektu budowy KDP. Te dwa miasta powinny pod 
tym względem najwięcej skorzystać na tej inwestycji. Natomiast w przypadku Rze-
szowa celowe byłoby przeprowadzenie inwestycji na szlaku Warszawa – Radom – 
Skarżysko-Kamienna – Tarnobrzeg – Rzeszów i przywrócenie bezpośrednich połączeń 
kursujących tą trasą. Stanowi ona najkrótszą drogę pomiędzy Warszawą a Rzeszo-
wem. Ponadto poprowadzenie tą trasą pociągów zwiększy dostępność nie tylko do 
Rzeszowa, ale również do innych miast, m.in. do Sandomierza. 
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Streszczenie: Celem artykułu jest zaprezentowanie idei klastrów gospodarczych, opisanie 
aktualnego stanu rozwoju klastrów w województwie opolskim oraz wskazanie wybranych 
endogenicznych czynników kształtujących środowisko przyjazne inicjatywom klastrowym. 
Badania empiryczne wskazują, że klastry są najlepszym środkiem do stymulowania 
innowacyjności i konkurencyjności sieci przedsiębiorstw, a także są dobrym narzędziem 
lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. W końcowej części artykułu została 
dokonana krótka prezentacja głównych problemów dotyczących czynników endogenicznych 
oraz przedstawiona ogólna ocena stanu przygotowania województwa opolskiego do procesu 
generowania i rozwoju klastrów gospodarczych w regionie. 

 
Abstract: The aim of this paper is to present the idea of economic clusters, describe present 
state of clusters’ development and to point out selected endogenic factors which create 
friendly environment for cluster initiatives. Empiric research indicates that clusters are the 
best way to stimulate innovativeness and competitiveness of enterprises, they are also 
supporting regional economic development. Further in this paper there is a brief presentation 
of major issues regarding endogenic factors and presentation of Opole Region’s readiness for 
generating and developing economic clusters. 

Słowa kluczowe: klastry gospodarcze, województwo opolskie 
Key words: Business Clusters, Opole Voivodeship 
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Wprowadzenie 
 

Występujące obecnie w skali światowej silne procesy globalizacji rozwinęły  
i umocniły pozycję klastrów jako jednego z kluczowych czynników rozwoju gospoda-
rek regionalnych i krajowych. Im bardziej rynki ulegają procesom globalizacji, tym 
silniejsza jest tendencja do lokowania określonych zasobów w regionach, które mo-
głyby stymulować rozwój i „specjalizację” danego regionu. W ten sposób – dzięki kla-
strom – wiele europejskich regionów było zdolnych do wykorzystania swojego poten-
cjału – np. przetwórstwa owocowo- warzywnego i branży usług turystycznych (Wło-
chy – Południowy Tyrol), petrochemii (Antwerpia), kwiatów (Holandia), biofarmacji 
(region przygraniczny Dania-Szwecja). Rozwijające się klastry, zwiększając stopnio-
wo swój zasięg, przyciągają ludzi, nowe technologie, inwestycje, jednocześnie poszu-
kują innych partnerów rynkowych, z którymi nawiązują współpracę w zakresie dostar-
czania komplementarnych dóbr i usług. W ten sposób powstają specyficzne sieci po-
wiązań pomiędzy przedsiębiorstwami chcącymi kooperować na wybranych rynkach 
lokalnych, krajowych lub międzynarodowych. 

Zjawisko budowania kooperacyjnych sieci przedsiębiorstw po raz pierwszy opisał 
M. Porter w publikacji pt.: „Konkurencyjna przewaga narodów”. Autor przeprowadza-
jąc badania przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku międzynarodowym spostrzegł, 
że pewne wyspecjalizowane skupiska konkurujących i jednocześnie kooperujących 
między sobą przedsiębiorstw osiągają wysoką efektywność rynkową. Źródłem ich 
przewagi konkurencyjnej jest wykorzystanie efektu synergii, wynikającej ze współ-
pracy przedsiębiorstw oraz różnych innych instytucji i jednostek badawczo-
naukowych zlokalizowanych na danym terenie. Wszystkie te podmioty w regionie 
tworzą wyspecjalizowaną strukturę, w której zachodzi swoisty transfer wiedzy, wy-
miana doświadczeń w oparciu o bezpośrednie kontakty. Jakość oraz charakter relacji 
pomiędzy współdziałającymi przedsiębiorstwami w ramach klastra przekłada się na 
podnoszenie zarówno konkurencyjności ich samych, jak i całej sieci klastrowej, co  
w dłuższej perspektywie może przyczyniać się do rozwoju całego regionu. Ze względu 
na charakter relacji bardzo ważna jest tutaj bliskość geograficzna. Klaster bowiem od-
nosi się do skupiska powiązanych ze sobą przedsiębiorstw oraz różnych innych waż-
nych podmiotów występujących w danym regionie.  

W praktyce gospodarczej najczęściej klaster współtworzony jest przez trzy sekto-
ry: biznes, samorządy oraz jednostki sfery naukowo-badawczej. Dzięki powstaniu tak 
kooperujących z sobą firm i instytucji możliwe jest osiąganie wysokiej efektywności 
rynkowej. Struktura typu klastrowego uznawana jest obecnie za najbardziej dojrzałą 
formę organizacji gospodarczej. 

Celem artykułu jest zaprezentowanie idei klastrów gospodarczych, opisanie aktu-
alnego stanu rozwoju klastrów w województwie opolskim oraz wskazanie na kilka 
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wybranych endogenicznych czynników w regionie kształtujących środowisko przyjaz-
ne inicjatywom klastrowym.  
 
Pojęcie i charakterystyka klastrów 
 

Klaster to forma współdziałania organizacji o dualnym charakterze łączącym kon-
kurencję z kooperacją. Pojęcie to pochodzi od angielskiego słowa cluster, co rozumia-
ne jest jako grono, wiązka, czy lokalny system produkcyjny. Podłoża klastrów doszu-
kuje się w koncepcji dystryktów przemysłowych A. Marshalla, w której głównym źró-
dłem produktywności przedsiębiorstw jest łatwy i szybki przepływ wiedzy pomiędzy 
organizacjami, tworzenie specjalistycznych czynników produkcji oraz usług, a także 
wykreowanie wyspecjalizowanego rynku wysoko wykwalifikowanej siły roboczej 
(Szultka 2004, s. 8). 

Koncepcję klastrów stworzył M. Porter, którą zaprezentował w książce: „Konku-
rencyjna przewaga narodów”. Autor zdefiniował klaster jako: „geograficzne skupisko 
wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczą-
cych usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji 
(na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) 
w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracu-
jących” (Porter 2001, s. 246). 

W literaturze przedmiotu na przestrzeni lat pojawiły się różne inne interpretacje 
tego pojęcia. Klaster można określić również jako „kooperacyjną formę budowania 
przewagi konkurencyjnej, która polega na przestrzennym skoncentrowaniu grup 
przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych siecią pionowych i poziomych 
zależności, często o charakterze nieformalnym, która poprzez skupienie szczególnych 
zasobów pozwala osiągnąć tym przedsiębiorstwom trwałą przewagą konkurencyjną na 
rynku” (Lachiewicz 2008, s. 39).  

P. Cooke natomiast, określił klaster jako „firmy bliskie przestrzennie, połączone 
wertykalnymi i horyzontalnymi zależnościami, związane z lokalną infrastrukturą 
wsparcia biznesu i dzielące wspólną wizję rozwoju gospodarczego. Współpracują  
i konkurują ze sobą na danym dziale rynku” (Heffner Klemens 2007, s. 355). 

Klastry powstają zatem w oparciu o 3 główne wskaźniki: 
 skupienie na tym samym obszarze organizacji działających w tych samych lub po-

krewnych sektorach, 
 wzajemne oddziaływanie i funkcjonowanie tych organizacji, 
 wertykalne i horyzontalne więzi łączące współpracujące strony (Lachiewicz S., 

2008, s. 39). 
Klastry zawiązują się najczęściej pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwa-

mi, skoncentrowanymi w tym samym regionie, wchodzącymi w skład kolejnych części 
łańcucha wartości, a także będącymi producentami dóbr komplementarnych, stowa-
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rzyszeniami branżowymi, czy jednostkami o wyspecjalizowanej strukturze. Dzięki 
bezpośrednim kontaktom ludzi pomiędzy zrzeszonymi organizacjami ma miejsce 
transfer wiedzy, będący głównym czynnikiem rozwoju nowego systemu innowacyjne-
go i konkurencyjnego. Stwarza to ogromne szanse na umocnienie sfery regionalnej  
i rozwój technologiczny, prowadzące do wzrostu znaczenia organizacji lokalnych na 
rynku międzynarodowym (Noga, Stawiska 2009, s. 205). 

Modelowy proces rozwoju klastra składa się z kilku, kolejno po sobie następują-
cych etapów zaprezentowanych na ryc. 1. 
 

 

Ryc. 1. Etapy rozwoju modelowego klastra 

Źródło: Staszewski J., 2004, Konkurencyjność gospodarki Polski w warunkach integracji z Unią Eu-
ropejską i globalizacji, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warsza-
wa, s. 205. 

 
Narodziny klastra zaczynają się od powstania przodowniczych przedsiębiorstw  

i firm typu spin-off, których funkcjonowanie oparte jest na wiedzy, charakterystycznej 
dla danego regionu. W drugim etapie – w konsekwencji tworzy się rynek wyspecjali-
zowanych dostawców, organizacji usługowych i wykwalifikowanej siły roboczej.  
W kolejnym etapie powstają nowe organizacje, które służą obsłudze działań klastra, 
lub które narodziły się wskutek napływu wyspecjalizowanych pracowników. Między 
uczestnikami klastra tworzą się pozarynkowe więzi, ułatwiające komunikację, transfer 
wiedzy i informacji. Etap ostatni to rozpad klastra, którego przyczyną może być utrata 
elastyczności i zdolności do zmian. W modelowym ujęciu klaster ujmuje się zatem 
jako „przestrzennie skoncentrowane skupisko jednocześnie konkurujących i kooperu-
jących przedsiębiorstw z sektorów pokrewnych bądź powiązanych ze sobą (w ramach 
tzw. łańcucha produkcyjnego) oraz instytucji i organizacji powiązanych systemem 
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wzajemnych formalnych i nieformalnych relacji opartych na tak zwanej trajektorii 
rozwoju (np. technologii, rynkach zbytu, itd.)” (Szultka S., 2004, s. 10). 

Z podanych wcześniej definicji wynika, ze obszar klastra zakreślany jest przez 
dwa elementy: lokalizację i przedmiot. Lokalizacja określa koncentrację geograficzną, 
niezwiązaną z podziałem administracyjnym, ale z ścisłością powiązań na określonym 
terytorium. O konkurencyjności klastra decyduje skumulowanie specjalistycznej wie-
dzy, instytucji, konkurentów, organizacji pokrewnych i osobliwego rodzaju klientów. 
Koncentracja przedmiotowa określa natomiast dziedzinę działalności klastra. Niezwy-
kle ważne jest zgłębianie wiedzy z tej dziedziny, czemu służy przyciąganie wysoko 
wykwalifikowanych pracowników, będących profesjonalistami w danym zakresie. 
Pozwala to wypracować wysoki poziom efektu synergii, który umacnia konkurencyjną 
pozycję klastra na rynku (Lachiewicz 2008, s. 42–43). 

Podsumowując, klaster to forma współdziałania organizacji posiadająca następu-
jące cechy: 
 organizacje w nim uczestniczące są skoncentrowane na konkretnym obszarze, cze-

go celem jest pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom; 
 ścisłe związanie przedsiębiorstw z instytucjami, wspierającymi rozwój przedsię-

biorczości; 
 powstanie więzi zarówno horyzontalnych, jak i wertykalnych, formalnych bądź nie-

formalnych; 
 głównym czynnikiem jego funkcjonowania jest maksymalne wykorzystanie poten-

cjału tkwiącego w zasobach regionu; 
 wygenerowanie produktu określającego charakter lokalnej gospodarki, przyczynia-

jące się do jej rozwoju; 
 współpraca między uczestnikami klastra charakteryzuje się partnerstwem, dialo-

giem, otwartością i odpowiedzialnością z podejmowane decyzje; 
 ustalenie celów wspomagane jest przez lokalną społeczność, która najlepiej zna wa-

runki rynku danego regionu, co określane jest mianem „partnerstwa społecznego”; 
 jednoczesna konkurencja i kooperacja przedsiębiorstw pozwala na wyrównanie 

szans między nimi; 
 przyczynienie się do rozwoju konkurencyjności, innowacyjności oraz gospodarki 

zarówno regionalnej, jak i krajowej (Bojar 2006, s. 22–23). 
Klastry powstają obecnie we wszystkich sektorach gospodarki, występują zarów-

no w sektorach wysokich technologii, jak i tradycyjnych. Charakteryzują się różnym 
poziomem i zakresem innowacji, która wynika ze sposobu i rodzaju przekazywanej 
wiedzy. W Polsce wiele klastrów występuje w początkowej fazie rozwoju (etap I lub 
etap II (zob. ryc. 1), trudno zatem o jednoznaczną ocenę tego zjawiska w zakresie 
określenia przestrzeni i stopnia współpracy. Trudności dotyczą również uzyskiwanych 
mierzalnych korzyści w działalności klastra, większość podmiotów w początkowej 
fazie oczekuje, że taka forma współpracy może doprowadzić do: transferu technologii, 
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tworzenia wspólnych produktów, złożonych usług, wspólnego realizowania pewnych 
funkcji (marketingu i promocji branży, projektowania, zaopatrzenia, dystrybucja) oraz 
usprawnienia przepływu materiałowego pomiędzy podmiotami. Tak sformułowane 
cele mogą stać się czynnikiem pobudzającym przedsiębiorców do zainteresowania się 
klastrami w regionie. 
 
Stan rozwoju klastrów w województwie opolskim 
 

Rozwój klastrów w Polsce to przykład głębokiej zmiany w procesach gospodar-
czych i relacjach społeczno-ekonomicznych. Zaznacza się wyraźna tendencja do bu-
dowania różnego rodzaju sieci współpracy, kooperacji w skali całego kraju. Zjawisko 
to jest obecne również na Opolszczyźnie.  

W regionie występuje dwanaście klastrów i inicjatyw klastrowych1. Wśród nich 
należy wymienić: Wielobranżowy Klaster Rzemieślniczy „Opolski E-Rzemieślnik”, 
inicjatywę klastrową branży drzewnej – Śląski Klaster Drzewny, inicjatywę klastrową 
w obszarze turystyki „Kraina Mlekiem i Miodem Płynąca”, inicjatywę klastrową  
w obszarze przemysłu chemicznego „Innowacyjna Chemia”, inicjatywę klastrową  
w obszarze energii odnawialnych „Ekoenergia Opolszczyzny”, Opolski Klaster Prze-
twórstwa Spożywczego „Zielona Dolina”, inicjatywę klastrową w obszarze budownic-
twa energooszczędnego „Klaster Termomax”, Śląski Klaster Przedsiębiorstw Dorze-
cza Górnej i Środkowej Odry, Opolski Klaster Informatyczny OPINFO, klaster pod-
miotów z branży szkoleniowej i doradczej „Konsorcjum Człowiek”, Opolski Klaster 
Medyczny „Nasze zdrowie” oraz Regionalny Opolski Klaster Senioralny (założony  
w dn. 10.03.2014). Należy zaznaczyć, że trzy ostatnie wyszczególnione klastry: „Kon-
sorcjum Człowiek”, „Nasze zdrowie” oraz Regionalny Opolski Klaster Senioralny są 
słabo opisane w dotychczasowej literaturze – czy to w doniesieniach prasowych, czy 
innych źródłach informacji publicznej. Dlatego ze względu na brak danych w dalszej 
analizie nie zostały one wystarczająco opisane. Dostępne ogólne informacje na temat 
istniejących klastrów w województwie opolskim zaprezentowano w tab. 1. 

Wyróżnikiem opolskich klastrów jest to, że zrzeszają one głównie małych i śred-
nich przedsiębiorców. To skupiska branżowe, dzięki którym firmy mają dostęp do 
nowych technologii i możliwość wymiany doświadczeń. Firmom tym łatwiej jest się 
rozwijać. Uzyskują szereg korzyści wśród których wymienić można m.in. wzrost pro-
duktywności, nowe miejsca pracy, zwiększenie nakładów inwestycyjnych, wzrost in-
nowacyjności.  

 

                                                            
1 W praktyce gospodarczej występują dwa pojęcia: klaster oraz inicjatywa klastrowa. Klaster to zależność  

o charakterze nieformalnym, która polega na współdziałaniu firm, które mogą nie mieć świadomości, że funk-
cjonują w ramach klastra. Natomiast inicjatywa klastrowa definiowana jest jako świadome, zorganizowane 
działanie wszystkich podmiotów. Zob.: Karaś E., 2011, s. 25. 
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Tab. 1. Lista klastrów występująca w województwie opolskim 

Nazwa inicjatywy Data zawiązania 

1. Klaster Ogólnorzemieślniczy „Opolski e-Rzemieślnik” 19.05.2006 r. 

2. Śląski Klaster Drzewny 2.03.2007 r. 

3. Klaster turystyczny „Kraina Mlekiem i Miodem płynąca” 18.11.2008 r. 

4. Klaster branży chemicznej “Innowacyjna Chemia” 21.11.2008 r. 

5. Klaster odnawialnych źródeł energii „Ekoenergia Opolszczyzny” 5.12.2008 r. 

6. Opolski Klaster Przetwórstwa Spożywczego „Zielona Dolina” 28.07.2009 r. 

7. Klaster Budownictwa Energooszczędnego „Termomax” *9–10.11.2009 r. 

8. Śląski Klaster Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej i Środkowej Odry *04.2010 r. 

9. Opolski Klaster Informatyczny OPINFO 28.05.2010 r. 

10. „Konsorcjum Człowiek” *12.2010 r. 

11. Opolski Klaster Medyczny „Nasze zdrowie” 16.03.2011 r. 

12. Regionalny Opolski Klaster Senioralny 10.03.2014 r. 

* – data umowna, w dostępnych źródłach danych dokładny termin formalnego zawiązania klastra nie 
został podany. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Zdecydowana większość klastrów powstała z inicjatywy różnych instytucji około 

biznesowych oraz podmiotów ze sfery naukowo-badawczej występujących w woje-
wództwie opolskim, na wyróżnienie zasługują:  
 Opolski Park Naukowo-Technologiczny; 
 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu; 
 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Opolskiej; 
 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego; 
 Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”; 
 Izba Gospodarcza „Śląsk”; 
 Izba Rzemieślnicza w Opolu; 
 Kluczborsko - Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna; 
 Kongregacja Przemysłowo-Handlowa OIG Starostwo Kędzierzyn-Koźle; 
 Fundacja Promocji Innowacji Gospodarczych. 

W odniesieniu do wniosków związanych z analizą stanu klastrów w wojewódz-
twie opolskim należy zwrócić uwagę na szereg istotnych kwestii.  

Klastry pojawiły się w regionie przede wszystkim jako wynik aktywności różnych 
organizacji i poszukiwania różnych form współpracy i działania przedsiębiorstw. Nie 
bez znaczenia w tym obszarze pozostaje status formalno-prawny instytucji sprawują-
cej opiekę merytoryczną nad klastrem. Inicjatywy silniej związane z jednostkami nau-
kowymi lub naukowo-badawczymi w pewnym sensie wykazują przewagę konkuren-
cyjną nad pozostałymi. Niejednokrotnie poszczególne etapy procesu zawiązywania 
współpracy sieciowej w danej branży budowano zgodnie z założeniami teoretyczno-
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naukowymi. Tak działo się m.in. w przypadku „Innowacyjnej Chemii” i „Zielonej Do-
liny” (OPNT – Politechnika Opolska) oraz „Krainy Mlekiem i Miodem Płynącej” 
(OPNT oraz Uniwersytet Opolski), których genezę, schemat funkcjonowania oraz per-
spektywy rozwoju uwzględniono w treści szeregu opracowań naukowych i publikacji2. 
Inny sposób zawiązywania i kształtowania współpracy sieciowej należy odnieść do 
inicjatyw moderowanych przez biznes lub jego bezpośrednie otoczenie (np.: Śląski 
Klaster Drzewny, Opolski e-Rzemieślnik), a zwłaszcza w branżach związanych z wy-
sokimi technologiami („Termomax”, OPINFO). 

W wielu przypadkach utworzonych klastrów w województwie opolskim proble-
matyczny jest zmieniający się w czasie poziom aktywności i zaangażowania najważ-
niejszych ich potencjalnych uczestników. Na etapie inicjowania pomysłu obserwuje 
się silną aktywność jednostek samorządowych w kierunku poprawy klimatu kreowania 
przedsiębiorczości wśród zainteresowanych podmiotów. Większość pracowników ad-
ministracji samorządowej rozumie problematykę klastrów, uznaje swoją odpowie-
dzialność za kształtowanie społeczności lokalnej i dostrzegają potencjał regionu wi-
dziany w pespektywie całego województwa. „Niestety nie zidentyfikowano spójnej 
strategii samorządowej wobec klastrów” (Golej 2011, 82). Działania stymulujące po-
woływania klastrów często opierają się na finansowaniu różnych projektów przez in-
stytucje zewnętrzne, które w swoim założeniu nastawione są na wzmocnienie powią-
zania kooperacyjnego. W ten sposób zainicjowane powiązania sieciowe mogą mieć 
charakter okresowy a ich trwałość jest dosyć niepewna. W praktyce zauważa się,  
że dynamiczne przystąpienie do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć w fazie po-
czątkowej procesu zawiązywania współpracy stopniowo ustępują miejsca realizmowi 
działania i pragmatycznemu sposobowi myślenia, zwłaszcza w kontekście konieczno-
ści zapewnienia źródeł finansowania bieżącej działalności. 

W znaczącej większości klastrów dominującym problemem jest kwestia zapew-
nienia ciągłości funkcjonowania po zakończeniu realizacji projektów współfinanso-
wanych ze źródeł zewnętrznych, zwłaszcza ze środków unijnych. W przypadkach kla-
strów zawiązanych w ramach konkretnych projektów miękkich były takie, które nie 
posiadały ani własnej historii, ani zaplecza organizacyjnego. Przetrwanie ich w wa-
runkach absolutnej samodzielności finansowej i instytucjonalnej okazało się zbyt trud-
ne. Przykładem takich klastrów są m.in. „Innowacyjna Chemia” oraz „Zielona Doli-
na”, które po zakończeniu projektu „Regionalne Biuro Promocji Klastrów – etap II” 
(realizowane przez OPNT w 2009 r.) musiały się zderzyć z rzeczywistością i w znacz-
nym stopniu ograniczyć dotychczasowe tempo prac.  

Analogicznie do powyższego można dostrzec, że sukces udało się osiągnąć inicja-
tywom klastrowym opierającym działalność na strukturach instytucjonalnych z wielo-

                                                            
2 Seria publikacji zrealizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu w ramach projektu 

badawczego pt.: Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim, Wyd. Instytut Śląski Sp. z o.o., 
Opole 2011, tomy: 1–10. 
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letnią historią i dużym doświadczeniem (np. izby gospodarcze, lokalne organizacje 
turystyczne), i których aktywność została w dużej mierze rozproszona na kilka wąt-
ków, nie wiążąc się zbyt silnie z jednym, konkretnym źródłem finansowania. Takim 
torem potoczyła się historia Śląskiego Klastra Drzewnego oraz „Krainy Mlekiem  
i Miodem Płynącej”, które zawierzyły swój sukces w głównej mierze doświadczonym 
instytucjom: Izbie Gospodarczej „Śląsk” oraz Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organi-
zacji Turystycznej i w tych przypadkach – zwłaszcza w okresie trudnych początków – 
granice pomiędzy działalnością podmiotów wspierających a działalnością samych ini-
cjatyw bardzo często się zacierały.  

Bezwzględnie przykładem klastra, który pod wieloma względami mógłby stano-
wić szablon umożliwiający powielenie zastosowanych rozwiązań, jest Śląski Klaster 
Drzewny. Efektywne zarządzanie klastrem, wysoki poziom zaufania klastrowiczów, 
daleko idąca identyfikacja przedsiębiorców z celami i misją inicjatywy, a w ostatnim 
czasie także skuteczne dążenia do komercjalizacji podejmowanych przedsięwzięć 
świadczą o sile i potencjale zawiązanych struktur i mogą skłaniać inne podmioty i in-
stytucje do wdrożenia już sprawdzonych rozwiązań w tym względzie.  

Istnieją jednak również przypadki zawiązanych inicjatyw świadczące o słabości 
instytucjonalnej danej branży oraz o błędach w głównych założeniach. W przypadku 
„Opolskiego e-Rzemieślnika” z upływem czasu bolesna okazała się konfrontacja  
z najważniejszymi osiągnięciami teorii w obszarze clusteringu; zabrakło bowiem  
w podjętym przedsięwzięciu pewnej spójności branżowej stanowiącej cechę charakte-
rystyczną klastra, a którą – z natury rzeczy – klaster ogólnorzemieślniczy wykazać się 
nie mógł. Owa branżowa dyspersja skazała podjętą inicjatywę na niepowodzenie, mi-
mo daleko idących starań o nadanie współpracy efektywnej formuły. W pewnym sen-
sie ryzyko powielenia tego scenariusza może dotyczyć także Śląskiego Klastra Przed-
siębiorstw Dorzecza Górnej i Środkowej Odry (ze względu na skupienie przedsię-
biorstw i instytucji wokół rzeki Odry, nie zaś wokół określonej specyfikacji branżo-
wej), a także – w ograniczonym stopniu - również „Zielonej Doliny” (z uwagi na zbyt 
„pojemny” obszar działania; zresztą już w dotychczas podjętych działaniach stała się 
widoczna pewnego rodzaju dychotomia zdarzeń oscylujących wokół dwóch specjali-
zacji branżowych: mięsno-wędliniarskiej oraz piekarsko-cukierniczo-ciastkarskiej).  

Optymizmem napawa natomiast świadomość dużej aktywności lokalnych i regio-
nalnych podmiotów inicjujących zawiązywanie nowych inicjatyw klastrowych  
(tab. 2). Należy dostrzegać w tym poważną siłę stymulującą do wzrostu aktywności 
gospodarczej w regionie, nawet jeśli droga podejmowanych przedsięwzięć do spekta-
kularnego sukcesu może być długa i skomplikowana. Ważne jest, że idea kreowania  
i budowania klastrów jako powiązań sieciowych jest zaszczepiona w opolskim środo-
wisku biznesowym, a rosnące zainteresowanie przedsiębiorców powinno przełożyć się 
na aktywność innowacyjną w różnych obszarach działania ich firm. 
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Tab. 2. Instytucje okołobiznesowe wspierające działalność klastrów w województwie 
opolskim 

Lp. Katalog instytucji okołobiznesowych Cel powołania instytucji 

1 
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 
Uniwersytetu Opolskiego 

Kształtowanie i promowanie postaw przedsię-
biorczych wśród studentów i absolwentów Uni-
wersytetu Opolskiego. 

2 Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
Świadczenie kompleksowej usługi badawczej  
w sektorze chemicznym. 

3 

Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów 
Ogniotrwałych i Budowlanych w Warsza-
wie, Oddział Inżynierii Materiałowej, Pro-
cesowej i Środowiska w Opolu 

Prowadzenie prac badawczo – rozwojowych  
w dziedzinie nauk technicznych obejmujących 
energooszczędne techniki i technologie produkcji 
materiałów budowlanych oraz związane z ochro-
ną środowiska. 

4 Izba Gospodarcza „Śląsk” 

Działanie na rzecz rozwoju społeczno-
gospodarczego regionu. Izba zrzesza przedsię-
biorców z terenu województwa opolskiego, ślą-
skiego, dolnośląskiego i łódzkiego. 

5 Izba Rzemieślnicza w Opolu 
Prowadzenie oświaty zawodowej, szkolenie 
uczniów, upowszechnianie wiedzy prawnej, eko-
nomicznej, rozwijanie współpracy zagranicznej.  

6 
Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja 
Turystyczna 

Wspomaganie i kreowanie rozwoju turystyki, 
promowanie walorów turystyczno-kulturowych 
dwóch powiatów: kluczborskiego i oleskiego. 

7 
Kongregacja Przemysłowo-Handlowa OIG 
pow. Kędzierzyn-Koźle 

Reprezentowanie małych i średnich przedsię-
biorstw, doradztwo, szkolenie. 

8 
Krapkowickie Stowarzyszenie Rozwoju 
Gospodarczego i Promocji 

Pobudzanie lokalnej aktywności gospodarczej 
oraz promowanie regionu. 

9 
Namysłowskie Stowarzyszenie Inicjatyw 
Gospodarczych 

Działanie na rzecz rozwoju społecznego i gospo-
darczego lokalnej społeczności. 

10 
Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Tech-
ników Przemysłu Chemicznego w Kędzie-
rzynie-Koźlu 

Upowszechnianie wiedzy inżynierskiej i patrio-
tyzmu gospodarczego w sektorze chemicznym. 

11 
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Łosiowie 

Prowadzenie działalność doradczej, szkoleniowej 
wśród rolników i mieszkańców wsi. 

12 
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej 
FRDL (Fundacji Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej) 

Prowadzenie szkoleń na rzecz rozwoju lokalnego 
oraz doskonalenia zawodowego. 

13 Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 
Integrowanie wszystkich rozproszonych działań 
w regionie, wspierających rozwój przedsiębior-
czości i innowacji. 

14 Opolski Park Naukowo-Technologiczny 

Działanie na rzecz tworzenia środowiska inno-
wacyjnego zwiększającego konkurencyjność 
gospodarki regionu opartej na wiedzy i nowych 
technologiach.  

 

 



133 
 

cd. tab. 2. Instytucje okołobiznesowe wspierające działalność klastrów w wojewódz-
twie opolskim 

Lp. Katalog instytucji okołobiznesowych Cel powołania instytucji 

15 
Opolskie Studenckie Forum Business  
Centre Club 

Promowanie postaw przedsiębiorczych wśród 
społeczności akademickiej, organizowanie szko-
leń, warsztatów, konferencji.  

16 Park Naukowo-Technologiczny 

Działanie na rzecz tworzenia korzystnych warun-
ków dla rozwoju gospodarczego i naukowego 
miasta Opola oraz całego regionu poprzez pomoc 
już istniejącym, jak również nowo powstającym 
inicjatywom. 

17 
Stowarzyszenie "Promocja  
Przedsiębiorczości" 

Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości na 
terenie województwa opolskiego. 

18 Stowarzyszenie Kraina św. Anny 
Realizowanie działań lokalnej strategii rozwoju 
oraz programu rozwoju obszarów wiejskich.  

19 
Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw  
Lokalnych w Gminie Gogolin  

Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój 
gospodarczy oraz wspólnot lokalnych. 

20 Związek Śląskich Rolników 
Reprezentowanie interesów w kraju i za granicą 
członków Związku oraz promowanie gospo-
darstw rolnych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów dostępnych na stronie Opolskiego Parku Nau-
kowo-Technologicznego oraz Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu. 

 
Uwzględniając dynamikę zdarzeń związanych z inicjowaniem i zacieśnianiem 

współpracy sieciowej na Opolszczyźnie można się spodziewać, że już wkrótce poja-
wią się kolejne klastry, których rozwój i zdolność efektywnego funkcjonowania należy 
bezwzględnie wspierać i promować. Klastry są bowiem elementem nowoczesnej, in-
nowacyjnej gospodarki, dlatego ich tworzenie jest istotne z punktu widzenia rozwoju 
regionu. 
 
Wybrane czynniki kształtujące środowisko przyjazne opolskim klastrom 
 

Rosnące zainteresowanie klastrami jest związane głównie z tym, że będąc szcze-
gólną formą organizacji przedsiębiorstw, mogą one stymulować aktywność innowa-
cyjną nie tylko firm, ale społeczności lokalnych oraz całego regionu. Badania empi-
ryczne dotyczące efektów działania klastrów w regionie wskazują, że tworzenie struk-
tur klastrowych i ich funkcjonowanie wpływa na wzrost efektywności lokalnych 
przedsiębiorstw. Zaobserwowano, że przestrzenna bliskość współpracujących podmio-
tów gospodarczych stymuluje i wspiera innowacyjność. Ponadto rozwijające się kla-
stry przyczynią się do wzrostu liczby narodzin nowych przedsiębiorstw. Z tego wzglę-
du koncepcja została przeniesiona do praktyki rozwoju regionalnego. W przypadku 
małych i słabych regionów ma to szczególne znaczenie, bowiem budując tam klastry 
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można zwiększać atrakcyjność inwestycyjną tych terenów, głównie poprzez wzrost 
aktywności społecznej i gospodarczej. Cel ten jednak wymaga wzmocnienia współ-
pracy między przedsiębiorstwami oraz utworzenia odpowiedniej infrastruktury i pro-
gramów wspierających proces kreowania klastrów. Ponadto w regionie muszą być 
spełnione pewne warunki specyficznego otoczenia biznesowego, które są determino-
wane określonymi czynnikami wewnętrznymi (endogenicznymi3). Do czynników tych 
należą:  
 cechy położenia geograficznego regionu; 
 poziom infrastruktury; 
 kapitał ludzki; 
 innowacyjność. 

Im więcej sprzyjających czynników posiada dany region, tym większe jest praw-
dopodobieństwo powstania, przetrwania i rozwoju klastra. Warto podkreślić, że wiele 
czynników endogenicznych rozwija się w długim okresie czasu i możliwość ich świa-
domego i planowego kształtowania w krótkich okresach jest bardzo ograniczona. 
Szczególnie dotyczy to czynników miękkich, takich jak: wiedza, innowacyjność, so-
cjo-kulturowe zachowania społeczne, kapitał ludzki. Do czynników twardych nato-
miast zalicza się poziom infrastruktury (Heffner, Klemens 2006, s. 244). 

Na ogólny poziom infrastruktury składa się infrastruktura techniczna, transporto-
wa, informacyjna, informatyczna i społeczna. Posiadanie nowoczesnej infrastruktury 
jest absolutną koniecznością, gdyż jest ona siłą przyciągającą kapitał i pobudzającą do 
działań przedsiębiorczych zarówno osób z regionu, jak i inwestorów zewnętrznych.  
W literaturze przedmiotu często podkreśla się doniosłą rolę infrastruktury w procesie 
pozyskiwania nowych inwestorów i rozwoju już istniejących przedsiębiorstw w regio-
nie. Znaczna część klastrów powstaje właśnie w wyniku pojawienia się dużego inwes-
tora, którego działalność uruchamia etap lokowania w danym miejscu różnych do-
stawców i odbiorców. Inwestycja zewnątrz jest więc czynnikiem egzogenicznym, jed-
nak zazwyczaj nie dochodzi do niej bez udziału sprzyjających warunków lokalnych, 
takich jak: ukształtowanie terenu, odpowiednich zasobów ludzkich czy bazy naukowo-
badawczej, czyli czynników endogenicznych. 

Kapitał ludzki oraz innowacyjność to kolejne ważne czynniki rozwoju klastrów  
w regionie. Klastry, które powstały w województwie opolskim, występują zarówno  
w sektorach wysokich technologii (np. „Termomax”, „Ekoenergia Opolszczyzny”, 
OPINFO), jak i tradycyjnych (np. Klaster Drzewny). Charakteryzują się różnym po-
ziomem i zakresem innowacji, która wynika ze sposobu i rodzaju przekazywanej wie-
dzy w oparciu o bezpośrednie kontakty ludzi. Duże znaczenie dla sprawnego przepły-
wu informacji w klastrze mają więc czynniki kulturowe i kapitał ludzki. „Kapitał 

                                                            
3 Poza czynnikami endogenicznymi występują również czynniki egzogeniczne, które są wynikiem działania 

określonych podmiotów zewnętrznych powołanych do utrzymania klastra (np. władze centralne, lokalne, 
instytucje naukowe). 
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ludzki to ogół cech i właściwości ucieleśnionych w ludziach. Jest on rozumiany jako 
zasób wiedzy i umiejętności, możliwości, zdolności oraz motywacji” (Skawińska, Za-
lewski 2009, s. 71). Jego wysoka wartość, przejawiająca się w działaniach przedsię-
biorczych może być źródłem inicjowania i budowania sieci współpracy. Od umiejęt-
ności współpracy oraz oczekiwań zaangażowanych w obrębie klastra ludzi uzależnio-
ny będzie przyszły jego kształt i charakter. Inne cechy istotne w procesie budowania 
klastra to: przedsiębiorczość, wykształcenie, mobilność, zdolność do generowania  
i rozpowszechniania innowacji. Współpraca w klastrze musi opierać się na zaufaniu 
oraz systemie określonych norm i wartości. Jeśli są one wspólne, to stanowią dodat-
kową wymierną wartość ekonomiczną, która przekłada się na uczciwe i kooperatywne 
zachowania organizacyjne. A to z kolei buduje partnerstwo na różnych poziomach, 
również w skali całego regionu. 

Wysoki poziom kapitału ludzkiego wpływa na wzrost przedsiębiorczości, w tym 
na pozyskiwanie nowych zasobów i lepsze ich wykorzystywanie. Są to ważne cechy 
sieci społecznych, szczególnie dla procesu pozyskiwania wiedzy i rozwoju innowacji 
w regionie. Czynnikiem sprawczym zatem rozwoju regionu zawsze jest konsek-
wentnie rozwijany kapitał ludzki, który należy aktywnie wspierać i zachęcać do dzia-
łań przedsiębiorczych w strukturze klastra.  

W ostatniej omawianej grupie czynników endogenicznych połączono innowacyj-
ność z edukacją. W tej grupie wyodrębnić można: innowacje, funkcjonowanie instytu-
cji naukowo-badawczych, know-how, transfer wiedzy, nakłady na B+R, dostęp do 
edukacji i nauki, rozwój edukacji, doradztwo i kształcenie. Należy podkreślić, że in-
nowacyjność to jedno z najważniejszych źródeł rozwoju przedsiębiorstw. W przypad-
ku małych i słabych regionów trzeba stworzyć mechanizmy wspierające przedsiębior-
ców. Innowacyjność tam musi być pobudzana i wspomagana przez określone instytu-
cje, bowiem wiele małych przedsiębiorstw ma bardzo ograniczone możliwości two-
rzenia nowych technologii, wprowadzania innowacji, czy też prowadzenia badań nau-
kowych. Swobodny dostęp do istniejącej już wiedzy jest dla nich niezwykle ważny,  
a współpraca z innymi partnerami w regionie jest dla nich jedyną szansą na dalszy 
wzrost. Na obszarach rozwiniętych coraz częściej w sposób planowy tworzone są re-
gionalne systemy innowacyjne. Są to bardziej złożone formy współpracy, które obej-
mują klastry wraz z instytucjami wspierającymi w zakresie prowadzenia prac badaw-
czo - rozwojowych, projektowych, realizacji określonych funkcji i innych. Aby zbu-
dować taki system, przedsiębiorstwa tworzące klaster musza najpierw stworzyć specy-
ficzne sieci innowacyjne, obejmujące bardziej zorganizowaną i formalną współpracę 
kooperacyjną.  

Województwo opolskie jest małym regionem i słabo wykorzystanym pod wzglę-
dem potencjału dostępnych zasobów. Każda możliwość poprawy jego atrakcyjności 
jest tutaj ważna. W ramach podsumowania została dokonana ogólna ocena głównych 
czynników endogenicznych występujących w województwie opolskim. 
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W regionie opolskim występują duże problemy związane z infrastrukturą. Szcze-
gólnie infrastruktura techniczna i komunikacyjna wymaga wielu usprawnień i moder-
nizacji. Bardziej rozbudowane powinny być połączenia drogowe, kolejowe, wodne  
i lotnicze – przede wszystkim ułatwiające łączność z Warszawą, województwami 
ościennymi i Republiką Czeską. Są to podstawowe problemy, które zdecydowanie 
utrudniają rozwój i wzrost inwestycji w regionie (Heffner, Klemens 2006, s. 244).  

Inna grupa problemów dotyczy kapitału ludzkiego oraz innowacji. Rozwijanie za-
sobów ludzkich powinno być traktowane jako podstawowe działanie prowadzące  
do rozwoju regionu. Niestety w województwie opolskim tak nie jest. Generalnie wy-
stępuje zaniedbanie rozwoju sektora edukacyjnego w szczególności w zakresie wy-
kształcenia wyższego w wybranych specjalnościach, które są niezbędne w budowaniu 
konkurencyjnych branż i rynków. Dużym problemem jest masowa migracja zarobko-
wa wykształconych ludzi z regionu opolskiego. W ten sposób pomniejszane są cenne 
zasoby będące podstawą kapitału ludzkiego.  

Województwo opolskie nie jest postrzegane jako teren o wysokim stopniu inno-
wacji. W porównaniu do województw ościennych funkcjonuje tutaj zbyt mała liczba 
jednostek B+R, w województwie opolskim jest 13 takich jednostek, natomiast w wo-
jewództwie dolnośląskim – 70, a w województwie śląskim – 112. W tym obszarze 
brakuje również aplikacji pomysłów ze sfery B+R do sfery biznesu, nie ma też mode-
lowych rozwiązań w przekazywaniu wiedzy oraz w realizacji projektów innowacyj-
nych w układzie sieci klastrowej.  

Poza tym w województwie opolskim występują inne socjo-kulturowe czynniki 
utrudniające rozwój inicjatyw klastrowych. Wynikają one z typowych dla małych spo-
łeczności barier takich jak: brak tradycji i woli współpracy, brak zaangażowania władz 
lokalnych, niska przedsiębiorczość i niechęć do podejmowanie ryzyka, brak odpo-
wiednich kwalifikacji przedsiębiorców, brak własnego regionalnego modelu doradz-
twa i kształcenia, słabe zaangażowanie ośrodków akademickich w kształtowanie po-
staw proinnowacyjnych (Heffner, Klemens 2006, s. 244). Pewnym utrudnieniem jest 
również brak przykładów „dobrych praktyk”, które mogłyby być inspiracją dla opol-
skich przedsiębiorców oraz odpowiednio przygotowanych kadr, mogących rozwijać 
klastry w regionie. 
 
Zakończenie 
 

Przeprowadzona analiza wskazuje na słabe przygotowanie Opolszczyzny do pro-
cesu generowania klastrów. Działania w zakresie polityki regionalnej i lokalnej po-
winny opierać się na bardziej wnikliwej analizie otoczenia oraz ocenie czynników 
kształtujących ogólną infrastrukturę w województwie opolskim. Ocenia się, że woje-
wództwo opolskie jest w początkowej fazie przyciągania inwestorów, na tym terenie 
brak jest dużych skupisk przedsiębiorstw, które stanowiłyby dobre środowisko do 



137 
 

stymulowania innowacyjności i konkurencyjności. Sprzyjająca przedsiębiorcom kon-
figuracja czynników endogenicznych byłaby szczególnie ważna przy tworzeniu kla-
strów gospodarczych. Utrzymanie powstałych już klastrów i zbudowanie nowych  
z pewnością byłoby przedsięwzięciem bardzo korzystnym dla województwa opolskie-
go. Nie ulega wątpliwości, że sieci małych i średnich przedsiębiorstw są stymulatora-
mi rozwoju ekonomicznego nie tylko regionu, ale i całej gospodarki. Bazując na tej 
wiedzy, należałoby więc w sposób systemowy tworzyć odpowiednie warunki dla oto-
czenia biznesowego i badawczo-naukowego, opracować wspólną dla całego woje-
wództwa strategię w zakresie polityki regionalnej dotyczącej rozwoju współpracy sie-
ciowej w ramach klastrów. 
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OF THE KIELCE TRADE FAIR CLUSTER 

 
 
Streszczenie: Głównym celem pracy była ocena stopnia wykorzystania stymulant rozwoju 
wynikających ze współpracy w wiodącym kieleckim klastrze. Oparto się na analizie 
porównawczej kondycji ekonomicznej określonej grupy przedsiębiorstw klastra. Podstawą 
był zestaw wskaźników zyskowności i sprawności działania według danych z płatnych 
raportów o podmiotach i osobach wpisanych do sądowego rejestru. Uzyskano też model 
współpracy sieciowej. Badania objęły lata 2007–2013. Bycie w klastrze w różny sposób 
wpływa na rozwój ekonomiczny członków. Trzon silnych majątkowo przedsiębiorstw z jego 
rdzenia wzmocnił pozycję. Są one węzłami nowoczesnej sieci współpracy. 

 
Abstract: The main aim of the study was to assess the utilisation level of development 
stimulants that result from the cooperation within the leading Kielce cluster. It was built on 
the comparative analysis of economic condition of a selected group of cluster members. The 
set of profitability and operational efficiency indexes was applied, according to the data 
obtained from the commercial reports concerning companies and physical persons registered 
in the National Court Register. The cooperation network model was also elaborated. The 
research encompassed the years 2007–2013. Cluster membership influences economic 
development of particular members differently. The position of the strongest core cluster 
members has been further strengthened. They have become the networking nodes for 
innovative cooperation. 

Słowa kluczowe: klaster, przedsiębiorstwa, przychody, zyski, kapitał, współpraca sieciowa, 
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Wprowadzenie 
 

Klastry mogą przyczyniać się do stymulowania wzrostu gospodarczego i poprawy 
znaczenia w określonym miejscu. Pojedyncze przedsiębiorstwa, gospodarka lokalna  
i regionalna oraz rynek narodowy czerpią wówczas wiele różnorodnych korzyści. Bli-
skość podmiotów o danym profilu, z wysokim poziomem specjalizacji, silnie współ-
działających, nawiązujących relacje biznesowe oraz społeczne, wspomaga procesy 
innowacji i uczenia się (Nowak, Brambert 2014; Brambert, Zieliński 2017). W kla-
strach możliwe jest uzyskanie efektu synergii w oparciu o koncepcję potrójnej helisy, 
tj. model innowacji, który obejmuje wzajemne złożone relacje następujące w procesie 
tworzenia wiedzy między partnerami: grupą przedsiębiorstw, sferą naukowo-badawczą 
i edukacyjną oraz sferą władz publicznych (Etzkowitz, Leydesdorff 2000; Porter 2003; 
Frankowska 2012; i inni). Ekonomiczne efekty funkcjonowania tych struktur siecio-
wych prowadzą m.in. do promocji obszaru, przyciągając inwestycje, dając impuls dla 
nowych przedsiębiorstw. Dochodzi do kumulacji: zatrudnienia, kapitału ludzkiego  
i kapitału finansowego. 

Kapitał finansowy wraz z majątkowym stanowią główne czynniki kształtujące 
kondycję ekonomiczną każdego przedsiębiorstwa. To podstawowy mierzalny rezultat 
aktywności gospodarczej. Analizy kondycji ekonomicznej dokonuje się wg różnych 
ujęć. Zgodnie z uwarunkowaniami oceny przedsiębiorstw (cel oceny, rodzaj działalno-
ści, dostęp do odpowiednich danych) możliwa jest kombinacja kryteriów: 
– płynności finansowej – zdolności do wywiązywania się z aktualnych zobowiązań; 
– sprawności działania – umiejętności wykorzystywania posiadanych zasobów; 
– rentowności (zyskowności) – zdolności do wytwarzania zysku w stopniu umożli-

wiającym finansowanie potrzeb bieżącej działalności i potrzeb rozwojowych; 
– zadłużenia – rozmiaru, do jakiego podmiot może być finansowany przez długi; 
– produktywności – poziomu produktywności aktywów oraz aktywów trwałych1. 

Dzięki tym kryteriom można w pewnym stopniu określić, czy dana jednostka go-
spodarcza wykorzystuje napotkane czynniki rozwoju, wśród których jedną z wielu 
wypadkowych jest współistnienie w klastrze. 

Zgodnie z powyższym głównym celem badawczym pracy była ocena stopnia wy-
korzystania stymulant rozwoju wynikających z kooperacji w wybranym klastrze, który 
odzwierciedlony został przez stan kondycji ekonomicznej członków zrzeszenia. Opra-
cowano także model współpracy sieciowej w klastrze na podstawie formalnych po-
wiązań osobowych. Ramy czasowe dotyczą lat 2007–2013. 

Przedmiot badań to grupa 86 (w 2013 r.) podmiotów klastra Grono Targowe Kiel-
ce (GTK), łącznie z jego koordynatorem – Izbą Gospodarczą GTK. Jest to największy 
i najstarszy klaster na terenie województwa świętokrzyskiego, który powstał w 2007 r. 

                                                            
1 Na podstawie pełnych raportów o przedsiębiorstwach pochodzących z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), 

udostępnianych przez serwis Info Veriti Polska; http://www.infoveriti.pl/. 
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Koncentracja siedzib członków określa zakres przestrzenny do 6 miast (80% ogółu)  
i 11 obszarów wiejskich, przy czym Kielce (72%) wraz z obszarem podmiejskim sku-
piają 86% członków klastra. Jest to pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie 
klaster targowo-kongresowo-usługowy. Założony został przez przedsiębiorców,  
z udziałem organizacji i wsparciem samorządu (inicjatywa oddolna i mieszana). Lide-
rem klastra jest ośrodek wystawienniczy Targi Kielce, posiadający ogromny potencjał 
oraz stanowiący przewagę konkurencyjną danej gospodarki. Wokół niego zaistniał 
łańcuch kooperacji przedsiębiorstw w ramach określonych branż klastra: doradczej 
(24%), hotelarsko-gastronomicznej (23%), turystycznej i transportowej (22%), promo-
cyjno-reklamowej (15%) oraz szkoleniowej (13%). Uzupełniają go powiązania z oto-
czeniem biznesu spoza klastra, m.in. z Kieleckim Parkiem Technologicznym lub Uni-
wersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach (Nowak, Brambert 2014). 
 
Metodyka 

 
W dążeniu do realizacji celu badawczego zinterpretowano wybrane wskaźniki ar-

bitralnie obranej grupy przedsiębiorstw klastra GTK. Wzięto pod uwagę 5 wskaźni-
ków stosowanych w analizie zyskowności, które świadczą też o sprawności zarządza-
nia. Są to: 
1. przychody ze sprzedaży netto, 
2. zysk/strata netto, 
3. rentowność przychodów (stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży), 
4. zwrot z kapitału własnego, czyli ROE (stosunek zysku netto do kapitału własnego), 
5. zwrot z inwestycji, tj. ROI (stosunek zysku netto i aktywów ogółem). 

O ich wyborze zdecydowała możliwość uzyskania kompletnych danych. Bada-
niem objęto 22 (26%) podmioty gospodarcze klastra, które złożyły pełne sprawozda-
nia finansowe z działalności za lata 2007–2012. Wykorzystano dane publikowane  
w: płatnych raportach o przedsiębiorstwach zarejestrowanych w KRS z bazy interne-
towego serwisu Info Veriti Polska, zestawieniach udostępnionych przez podmioty. 
Wykonano analizę porównawczą dla rezultatów finansowych z lat 2007 i 2012. Jeśli 
podmiot rozpoczął działalność między tymi latami, to zestawiono pierwszy możliwy 
rok, za który oddał sprawozdanie. 

Następnie scharakteryzowano model współpracy sieciowej wg aktywnych do 
końca 2013 r. oficjalnych powiązań osobowych wśród 43 (50%) członków klastra. To 
podmioty cechujące się posiadaniem osobowości prawnej (S.A., sp. z o.o., spółdziel-
nie, fundacje, stowarzyszenia, samorząd gospodarczy) lub jej brakiem (sp.j.). Podsta-
wą były raporty o osobach występujących w KRS, pochodzące z bazy Info Veriti. Za-
liczono do powiązań te osoby, które w 2013 r. równolegle pełniły funkcje zarządcze 
(prezes, wiceprezes, członek rady nadzorczej, prokurent, członek zarządu, udziało-
wiec, wspólnik, akcjonariusz, przedstawiciel itd.) w przedsiębiorstwach z klastra. 
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Wyniki badań 

Uwzględnione w analizie finansowej 22 podmioty prowadziły działalność w ra-
mach 13 sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), stanowiąc ponad 80% sekcji 
gospodarki będących w klastrze. Dominowały sekcje: I (zakwaterowanie i gastrono-
mia2) – 18% badanej grupy, R (rozrywka i rekreacja) i S (pozostała działalność usłu-
gowa) – po 14%, K (finanse i ubezpieczenia) oraz N (administrowanie i wsparcie) – 
po 9%. 

Biorąc pod uwagę wyniki finansowe grupy spółek klastra GTK za lata 2007–2012 
stwierdzono, że suma przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług regularnie 
wzrastała (tab. 1). Ich poziom wzrósł w stosunku do 2007 r. o ok. 60,0 mln zł (36,4%), 
ze 162,2 mln zł do 221,2 mln zł. Zyski netto wykazały wahania, najwyższe były  
w 2008 r. – 24,5 mln zł, a najniższe w 2010 r. – 10,0 mln zł. Okres zamknął się z zy-
skiem 14,0 mln zł. Zysk (strata) netto przez to, iż jest związany z wielkością podatku 
dochodowego i tzw. obowiązkowymi składnikami zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty), to bardzo dobrze odzwierciedla skutki podjętych w danym roku decyzji inwe-
stycyjnych. 

 

Tab. 1. Wyniki finansowe badanej grupy przedsiębiorstw klastra GTK w latach 2007–
2012 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Przychody netto ze sprzeda-

ogó-
łem 

mln zł 
162,20 176,17 179,76 200,74 234,09 221,21 

Zysk netto 22,62 24,54 15,45 10,01 23,28 14,04 
Rentowność przychodów 
(zysk netto/przychody ze 
sprzedaży) 

zł 

0,14 0,14 0,09 0,05 0,10 0,06 

ROE – zwrot z kapitału 
własnego (zysk net-
to/kapitały własne) średnia 

0,19 -2,73 -0,03 0,37 0,31 0,62 

ROI – zwrot z inwestycji 
(zysk netto/aktywa ogółem) 

0,13 0,08 0,04 0,00 0,03 0,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy Info Veriti. 

 
Spadek dotyczył rentowności przychodów, informującej jaka ich część stanowi 

zysk netto. Największa zyskowność przychodów – 0,14 zł – miała miejsce kolejno  
w latach 2007–2008, zaś minimalna – 0,05 zł – w 2010 r. Średni zwrot z kapitału wła-
snego, który określa ile groszy czystego zysku udało się osiągnąć z 1 zł kapitałów wła-
snych, poprawiał się począwszy od 2010 r. do osiągniecia w 2012 r. maksimum,  
tj. 0,62 zł. Jest to tendencja centralna w zwiększeniu się możliwości wypracowania 

                                                            
2 Zastosowano skrócone nazwy poszczególnych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007. 
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przez udziałowców zysków z inwestycji w formie wniesionych kapitałów. Ostatni 
wskaźnik – zwrot z inwestycji – świadczy o bardzo małej efektywności przedsię-
biorstw. Największa średnia rentowność inwestycji miała wysokość 0,13 zł osiągnię-
tych z 1 zł ogółu aktywów. 

Porównanie indywidualnych wartości przychodów netto pozwoliło wskazać ich 
wzrost w 14 spółkach (64% grupy) w latach 2007–2012 (tab. 2). Podmioty te można 
skupić w postaci branż: hotelarskiej (sekcja I), usług finansowo-ubezpieczeniowych 
(K i L), usług profesjonalnych, naukowo-technicznych, edukacyjnych oraz wspierają-
cych (M, P i N). Największy przychód w 2012 r. osiągnęły Targi Kielce, 45,1 mln zł. 
Na drugim miejscu był Bank Spółdzielczy w Kielcach z kwotą 39,4 mln zł, a za nim 
uplasowała się spółka szkoleniowa „SEKA” Oddział Kielce – 29,3 mln zł. 

 

Tab. 2. Przychody i zyski/straty netto dla wybranych przedsiębiorstw klastra GTK 
osiągnięte w latach 2007–2012 

Nazwa podmiotu (skrót) 
Sekcja 
PKD 

Rok 
wejścia 
do GTK 

Przychody netto Zysk/strata netto 
2007 2012 2007 2012 

tys. zł 
CITY CORE L 

2007 

6 728,22 10 568,85 53,11 289,65 
D&J TECHNOLOGY F 7 896,02 5 153,33 -278,87 25,83 
HOTEL ŁYSOGÓRY I 10 276,64 11 293,53 2 568,93 538,47 
HUGO PL R 1 792,36 1 364,73 1,89 -7,88 
HW I 1 531,13 612,94 80,49 -35,79 
IZBA GTK S X X 145,73 40,00 
RPZ KIELCE N 13 354,37 12 534,73 368,77 271,27 
SEKA KIELCE M 17 381,19 29 333,36 2 236,79 1 632,12 
SIR S X 70,74 256,11 -21,77 
ŚW. ZTIU H 811,43 865,01 119,01 -47,70 
TARGI KIELCE N 36 085,09 45 100,96 8 535,84 10 187,03 
KUROZWĘKI PAŁAC I 

2009 
2 528,30 3 576,99 171,37 184,98 

ŚCITT P -549,21 143,40 -92,40 18,08 
HOTEL TĘCZOWY MŁYN I 

2010 
480,98 4 115,02 -1 038,16 -471,28 

PRINT MEDIA STUDIO C 5 604,49 6 461,68 493,72 245,14 
BIO-MED E 

2011 

429,72 13 084,32 121,44 206,85 
FUNDACJA CEL S 19,40 7,48 1 275,56 296,07 
FUNDUSZ K 0,00 983,85 -89,21 2 563,75 
KORONA R 19 265,04 10 953,36 145,21 -9 947,94 
BANK SPÓŁDZIELCZY K 

2012 
21 822,59 39 380,19 4 052,67 6 477,93 

CSK ZETO J 17 500,41 10 347,49 4 195,26 1 876,98 
VIVE TARGI KIELCE R 3 417,94 15 258,23 -241,55 -283,92 

Razem 162 203,50 221 210,19 22 615,67 14 037,87 

Dane usystematyzowane wg chronologii przystąpień podmiotów do klastra. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy Info Veriti Polska. 
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Rozkład wartości przychodów netto badanych przedsiębiorstw klastra przedstawia 
większe i korzystniejsze zróżnicowanie przychodów w 2012 r. (ryc. 1). Mediana war-
tości wskaźnika była 2 razy większa w stosunku do 2007 r. wynosząc ok. 6 mln zł. 
Większa zmienność dotyczyła spółek o największych przychodach (powyżej 75. per-
centyla), gdzie wyodrębniono 2 przypadki wartości odstających, które istotnie odbie-
gają od pozostałych. 

Podobny zespół czołowych przedsiębiorstw dotyczył zysku netto w 2012 r. Targi 
Kielce wykazały 10,2 mln zł zysku, a Bank Spółdzielczy w Kielcach 6,5 mln zł. Na 
trzeciej pozycji był Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego, który 
osiągnął wartość 2,6 mln zł. Tylko 8 jednostek gospodarczych odnotowało większy 
zysk niż w 2007 r. Wśród zmian w zadanych latach zwraca uwagę wzrost liczby 
przedsiębiorstw o wartościach nietypowych na tle wyraźnie niższych wyników zysku 
dla 50% spółek (rozstęp ćwiartkowy) – (ryc. 2). Widać znaczną efektywność w wyko-
rzystaniu potencjału działalności targowo-kongresowej i pośrednictwa finansowego 
lub doradztwa biznesowego. Uzyskane słabsze zyski netto dotyczyły 7 podmiotów,  
a tyle samo przedsiębiorstw odnotowało lub powtórzyło straty. Największą stratę  
w 2012 r., równą ok. 10,0 mln zł, zarejestrowała spółka akcyjna zarządzająca kielec-
kim klubem piłkarskim Korona. 

Warto ukazać profil podmiotów, które wykazały się równocześnie pozytywną 
zmianą przychodu i zysku. Są to jednostki: organizujące wsparcie targów i konferencji 
(Targi Kielce); udzielające finansowego wsparcia (Bank Spółdzielczy w Kielcach, 
Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego); zajmujące się ekologią i kon-
sultingiem (Bio-Med); zarządzające nieruchomościami biurowymi (City Core); udo-
stępniające obiekty atrakcyjne turystycznie („Zespół Pałacowy” w Kurozwękach); do-
radcze i szkoleniowe (Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii). Są 
one wyznacznikiem siły ekonomicznej klastra GTK. Można je określić jako kluczowe 
spółki dla zrzeszenia. Nie są to więc interakcje jednostronne w rozumieniu oczekiwań 
wpływów od klastra, ale następować może sprzężenie zwrotne, tj. także „do środka”, 
do klastra i jego członków. 

W ocenie sprawności zarządzania aktywnością podmiotów gospodarczych zesta-
wiono analogicznie parametry efektywności finansowej (tab. 3). Tylko w przypadku 
Fundacji Centrum Europy Lokalnej w 2012 r. miał miejsce bardzo duży wzrost  
3 wskaźników względem 2007 r. Były to najwyższe wartości zyskowności przycho-
dów (39,57 zł), zwrotu z kapitału własnego (9,97 zł) i zwrotu z inwestycji (2,94 zł). 
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii również miało taki cha-
rakter. Dodatnie wzrosty zwrotu z kapitału własnego i zwrotu z inwestycji nastąpiły  
w 3 jednostkach: zarządzającej hotelem (D&J Technology), kredytowo-doradczej 
(Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego) i informatycznej (Centrum 
Systemów Komputerowych Zeto). Targi Kielce wykazały progres rentowności przy-
chodów. Spółka City Core minimalnie poprawiła zyskowność przychodów i rentow-
ności inwestycji. 
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Ryc. 1. Rozkład wartości przychodów netto przedsiębiorstw klastra GTK w latach 
2007–2012 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Ryc. 2. Rozkład zysku/straty netto przedsiębiorstw klastra GTK w latach 2007–2012 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tab. 3. Wskaźniki sprawności działania i zyskowności dla wybranych przedsiębiorstw 
klastra GTK w latach 2007–2012 

Nazwa podmiotu  
(skrót) 

Sekcja 
PKD 

Rok 
wejścia 

do 
GTK 

Rentowność 
przychodów 

Zwrot z kapi-
tału własnego 

Zwrot 
z inwestycji 

2007 2012 2007 2012 2007 2012 
zł 

CITY CORE L 

2007 

0,01 0,03 0,52 0,04 0,00 0,01 
D&J TECHNOLOGY F -0,04 X -0,15 0,02 -0,04 0,01 
HOTEL ŁYSOGÓRY I 0,25 0,05 0,18 0,02 0,16 0,02 
HUGO PL R 0,00 -0,01 0,02 -0,11 0,01 -0,01 
HW I 0,05 -0,06 0,14 -0,90 0,12 -0,32 
IZBA GTK S X X 1,00 0,34 0,53 0,18 
RPZ KIELCE N 0,03 0,02 0,17 0,02 0,06 0,02 
SEKA KIELCE M 0,13 0,06 0,23 0,07 0,15 0,05 
SIR S X -0,31 1,00 -0,05 1,00 -0,04 
ŚW. ZTIU H 0,15 -0,06 0,22 1,00 0,22 -0,08 
TARGI KIELCE N 0,24 0,23 0,21 0,12 0,18 0,06 
KUROZWĘKI PAŁAC I 

2009 
0,07 0,05 0,30 0,19 0,13 0,09 

ŚCITT P 0,02 0,13 -0,21 0,03 -0,10 0,01 
HOTEL TĘCZOWY MŁYN I 

2010 
-2,16 -0,12 -0,49 -0,10 -0,05 -0,02 

PRINT MEDIA STUDIO C 0,09 0,04 0,91 0,83 0,34 0,38 
BIO-MED E 

2011 

0,03 0,02 0,15 0,08 0,10 0,04 
FUNDACJA CEL S 0,51 39,57 0,40 9,97 0,38 2,94 
FUNDUSZ POŻYCZKOWY K 7,28 2,61 -0,01 0,18 0,00 0,04 
KORONA R 0,01 -0,91 -24,11 X 0,01 -3,39 
BANK SPÓŁDZIELCZY K 

2012 
0,19 0,16 X X 0,01 0,01 

CSK ZETO J 0,24 0,18 0,17 0,17 0,15 0,16 
VIVE TARGI KIELCE R -0,07 -0,02 -0,53 -0,39 -0,22 -0,10 

Dane usystematyzowane wg chronologii przystąpień podmiotów do klastra. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy Info Veriti Polska. 

 
Należy zaznaczyć, że wskaźniki efektywności działania i zyskowności przedsię-

biorstw klastra GTK miały w głównej mierze niskie wartości, nieprzekraczające 1 zł,  
a w kierunku ujemnym nieprzewyższające 25 zł. Nie odnotowano wyraźniej poprawy 
skuteczności zarządzania w czasie zawiązania współpracy z funkcjonującym klastrem. 

Zwiększenie przychodów i zysków, w tym obniżanie kosztów działalności, to za-
sadnicze wyznaczniki efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Mogą powodo-
wać rozrost przedsiębiorstwa, m.in. w postaci inwestycji w środki trwałe, powstania 
oddziału, wejścia na rynek giełdowy. Klaster może być środowiskiem, które nieko-
niecznie determinuje, ale przynajmniej sprzyja szybkim i elastycznym reakcjom na 
określone zachowania rynku. Przejawem tego są wymieniane w ramach kontaktów 
biznesowych, często nieformalnych, informacje i wiedza, na temat szans lub zagrożeń 
zachodzących w danej branży, których w porę może nie dostrzec inny podmiot.  
To również personalne relacje partnerskie, które częściej mogą zdarzać się w klastrze, 



147 
 

ponieważ cechuje go większy poziom zaufania wobec powiązanej jednostki niż  
w przestrzeni niezrzeszonej. Dochodzi do wymiany osób z zasobem wiedzy, kompe-
tencji i kapitału w składach zarządów, rad nadzorczych, czy prokurentów. Ma miejsce 
proces tworzenia powiązań osobowych między podmiotami, co sprzyja współpracy 
sieciowej. Nie bez znaczenia dla ich efektywności są powiązania kapitałowe. 

W tym ujęciu zbadano istniejącą w 2013 r. sformalizowaną sieć powiązań osobo-
wych wśród podmiotów GTK, opracowując adekwatny schemat przestrzenny (ryc. 3). 
Obszar działania sieci współpracy obejmuje Kielce i gminę Pawłów (powiat staracho-
wicki). Zarządcze relacje osobowe wykryto w grupie 13 (30%) spośród 43 przedsię-
biorstw. Ze względu na formę prawną podstawę sieci współpracy stanowią: 
– spółka jawna: BCO Biuro Doradztwa Biznesowego (BCO); 
– fundacja: Fundacja Centrum Europy Lokalnej (CEL); 
– stowarzyszenie: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój (SIR); 
– samorząd gospodarczy: Izba Gospodarcza Grono Targowe Kielce (koordynator 

klastra); 
– spółki akcyjne: Targi Kielce, Korona; 
– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: CEK, EPRD – Biuro Polityki Gospodar-

czej i Rozwoju Regionalnego, Fama-Bruk, „PRO-FIL” Powszechny Ruch Oświa-
towy, Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni (RPZ), Świętokrzyskie Centrum Inno-
wacji i Transferu Technologii (ŚCITT), „Victaurus Polska”. 
Zgodnie ze strukturą branżową klastra, podmioty były zaangażowane głównie  

w branże doradztwa biznesowego i szkoleniową (po 29%). Centrum targowo-
kongresowe Targi Kielce i koordynator klastra odgrywały najważniejszą rolę w zawią-
zanej sieci współpracy. Izba Gospodarcza GTK była partnerem dla 64% podmiotów, 
w tym dla wiodącej spółki. Wynika to w dużym stopniu z 4-letniej kadencyjności za-
rządu klastra, którego skład zostaje wybrany w trakcie walnego zgromadzenia.  
To zjawisko naturalne w takich strukturach zarządzania, dające możliwość wdrożenia 
własnych doświadczeń w rozwijaniu konkurencyjności sektora danego klastra. 

Przepływy zasobów ludzkich dokonane zostały w ramach jednostek mocno skore-
lowanych z rozwojem przedsiębiorstw i przedsiębiorczości (konsulting, szkolenia). 
Osoby z tych przedsiębiorstw zwykle charakteryzują się wysokimi umiejętnościami 
ekonomicznymi i menadżerskimi. Wpływają więc w sposób bezpośredni na kierunek 
wzrostu klastra GTK wykorzystując sposoby i metody poznane, wykorzystywane lub 
opracowane na gruncie własnych działalności, z dużym doświadczeniem rynkowym. 

Specyfika sieci współpracy oraz prorozwojowe cele klastra GTK pozwalają 
stwierdzić, iż klaster przywiązuje dużą wagę do efektów zewnętrznych aktywności – 
aby upowszechniać wzory dobrych postaw i praktyk przedsiębiorczości. Łączna prze-
waga w strukturze sieciowej instytucji wspomagania biznesu potwierdza niejako bar-
dzo istotną ich rolę w procesie kształcenia kadr dla biznesu w Kielcach i wojewódz-
twie świętokrzyskim. Potencjał kadrowy to jeden z elementów stanowienia przewagi 
konkurencyjnej obszarów, który prowadzi do gospodarki opartej na wiedzy. 
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Ryc. 3. Mapa współpracy sieciowej spółek klastra GTK wg powiązań osobowych  
w 2013 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy Info Veriti Polska. 

 

Pozostałe powiązania sieciowe odbywały się między przedsiębiorstwami rozlo-
kowanymi na osi z południowego-zachodu na północny-wschód Kielc. W przeciwień-
stwie do północno-zachodniego kierunku ciążenia relacji te partnerstwa nie były licz-
ne. Ważne jest jednak, iż podmioty ze zbieżnych branż potrafiły nawiązać relacje for-
malne na poziomie wymiany „kapitału ludzkiego”. Do tego najczęściej następowały 
one pomiędzy jednostkami doradztwa biznesowego a szkoleniowymi (np. „Victaurus 
Polska” i Szkoły „PRO-FIL”). Drugie po Izbie GTK pod względem kooperacji osób 
jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, które rozwinęło 
wpływy dotyczące 5 partnerów (Fundacja CEL, Korona, Rejonowe Przedsiębiorstwo 
Zieleni, Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, Targi Kielce). 

 

Podsumowanie 
 

Członkowie klastra w różny sposób wykorzystują stymulanty rozwoju będące re-
zultatem współpracy sieciowej. Nie dla wszystkich jest to na tyle silny bodziec, by 
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przewyższył pozostałe wektory oddziaływań ekonomicznych i rejestrują spadki 
wskaźników. Ogólnie niejednorodna była sytuacja usprawnienia zarządzania przedsię-
biorstwem, przy czym to nie jest tylko rezultat jednego czynnika, a wielu innych 
skomplikowanych procesów gospodarczych. 

Klaster posiada w składzie bardzo silne majątkowo przedsiębiorstwa, które – na 
czele z podmiotem wiodącym – wzmocniły swoją sytuację finansową, a przez to rynek 
regionalny. Stanowią one rdzeń klastra, gdyż cechują się dużą aktywnością i zaanga-
żowaniem w jego funkcjonowanie, działają w regionie zakorzenienia na rzecz rozwoju 
wiodącego sektora, związane są silnymi relacjami współpracy (Andersson i in. 2004; 
Przygodzki 2007). 

Klaster GTK sprzyja działaniom dostosowanym do bieżącej sytuacji rynkowej. 
Dzięki współpracy w sieci efekty zewnętrzne rozchodzą się na inne podmioty i obsza-
ry. Członkowie GTK są węzłami nowoczesnej sieci współpracy, która koncentruje się 
na wzroście branży targowo-kongresowej w regionie scalonej z rozwojem gospodarki 
opartej na wiedzy. Ważna jest też sieć kooperacji nieformalnej. Jest ona zapewne do-
brze rozwinięta, ale trudna do oszacowania ze względu na niechęć przedsiębiorców do 
ujawniania jej elementów. 
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Streszczenie: Głównym celem badawczym opracowania była ocena zróżnicowania 
zagrożenia ubóstwem w państwach europejskich. Oparto ją na różnorodnych wskaźnikach  
z zakresu warunków socjalnych populacji, w tym warunków życia oraz dochodów ludności, 
które udostępnia Eurostat. Zastosowano procedurę minimalnej wariancji Warda z odległością 
euklidesową. Analiza porównawcza dotyczyła lat 2007 i 2015. Uzyskane wyniki 
odzwierciedliły przestrzenne ujęcie podobieństwa państw Europy zagrożonych zjawiskiem 
ubóstwa. Najbardziej dotknięte ubóstwem były kraje bałkańskie, a najmniej – kraje Europy 
zachodniej i środkowej. 

 

Abstract: The main research aim of elaboration, was to evaluate diversification of the risk of 
poverty in European countries. It was based on various factors concerning social conditions in 
populations including standards of living and personal income published by the Eurostat. 
Ward's minimum variance method with the Euclidean distance was applied for the 
comparative analysis of 2007 and 2015. The results reflected spatial similarities between 
European countries at risk of poverty. The highest risk was noted for the Balkan countries, 
and the lowest for Western and Central European countries. 
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Wprowadzenie 
 

Ubóstwo jest problemem niezmiennie aktualnym i dotyczy całego świata. Jest 
sprawą niebudzącą wątpliwości, iż w głównym stopniu problem dotyczy ludności kra-
jów najbiedniejszych, jednakże wskutek kryzysu stał się również widoczny w pań-
stwach rozwiniętych. Ryzyko ubóstwa dotyka coraz większą rzeszę mieszkańców Eu-
ropy. Niepokojący jest fakt, że w największym stopniu dotyczy osób starszych oraz 
dzieci (Babiak 2012). 

W literaturze przedmiotu spotykamy różne definicje ubóstwa. Jak zaznaczyli  
T. Panek i J. Zwierzchowski (2013), w praktyce pomiaru ubóstwa najczęściej przyj-
mowana jest tzw. ekonomiczna definicja zjawiska. Ubóstwem określa się sytuację,  
w której jednostka (osoba, rodzina, gospodarstwo domowe) nie dysponuje wystarcza-
jącymi środkami (zarówno środkami pieniężnymi w postaci dochodów z poprzednich 
okresów jak i w formie nagromadzonych zasobów materialnych) pozwalającymi na 
zaspokojenie jej potrzeb. Poza definicją ubóstwa pozostają aspekty kulturowe, poli-
tyczne i socjologiczne życia w ubóstwie, związane z wyłączeniem z życia społeczne-
go. W europejskiej polityce społecznej bardziej preferowaną kategorią jest wyklucze-
nie społeczne, które ma charakter złożony oraz określane jest w kategoriach niemoż-
ności uczestnictwa w istotnych aspektach życia społecznego, gospodarczego, politycz-
nego i kulturowego danego społeczeństwa. 

Wielowymiarowe zjawisko ubóstwa mierzone jest z użyciem licznego zestawu 
wskaźników, których składowe stanowią często wyraźnie różne zasoby informacji sta-
tystycznych. Przykładem jest pojęcie zagrożenia ubóstwem. Z jednej strony jest oce-
nianie pojedynczym wskaźnikiem ARPR (z ang. at-risk-of-poverty-rate) jako udział 
osób, których dochód ekwiwalentny do dyspozycji (po uwzględnieniu w nim transfe-
rów społecznych) jest niższy od granicy ubóstwa na poziomie 60% krajowej mediany 
ekwiwalentnych dochodów do dyspozycji gospodarstwa domowego. Z drugiej strony 
zjawisko można potraktować jako wielowymiarowe i opisywać odpowiednimi mierni-
kami ilustrującymi poszczególne czynniki nań wpływające. 

Celem badawczym opracowania była ocena zróżnicowania zagrożenia ubóstwem 
w krajach Europy. Podstawę stanowiły różnorodne wskaźniki z zakresu warunków 
socjalnych populacji, w tym warunków życia oraz dochodów ludności, które pocho-
dziły z zasobów bazy danych Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat). Zastosowana 
została analiza skupień metodą minimalnej wariancji Warda z odległością euklideso-
wą. Metoda ta jest podejściem hierarchicznym i aglomeracyjnym (Ward 1963). Należy 
do grupy procedur G. M. Lance´a, W. T. Williamsa i J. H. Warda (Stec i in. 2005). 
Dzięki niej można było wyznaczyć grupy krajów podobnych ze względu na zagroże-
nie ubóstwem. Hierarchiczne uszeregowania homogenicznych skupień opracowano  
w celach porównawczych dla lat 2007 i 2015. Niezbędne obliczenia zostały przepro-
wadzone przy użyciu programu Statistica 12.0. Ze względu na brak dostępności peł-
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nych danych statystycznych w 2007 r. przeanalizowano 30 państw, zaś w 2015 r. – 31. 
W obu okresach nie uwzględniono z tego powodu Albanii, Czarnogóry, Macedonii  
i Turcji. Dodatkowo tylko w 2007 r. nie ukazano Chorwacji oraz Serbii (widocznych 
w 2015 r.), natomiast w 2015 r. – Szwajcarii. 

Przed przystąpieniem do analizy należało dokonać właściwego doboru zmiennych 
diagnostycznych zjawiska. Pozyskano dane wskaźnikowe umożliwiające ocenę pro-
blemu ubóstwa lub wykluczenia społecznego w łącznej liczbie 62 wskaźników.  
Do dalszych kroków wybrano arbitralnie 13 wskaźników. Dotyczyły one przede 
wszystkim młodej części populacji oraz ludności w wieku produkcyjnym, czynnej za-
wodowo i otrzymującej dochód. Następnie przeprowadzono weryfikację zmienności 
cech i kolejne kroki algorytmu doboru zmiennych (ryc. 1). 
 

 

Ryc. 1. Algorytm postępowania badawczego 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Ostatecznie wykorzystano do badań 7 wskaźników: 
X1 – Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w miastach  

i na przedmieściach; 
X2 – Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarach 

wiejskich; 
X3 – Wskaźnik zagrożenia ubóstwem osób pracujących ze stałym zatrudnieniem; 
X4 – Wskaźnik zagrożenia ubóstwem osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin; 
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X5 – Wskaźnik zagrożenia ubóstwem osób młodych w wieku 15–29 lat; 
X6 – Rozproszenie wokół progu zagrożenia ubóstwem; 
X7 – Względna wartość średniej różnicy w stosunku do progu zagrożenia ubóstwem 

(natężenie ubóstwa) dla ludności w wieku 18–64 lata. 
Warto wyjaśnić znaczenie dwóch ostatnich wskaźników. Rozproszenie wokół 

progu zagrożenia ubóstwem rozumiane jest jako odsetek osób z dochodem ekwiwa-
lentnym do dyspozycji (po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych) po-
niżej odpowiednio 40%, 50%, 60% i 70% krajowej mediany ekwiwalentnych docho-
dów do dyspozycji. Ostatni to różnica pomiędzy medianą całkowitego zrównoważo-
nego dochodu netto osób w wieku 18–64 lata żyjących poniżej progu zagrożenia ubó-
stwem a tymże progiem, wyrażona jako procent wartości progu zagrożenia ubóstwem. 
Ukazuje on w jakim stopniu uboga jest dana grupa ludności żyjąca w ubóstwie. 

Na wybór cech wpłynęły: warunek dostępności danych, kryterium merytoryczne, 
odpowiednia zdolność cech różnicująca obszary (współczynnik zmienności powyżej 
22%), niewysoka wzajemna zależność zmiennych (współczynnik korelacji w obu la-
tach był w przedziale od 0,049 do 0,854), a także poprawna statystycznie redukcja ma-
cierzy korelacji przy użyciu macierzy odwrotnej. 

 
Wyniki analizy skupień 

 
Poprzednie punkty procedury dały podstawę do klasyfikacji państw podobnych  

i zróżnicowanych pod względem zagrożenia ubóstwem metodą analizy skupień War-
da. Wybrane i zestandaryzowane zmienne nt. zbiorowości zostały zaimportowane do 
wyliczeń jako dane surowe. Podobieństwo między obiektami odzwierciedlała macierz 
odległości euklidesowych, które zostały oszacowane z wykorzystaniem analizy wa-
riancji (Nowak 2004; Kiniorska, Brambert 2016). Wyznaczane są wówczas środki 
ciężkości dla skupień, wykazywane odległości od nich dla danych obiektów, a potem 
odległości te są sumowane. Im bardziej elementy są do siebie podobne, tym wcześniej 
ulegają połączeniu kształtując hierarchię podobieństwa, gdzie skupienia niższego rzę-
du wchodzą w skład agregacji rzędu wyższego. Innymi słowy metoda zmierza do mi-
nimalizacji sumy kwadratów odchyleń dwóch dowolnych skupień, które mogą zostać 
uformowane na każdym etapie. Graficznym wynikiem procedury jest wykres drzewa. 
W zależności od przyjętych założeń badania, w tym zwłaszcza akceptowanej odległo-
ści taksonomicznej między obiektami, można wyróżniać większe lub mniejsze skupie-
nia, a co za tym idzie – mniejszą lub większą ich liczbę. Podział końcowy powinien 
być optymalny, tj. liczba wyróżnionych podzbiorów niezbyt duża, podzbiory dobrze 
wyodrębnione i spójne wewnętrznie. 

W badaniu uwzględniono podział o odległości wiązań na wysokości 1,5, dający  
w 2007 r. 4 agregaty krajów europejskich, zaś w 2015 r. – 5 agregatów. Należy dodać, 
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że skupienia na tym poziomie grupowania zinterpretowano w kolejności wynikającej  
z najkrótszych odległości euklidesowych między obiektami. 

Dendrogram stopnia podobieństwa państw europejskich, sporządzony ze względu 
na sytuację ubóstwa w 2007 r. wykazał, że pierwsze wydzielenie A stworzyły 3 kraje 
skandynawskie, za wyjątkiem Finlandii (ryc. 2). To jedna z najlepszych agregacji  
w kontekście użytych wskaźników, co zostało stwierdzone na podstawie analizy rangi 
wartości średniej danej zmiennej w tym skupieniu (4 cechy posiadały rangę 1). Jej 
jednostki są spójne (skupienie najmniej zróżnicowane) pod względem obranych cech  
a zadecydowały o tym (według bilansu wartości w zbiorze poniżej średniej dla popu-
lacji) pozytywne mierniki dotyczące: 
– odsetka ogółu ludności zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  

w miastach i na przedmieściach, a także na obszarach wiejskich (cechy: X1, X2); 
– zagrożenia ubóstwem dla osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin (X4); 
– rozproszenia wokół progu zagrożenia ubóstwem (X6). 

Trzeba odnotować niski poziom zagrożenia ubóstwem osób ze stałym zatrudnie-
niem (X3). Z drugiej strony wskazane kraje borykają się z wysokim odsetkiem ludno-
ści w wieku 15–29 lat zagrożonej ubóstwem (X5) oraz wysokim natężeniem ubóstwa 
wśród ludności w wieku 18–64 lata (X7). 

W skład drugiego grupowania (B) dostały się 2 państwa, Bułgaria i Rumunia.  
W generalnym ujęciu (średnio, w stosunku do pozostałych grup) cechują się najwyż-
szym poziomem ubóstwa ze względu na obrane wartości (6 cech posiada rangę 4). 
Odznaczyły się podobieństwem w zakresie: 
– maksymalnego (wyraźnie odstającego na tle pozostałych) wskaźnika zagrożenia 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w miastach i na przedmieściach oraz na 
obszarach wiejskich (X1, X2); 

– zdecydowanie największego wskaźnika natężenia ubóstwa dla ludności w wieku 
produkcyjnym (X7); 

– bardzo dużego rozproszenia wokół progu zagrożenia ubóstwem (X6); 
– wysokiego zagrożenia ubóstwem dla osób pracujących w niepełnym wymiarze go-

dzin (X4). 
Skupienie C było najliczniejsze, gdyż utworzyło je 13 państw, w tym m.in. kraje 

Europy Środkowej (Czechy, Słowacja, Węgry, Austria) i część krajów Europy Za-
chodniej (Belgia, Francja, Holandia, Irlandia). Należy podkreślić, iż jest to grupa kra-
jów wykazująca się najlepszym rozkładem analizowanych cech zjawiska ubóstwa  
(3 zmienne o randze 1, 2 – z rangą 2). O przynależności do tej grupy zadecydowały 
głównie najniższe parametry (wg bilansu wartości w zbiorze poniżej średniej dla po-
pulacji): 
– zagrożenia ubóstwem osób pracujących ze stałym zatrudnieniem (X3); 
– zagrożenia ubóstwem osób młodych (X5); 
– natężenia ubóstwa wśród ludności w wieku 18–64 lata (X7). 
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Warto wspomnieć o korzystnym rozkładzie wartości pozostałej grupy badanych 
zmiennych (X1, X2, X4, X6). 

Z kolei przeciętną agregację w kontekście użytych wskaźników (4 zmienne o ran-
dze 3) stanowiło ostatnie skupienie (D) – o najniższym stopniu wewnętrznej spójności. 
Objęło ono 12 państw, tzn. kraje nadbałtyckie (w tym Polskę), część krajów Europy 
Zachodniej oraz Południowej. Wpływ na strukturę tego skupienia wykazały ponad-
przeciętne, czyli dosyć niekorzystne wartości cech, z czego zwłaszcza 2 charaktery-
styki wykazywały niepokojący poziom zagrożenia ubóstwem wśród osób pracujących 
(X3, X4). 

 

 

Ryc. 2. Aglomeracja państw Europy ze względu na zagrożenie ubóstwem w 2007 r. za 
pomocą metody Warda 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. 

 

W 2015 r. stwierdzono dodatnie przyrosty względne większości wartości 
uwzględnionych w badaniu atrybutów, za wyjątkiem zmniejszającego się zagrożenia 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarach wiejskich (X2). Dla zdecydo-
wanej większości, tj. 26 państw (87% ogółu) zanotowano przesunięcia w ramach wy-
znaczonych skupień. 
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W grupie A, o najmniejszej zmienności struktury, najbardziej podobnymi pozosta-
ły analogiczne kraje co w 2007 r. (ryc. 3). Na ustanowienie tego skupienia wpłynęły 
korzystne, zbliżone wielkości determinujących go zmiennych w stosunku do porów-
nywanego roku (X1, X2, X4, X6). 

 

 

Ryc. 3. Aglomeracja państw Europy ze względu na zagrożenie ubóstwem w 2015 r. za 
pomocą metody Warda 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. 

 
Skład skupienia B utworzony został przez 7 państw, spośród których 6 pochodziło 

z agregatu D wydzielonego w 2007 r., które zwiększyły podobieństwo w zakresie 
obranych wskaźników. Były to m.in. Estonia, Włochy, Hiszpania oraz nieklasyfiko-
wana w 2007 r. Chorwacja. To jedno z gorszych skupień, w którym rozkład wszyst-
kich cech oscyluje wokół średniej wartości dla badanej populacji w kierunku nega-
tywnym (6 cech posiada rangę 4). 

Z kolei najbardziej zagrożoną ubóstwem (6 zmiennych o randze 5) agregację sta-
nowiła najmniejsza koncentracja – C – złożona z 4 państw bałkańskich (Bułgaria, 
Grecja, Rumunia, Serbia). W przypadku Bułgarii i Rumunii odnotowano wzrost nie-
spójności w aspekcie badanych cech. Zmieniły one swe położenie przechodząc ze 
skupienia B (2007 r.). Należy zaznaczyć, iż grupa cechuje się maksymalnymi warto-
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ściami cech, z wyjątkiem wskaźnika zagrożenia ubóstwem osób pracujących ze stałym 
zatrudnieniem (X3), względem ogółu państw Europy. 

Największą oraz najmniej zagrożoną ubóstwem zbiorowość przedstawia skupienie 
D, liczące 10 krajów, które w 2007 r. w zdecydowanej większości (poza Wielką Bry-
tanią) były w grupie C. Agregat ten najbardziej uwarunkowany został wpływem takich 
niskich parametrów, jak: 
– wskaźnik zagrożenia ubóstwem dla osób pracujących na stałe (X3); 
– odsetek ludności w wieku 15–29 lat zagrożonej ubóstwem w ogóle ludności (X5); 
– natężenia ubóstwa wśród ludności w wieku produkcyjnym (X7). 

Skupienie cechuje się minimalnymi wartościami zmiennych, z wyjątkiem mierni-
ka zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w miastach i na przedmie-
ściach (X1), na tle ogółu państw Europy. 

Ostatnie 5 skupienie, najbardziej zróżnicowane wewnętrznie, utworzyło 7 krajów 
głównie centralnej Europy. Złożyły się na nie 4 państwa ze skupienia C oraz 3 ze sku-
pienia D (m.in. Polska). Nie pozostało to bez wpływu na charakter aglomeracji w za-
kresie użytych wskaźników, którą można określić jako przeciętną pod względem za-
grożenia ubóstwem (4 cechy o randze 3). Niemniej jednak większość państw charakte-
ryzuje się niższymi niż średnia wartościami przeważającej grupy zmiennych (X1, X4, 
X5, X6, X7), nadając pozytywny obraz analizowanemu zjawisku. 

Analiza zróżnicowania przestrzennego zagrożenia ubóstwem państw Europy wg 
minimalnej wariancji Warda w 2007 r. (ryc. 4A) pozwoliła dostrzec pewne prawidło-
wości. Zaznaczył się generalnie podział kontynentu europejskiego na obszar północny 
oraz południowy. Najmniej zagrożona zjawiskiem ubóstwa była część północna,  
o dużym stopniu podobieństwa w strukturze. Zróżnicowaną grupę utworzyły państwa 
Europy Zachodniej oraz Środkowo-Wschodniej, przy czym w obu przypadkach można 
wydzielić dwie podstrefy. Pierwszą ustanowiły państwa o korzystniejszych warto-
ściach obranych mierników – Austria, Czechy, Francja, kraje Beneluksu, Słowacja, 
Słowenia, Węgry. Drugą natomiast państwa o wyższym stopniu zagrożenia ubóstwem 
i mniej spójne wewnętrznie – kraje nadbałtyckie i śródziemnomorskie, Półwyspu Ibe-
ryjskiego, a także Niemcy. Najbardziej dotknięte ubóstwem, a zarazem homogeniczne, 
były klasyfikowane kraje bałkańskie, czyli Bułgaria i Rumunia. 

W 2015 r. widoczna jest pewna dwubiegunowa zmiana kształtowania się zjawiska 
ubóstwa w Europie (ryc. 4B). Utrwalił się i pogłębił podział zarówno w przypadku 
korzystnych, jak i niekorzystnych tendencji ryzyka ubóstwa. Niski jego poziom pozo-
stał w regionie Skandynawii. Wzrósł stan zagrożenia ubóstwem w krajach śródziem-
nomorskich, które utworzyły spójną agregację z państwami nadbałtyckimi. W dalszym 
ciągu najbardziej dotknięte tym zjawiskiem były kraje bałkańskie, do których dołączy-
ła Grecja wraz z nieklasyfikowaną w 2007 r. Serbią. Zauważalne jest nasilające się 
zjawisko heterogeniczności w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej. Należy 
jednak wspomnieć, że w ogólnym ujęciu rozkład badanych parametrów wskazuje na 
obniżenie się skali zagrożenia ubóstwem w tej części kontynentu. 
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Ryc. 4. Zróżnicowanie przestrzenne zagrożenia ubóstwem państw Europy wg metody 
Warda A) w 2007 r., B) w 2015 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. 

A) 

B) 
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Podsumowanie 
 
Zastosowana procedura badawcza pozwoliła wskazać przestrzenne ujęcie podo-

bieństwa państw Europy zagrożonych zjawiskiem ubóstwa. Najbardziej jednorodnym 
w obszarze badanych cech skupieniem były kraje skandynawskie, Dania, Norwegia  
i Szwecja, które cechowały się jednymi z najniższych parametrów poziomu ubóstwa. 
Drugi pod względem stopnia podobieństwa zbiór utworzyły państwa bałkańskie: Buł-
garia, Grecja, Rumunia i Serbia. Jednak były to terytoria o znacznie wyższym stopniu 
heterogeniczności w odniesieniu do pierwszej aglomeracji. Z kolei grupa o najniższym 
stopniu zagrożenia ubóstwem nie tworzy tak zwartego terytorialnie obszaru, jak rów-
nież nie jest wyraźnie spójna wewnętrznie. W agregacji tej znalazły się m.in. Czechy, 
Francja, Holandia, Islandia oraz Słowenia. 

Zjawisko ubóstwa w Europie uwarunkowane jest wieloma przyczynami. Najważ-
niejszą z nich jest zmiana na rynku pracy, czego konsekwencją było wprowadzanie 
przez poszczególne kraje starego kontynentu, tzw. programów „cięć” budżetowych, 
znacznie redukujących zatrudnienie. Ubóstwo w krajach europejskich nie zostało spo-
tęgowane przez kryzys finansowy i gospodarczy, który rozpoczął się w 2008 r. Stało 
się to poprzez liczne programy oszczędnościowe, wprowadzane w Europie, co przy-
spieszyło negatywne procesy społeczne. Ubóstwo w przestrzeni europejskiej przejawia 
się na różnorodnych płaszczyznach, takich jak: utrudniony dostęp do rynku pracy, 
edukacji czy służby zdrowia. 
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ENERGIA ODNAWIALNA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 

I W POLSCE Z UWZGLĘDNIENIEM GOSPODARSTW 
DOMOWYCH 

 
RENEWABLE ENERGY THE EUROPEAN UNION AND IN POLAND, 

INCLUDING HOUSEHOLDS 
 
 
Streszczenie: Energia odnawialna pochodzi z naturalnych powtarzających się procesów 
przyrodniczych i jest jednym z tańszych źródeł pozyskiwania ciepła np. z wiatru, biomasy czy 
energii słonecznej. Stosowana i wykorzystywana jest m.in. w budownictwie mieszkaniowym, 
przemyśle czy transporcie. Jednocześnie wpływa na zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska 
i ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Zagadnieniem tym zainteresowała się UE i przez 
wprowadzenie odpowiednich dyrektyw wpłynęła na państwa należące do UE o wprowadzanie 
źródeł energii odnawialnej w różne obszary życia społecznego i gospodarczego. Zostały 
również określone do roku 2020 wytyczne jakie państwa UE w tym Polska powinny spełnić. 
Jest to proces dość skomplikowany gdyż gospodarka Polski opiera się na węglu kamiennym 
ale możliwy do osiągnięcia. Postęp wdrażanych prac w Polsce i w krajach UE jest 
systematyczny i możliwy do osiągnięcia a nawet przekroczenia w wybranych krajach UE. 
Celem artykułu jest ukazanie zmian dokonujących się w Polsce na tle krajów i wytycznych 
Unii Europejskiej w zakresie wdrażania energii odnawialnej. 

 
Abstract: Renewable energy comes from natural recurring processes and is one of the 
cheapest sources of heat recovered for example from wind, biomass or solar energy. This 
energy is exploited and used, among others, in housing, industry and transport. At the same 
time it reduces environmental pollution and CO2 emissions. The EU interested by this issue 
provided relevant directives affecting EU members who introduced renewable energy sources 
in different areas of social and economic life. Also were established, until 2020, the 

„Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-
ekonomicznej, Sitek S. (red.), 2018, z. 8, Polskie Towarzystwo 
Geograficzne Oddział Katowicki, Uniwersytet Śląski Wydział 
Nauk o Ziemi, Sosnowiec, s. 161–176. 
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guidelines that EU countries including Poland should meet. It is quite a complicated process 
considering that Polish economy is based on coal but it is possible to achieve. Progress of 
works implemented in Poland and in the EU countries is systematic and allows the 
achievement of the established goal and even exceeds it in selected EU countries. The aim of 
this paper is to show the changes taking place in Poland on the background of countries and 
guidelines in the European Union on the implementation of renewable energy. 

Słowa kluczowe: energia odnawialna, odnawialne źródła energii (OZE) 
Key words: renewable energy, renewable energy sources (ERS) 

 
 
Wprowadzenie 
 

Energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię pochodzącą z naturalnych po-
wtarzających się procesów przyrodniczych, pozyskiwaną z odnawialnych niekopal-
nych źródeł energii (energia wody, wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalna, 
fal, prądów i pływów morskich oraz energia wytwarzana z biopaliw stałych, biogazu  
i biopaliw ciekłych, a także energia otoczenia (środowiska naturalnego) wykorzysty-
wana przez pompy ciepła. Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią alternatywę dla 
tradycyjnych pierwotnych nieodnawialnych nośników energii (paliw kopalnych). Ich 
zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować je 
jako niewyczerpalne. Ponadto pozyskiwanie energii z tych źródeł jest, w porównaniu 
do źródeł tradycyjnych (kopalnych), bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Wy-
korzystywanie OZE w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe oddziaływanie energe-
tyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych sub-
stancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych. W warunkach krajowych energia ze źródeł 
odnawialnych obejmuje energię promieniowania słonecznego, wody, wiatru, zasobów 
geotermalnych oraz energię wytworzoną z biopaliw stałych, biogazu i biopaliw cie-
kłych, a także energię otoczenia pozyskiwaną przez pompy ciepła. Zakres wykorzy-
stywania energii ze źródeł odnawialnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej 
regulują odpowiednie dokumenty i akty normatywne UE, ustalające cele ogólne  
i szczegółowe dotyczące obowiązku osiągania ustalonych wskaźników udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto (Energia…, 2015, s. 9). 
Unijne przepisy propagujące stosowanie energii ze źródeł odnawialnych istnieją od 
2001 r., kiedy przyjęto pierwszą dyrektywę w sprawie wspierania produkcji na rynku 
wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, a następnie – 
dyrektywę z 2003 r. w sprawie użycia w transporcie biopaliw i innych odnawialnych 
źródeł energii (Sprawozdanie z postępów…, 2015). 

Akty prawne regulujące kwestę energii odnawialnej w Polsce to m.in.: ustawa 
prawo energetyczne1, ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych2, ustawa  

                                                            
1 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.). 



163 
 

o odnawialnych źródłach energii3 oraz rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie 
szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świa-
dectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła 
wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania da-
nych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle 
energii4. 

Według statystyk prowadzonych przez Instytut Energii Odnawialnej (IEO), do 
końca roku 2014 energetyka odnawialna w Polsce stworzyła ponad 33,8 tys. miejsc 
pracy, przy czym w latach 2012–2014 odnotowano ubytek ok. 600–700 miejsc pracy.  
W 2014 roku w całej UE w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) pracowało 
ponad 1,1 mln osób (w przeliczeniu na pełne etaty). Oznacza to, że Polska z 3% udzia-
łem zatrudnienia w branży OZE nie wykorzystuje w pełni potencjału tworzenia miejsc 
pracy w tym obszarze (Wiśniewski i in. 2016, s. 2). 

Rozwój energetyki odnawialnej ma istotne znaczenie dla realizacji podstawowych 
celów polityki klimatyczno-energetycznej. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii daje szanse na obniżenie emisji CO2 jak również na zwiększenie efek-
tywności energetycznej. 

Celem artykułu jest ukazanie zmian dokonujących się w zakresie wdrażania ener-
gii odnawialnej w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. 

 
Wytyczne i postęp w osiąganiu założonych celów w zakresie energii odnawialnej 
w Polsce i państw UE 

 
Nowa polityka UE w zakresie energii i środowiska naturalnego, która została 

uzgodniona przez Radę Europejską w marcu 2007 r., ustanawia perspektywiczny pro-
gram zwany pakietem energetyczno-klimatycznym5 działań politycznych zmierzają-
cych do osiągnięcia trzech głównych celów wspólnotowej polityki energetycznej,  
tj. zrównoważonego wytwarzania energii oraz konkurencyjności i bezpieczeństwa do-
staw. Akty prawne wchodzące w skład pakietu to: 

                                                                                                                                                                                          
2 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1643,  

z późn. zm.). 
3 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz.478). 
4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków 

uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii 
elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych 
dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2008 r. Nr 156, 
poz. 969 z późn. zm.). 

5 Pakiet energetyczno-klimatyczny (znany także jako pakiet klimatyczny, pakiet „3x20” lub „20–20–20”) jest 
zbiorem wiążących ustaw mających na celu zapewnienie realizacji założeń Unii Europejskiej dotyczących 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym. 
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1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowe-
go systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. 
2. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniej-
szenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspól-
noty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych. 
3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę 
Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE 2008/1/WE i rozporządzenie 
(WE) nr 1013/2006. 
4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca  
i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE 
oraz dwa teksty mające znaczenie dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego: 
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z dnia 23 
kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ra-
mach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich 
pojazdów dostawczych, 
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów na-
pędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji ga-
zów cieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do 
specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca 
dyrektywę 93/12/EWG. 

Aby cele te mogły zostać wprowadzone w życie, UE zobowiązała się do zrealizo-
wania do 2020 r. inicjatywy „20–20–20”: tj. do zmniejszenia emisji gazów cieplarnia-
nych o 20%, zwiększenia udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii 
do 20% (obecnie udział ten wynosi 8,5%) oraz zwiększenia efektywności energetycz-
nej o 20%. Dzięki przyjęciu pakietu „20–20–20” UE i jej członkowie podejmują dzia-
łania w kierunku bardziej zrównoważonej, bezpiecznej i bazującej w większym stop-
niu na nowych technologiach polityki energetycznej (Kurzak 2010, s. 48). Dodatkowo 
osiągniecie co najmniej 10% udziału biopaliw w sprzedaży paliw transportowych6.  
W kolejnych latach przewiduje się: 

 2020–2025 – rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej z zastosowaniem ogniw 
fotowoltaicznych na dużą skalę, oraz produkcję bioetanolu drugiej generacji, bio-
diesla drugiej generacji i biowodoru (według PEP 2030); 

                                                            
6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania 

stosowania energii ze źródeł odnawialnych. 
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 2030 – zgodnie z unijnym dokumentem („Plan działań dla gospodarki emisyjnej do 
2050 r.”) redukcja CO2 ma wynieść 40%, a do 2040 roku 60%; 

 2050 – unijna mapa drogowa przewiduje redukcję emisji dwutlenku węgla na po-
ziomie 80–95%. 

Istnieją różnego rodzaju instrumenty, które pozwolą osiągnąć ten cel, takie jak np.: 

 system handlu emisjami; 

 energooszczędne rozwiązania w budownictwie; 

 wprowadzenie norm dla urządzeń elektrycznych; 

 pogłębianie wiedzy i promowanie odpowiednich zachowań wśród konsumentów; 

 ograniczenie emisji w sektorze transportu; 

 etykietowanie produktów przyjaznych środowisku; 

 ochrona lasów; 

 energetyka wiatrowa; 

 zmniejszenie strat w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych; 

 rozwój czystych technologii; 

 energetyka jądrowa; 

 biopaliwa; 

 panele fotowoltaiczne (Brennek 2014, s. 31). 
Według opublikowanego w czerwcu 2015 r. sprawozdania postępów w dziedzinie 

energii odnawialnej7 wynika, że postęp państw członkowskich w osiąganiu celów na 
2020 r. w zakresie energii odnawialnej jest sukcesywny. Udział energii odnawialnej  
w sektorze grzewczym i chłodniczym w 2014 r. był szacowany na 16,6%8. Ogrzewa-
nie ze źródeł odnawialnych jest stosowane coraz częściej jako opłacalna i bezpieczna 
alternatywa dla paliw kopalnych w systemach ciepłowniczych państw członkowskich  
i na poziomie lokalnym.  

Obecnie już 26% energii UE pochodzi ze źródeł odnawialnych. Około 10% cał-
kowitej energii elektrycznej w UE pochodzi z odnawialnych źródeł energii o zmiennej 
charakterystyce produkcji (takich jak energia wiatrowa lub słoneczna)9. 

Osiągnięcie celów w zakresie energii odnawialnej na rok 2020 pozostaje w pełni 
możliwe dla UE jako całości oraz dla większości państw członkowskich. Jednak na 
podstawie oceny obecnej i planowanej polityki można stwierdzić, że większość pań-
stw członkowskich powinna zrealizować lub przekroczyć swoje cele na 2020 r. doty-

                                                            
7 Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej, Komisja Europejska, Bruksela, 16 czerwiec 2015.  
8 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego komitetu ekonomiczno-

społecznego i Komitetów regionów. Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej, za: ECOFYS, 
2014 r, Komisja Europejska, Bruksela, dnia 15.6.2015 r. COM(2015) 293 final, s. 3. 

9 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego komitetu ekonomiczno-
społecznego i Komitetów regionów. Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej, za: Energia 
wiatru, fotowoltaiczna, skupianie światła słonecznego bez przechowywania oraz energia fal/pływów/oceanów 
jako odsetek całkowitego końcowego zapotrzebowania na energię elektryczną, Komisja Europejska, Bruksela, 
dnia 15.6.2015 r. COM(2015) 293 final, s. 3. 
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czące energii odnawialnej10. Dziewiętnaście państw członkowskich – w tym np. Au-
stria, Estonia, Dania, Niemcy, Włochy, Litwa, Rumunia i Szwecja – może przekro-
czyć, w niektórych przypadkach nawet znacznie, swoje cele na 2020 r. dotyczące 
energii odnawialnej, przy realizacji wdrażanych i planowanych strategii politycznych 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.  

Jednakże niektóre państwa członkowskie, w tym Francja, Luksemburg, Malta, Ni-
derlandy i Zjednoczone Królestwo oraz w mniejszym stopniu Belgia i Hiszpania, mu-
szą ocenić, czy ich polityka i instrumenty są wystarczające i skuteczne dla realizacji 
swoich celów w zakresie energii odnawialnej. Osiągnięcie celów w zakresie energii 
odnawialnej na 2020 r. nie jest pewne również w przypadku Węgier i Polski11. 

Potencjał ekonomiczny odnawialnych zasobów energii wynosi 1 160 PJ, a prak-
tyczne możliwości jego wykorzystania na 2020 r. (realny potencjał rynkowy) sięgają 
697 PJ. Przeprowadzone analizy wykazały, że w wariancie bazowym możliwe jest 
osiągnięcie 21,6% udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie zużycia energii 
finalnej w Polsce w 2020 r. Powyższy potencjał rynkowy pozwala na osiągnięcie celu 
cząstkowego w postaci 10% udziału biopaliw w zużyciu paliw transportowych (ben-
zyny i oleju napędowego) oraz umożliwia osiągniecie 20–30% udziałów energetyki 
odnawialnej w zużyciu energii elektrycznej i ciepła w 2020 r.12 Struktura pozyskania 
energii ze źródeł odnawialnych dla Polski różni się zasadniczo od struktury pozyska-
nia energii ze źródeł odnawialnych dla Unii Europejskiej. Wynika to przede wszyst-
kim z charakterystycznych dla naszego kraju warunków geograficznych i możliwych 
do zagospodarowania zasobów. Energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych w Pol-
sce pochodzi w przeważającym stopniu z biopaliw stałych (76,62%), biopaliw cie-
kłych, z energii wiatru, energii wody i biogazu13. Pozyskanie energii ze źródeł odna-
wialnych według nośników w UE–28 w 2013 i 2015 roku przedstawia ryc. 1. 

Jak wynika z ryc. 1 największy udział w pozyskiwaniu energii ze źródeł odna-
wialnych w UE stanowią biopaliwa stałe następnie energia wody. W Polsce najwięk-
szy udział w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych stanowią biopaliwa stałe  
a następnie biopaliwa ciekłe. Rycina 2 przedstawia pozyskiwanie energii ze źródeł 
odnawialnych w Polsce w 2014 i 2016 roku.  

 

                                                            
10 Oceniono m.in. środki opisane w krajowych planach działania w zakresie energii odnawialnej i sprawozdania 

okresowe państw członkowskich z 2013 r.  
11 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego komitetu ekonomiczno-

społecznego i Komitetów regionów. Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej, za: Energia 
wiatru, fotowoltaiczna, skupianie światła słonecznego bez przechowywania oraz energia fal/pływów/oceanów 
jako odsetek całkowitego końcowego zapotrzebowania na energię elektryczną, Komisja Europejska, Bruksela, 
dnia 15.6.2015 r. COM(2015) 293 final, s. 6–7. 

12 Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 2020, Instytut Energii Odnawialnej, 
Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007, s. 52. 

13 Energia ze źródeł odnawialnych w 2014r., GUS Warszawa 2015, s. 3. 
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Ryc. 1. Pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych według nośników w UE-28 w 2013 
i 2015 r. 

Źródło: Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 r., 2015, GUS, Warszawa, s. 22 oraz Energia ze źró-
deł odnawialnych w 2016 r., 2017, GUS, Warszawa, s. 26. 

 

 

Ryc. 2. Pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych według nośników w Polsce w 2014 
i 2016 roku 

Źródło: Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 r., 2015, GUS, Warszawa, s. 25 oraz Energia ze źró-
deł odnawialnych w 2016 r., 2017, GUS, Warszawa, s. 33. 
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Zgodnie z danymi przedstawionymi na ryc. 2 w krajowym pozyskaniu (i wyko-
rzystaniu) energii ze źródeł odnawialnych dominującą pozycję stanowią biopaliwa 
stałe. Ich udział w pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych w 2016 r. stanowił 
70,74% pozyskanej energii z OZE. W omawianym okresie (2012–2016) wzrósł udział 
energii wiatru z 4,79% do 11,93%, biopaliw ciekłych z 7,96% do 10,16%, biogazu  
z 1,97% do 2,88%, energii słonecznej z 0,17% do 0,58%, natomiast spadł udział ener-
gii wody z 2,06% do 2,03% (Energia…, 2017, s. 33). 

Tabela 1 zawiera szczegółowe porównanie szacowanych i planowanych (na pod-
stawie NREAP) poziomów wdrożenia dla każdej technologii energii odnawialnej na 
poziomie UE w 2014 r. i do 2020 r. Przedstawiono w niej również w sposób zagrego-
wany prognozowane odchylenia od poziomów docelowych NREAP (w podziale na 
sektory oraz ogółem dla energii odnawialnej) oraz porównano spodziewany i plano-
wany poziom realizacji. 
 

Tab. 1. Prognozowana realizacja oraz odchylenia od planowanego wdrożenia techno-
logii w UE w 2014 i 2020 r. 

Kategoria  
technologii 

Progno-
zowana 
realiza-
cja w 

2014 r. 

NREAP 
cel 

2014 

Prognozowa-
na realizacja  

w 2020 r. 
2020 
cel 

Odchylenia 

2012 2012 
2020 
min. 

2020 
maks. 

min. maks. 

Mtoe Mtoe Mtoe Mtoe Mtoe % % % % 
Odnawialna 
energia elek-
tryczna  

72,5  73,3  91,9  94,9  103,7  2,1  -1,1  -13,0  -8,5  

Biomasa (stała 
i płynna)  

9,1  10,3  12,2  12,6  14,7  -8,2  -11,2  -19,3  -14,3  

Biogaz  4,3  3,5  5,1  5,1  5,4  35,2  22,1  -7,9  -6,2  
Energia geotermalna 0,5  0,6  0,9  0,9  0,9  -9,5  -13,0  -21,8  -0,9  
Duże elektrownie 
wodne  

26,1  26,5  27,7  27,8  27,4  -1,0  -1,4  0,9  1,5  

Małe elektrownie 
wodne  

4,2  4,0  4,8  4,9  4,5  -1,0  4,0  6,9  9,6  

Energia fotowolta-
iczna  

7,7  3,9  10,1  10,4  7  94,2  96,8  38,8  47,6  

Skoncentrowana 
energia słoneczna  

0,3  0,7  0,3  0,4  1,6  -21,2  -52,6  -78,3  -76,5  

Lądowa energia 
wiatrowa  

18,9  20,3  28,2  30,1  30,3  -4,4  -7,0  -8,7  -0,7  

Morska energia 
wiatrowa  

1,3  3,4  2,4  2,6  11,5  -38,1  -62,7  -80,3  -77,0  

Energia 
mórz/oceanów  

0,1  0,1  0,2  0,2  0,5  -19,2  -38,9  -56,2  -54,3  
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cd. tab. 1. Prognozowana realizacja oraz odchylenia od planowanego wdrożenia tech-
nologii w UE w 2014 i 2020 r. 

Kategoria  
technologii 

Progno-
zowana 
realiza-
cja w 

2014 r. 

NREAP 
cel 

2014 

Prognozowa-
na realizacja  

w 2020 r. 
2020 
cel 

Odchylenia 

2012 2012 
2020 
min. 

2020 
maks. 

min. maks. 

Mtoe Mtoe Mtoe Mtoe Mtoe % % % % 
Ogrzewanie  
i chłodzenie  
z zastosowaniem 
energii odnawialnej 

87,6  80,5  105,6  107,5  108,9  10,6  8,8  -4,2  -1,3  

Biomasa (stała  
i płynna)  

73,7  68,1  84,9  86,5  85,3  9,6  8,3  -1,6  1,4  

Biogaz  2,5  2,5  3  3  4,5  16,5  0,4  -33,7  -32,5  
Energia geotermalna 0,7  1,2  1,3  1,3  2,6  -34,4  -41,6  -50,9  -50,4  
Pompy ciepła  8,5  6,2  12,8  12,9  10  33,4  37,7  25,5  29,3  
Energia słoneczna 
termiczna  

2,2  2,6  3,7  3,7  6,4  -1,7  -15,3  -45,6  -41,8  

Energia odna-
wialna w trans-
porcie (tylko bio-
paliwa)  

16,6  18,4  18,5  19,1  29,5  -2,5  -9,7  -37,2  -35,0  

Biopaliwa 1. gene-
racji  

14,6  17,6  16,2  16,9  27,1  -11,2  -16,9  -40,0  -37,7  

Biopaliwa 2. gene-
racji  

2,0  0,8  2,3  2,3  2,4  
211,

0  
143,

7  
-5,5  -4,9  

Energia odna-
wialna ogółem  

176,7  172,3  216,0  221,5  242,1  5,7  2,6  -12,0  -8,5  

Źródło: Model TU Wien (Green-X) (2014), za: Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego i Komitetów regionów. Sprawoz-
danie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej, za: Energia wiatru, fotowoltaiczna, sku-
pianie światła słonecznego bez przechowywania oraz energia fal/pływów/oceanów jako odse-
tek całkowitego końcowego zapotrzebowania na energię elektryczną, Komisja Europejska, 
Bruksela, dnia 15.6.2015 r. COM(2015) 293 final, s. 12. 

 
Jak wynika z tabeli 1 sukcesywnie z roku na rok odnawialne źródła energii są wy-

korzystywane i wprowadzane w krajach Unii Europejskiej co korzystnie wpływa na 
ochronę środowiska naturalnego oraz na zrównoważony rozwój. Zauważalne są rów-
nież odchylenia od prognozowanego i rzeczywistego poziomu wdrożenia choć  
w większości krajów UE w 2020 r. założony poziom zostanie osiągnięty a nawet prze-
kroczony. Dziewiętnaście państw członkowskich – w tym np. Austria, Estonia, Dania, 
Niemcy, Włochy, Litwa, Rumunia i Szwecja – może przekroczyć, w niektórych przy-
padkach nawet znacznie, swoje cele na 2020 r. dotyczące energii odnawialnej, przy 
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realizacji wdrażanych i planowanych strategii politycznych w zakresie energii ze źró-
deł odnawialnych14. 

W tabeli 2 ukazano strukturę pozyskiwania energii odnawialnej w 28 krajach UE  
i w Polsce w latach 2012–2015. 
 

Tab. 2. Struktura pozyskania energii odnawialnej (wg źródeł) w 28 krajach UE  
i w Polsce w latach 2012–2015 

Wyszczególnienie Rok UE-28 (w %) Polska (w %) 

Biopaliwa stałe 

2012 10,4 56,5 
2013 9,4 46,5 
2014 9,4 46,2 
2015 9,7 39,8 

Energia słoneczna 

2012 9,3 0,0 
2013 10,0 0,0 
2014 10,9 0,0 
2015 11,5 0,3 

Energia wody 

2012 43,8 12,1 
2013 43,4 14,3 
2014 41,7 11,0 
2015 36,5 8,1 

Energia wiatru 

2012 26,9 28,1 
2013 27,5 35,2 
2014 28,1 38,7 
2015 32,3 47,9 

Biogaz 

2012 6,0 3,3 
2013 6,3 4,0 
2014 6,4 4,1 
2015 6,5 4,0 

Biopaliwa ciekłe 

2012 0,5 – 
2013 0,5 – 
2014 0,5 – 
2015 0,6 – 

Energia geotermalna 

2012 0,8 – 
2013 0,7 – 
2014 0,7 – 
2015 0,7 – 

Odnawialne odpady 
komunalne 

 

2012 2,4 – 
2013 2,2 – 
2014 2,2 – 
2015 2,2 – 

Źródło: Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 r., 2017, GUS, Warszawa, s. 30. 

                                                            
14 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego komitetu ekonomiczno-

społecznego i Komitetów regionów. Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej, za: Energia 
wiatru…, s. 6-7. 
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Analizując tabelę 2 można stwierdzić, że w omawianym okresie (2012 r. – 2015 r.), 
w UE-28 wystąpił wzrost udziału energii słonecznej w wytwarzaniu energii elektrycz-
nej (z 9,3% do 11,5%). Największy wzrost wystąpił w Holandii (z 1,8% do 8,2%), 
Litwie (z 0,2% do 4,4%) i Francji (z 4,9% do 8,2%). W krajach UE-28 odnotowano 
zwiększenie udziału energii elektrycznej wytworzonej przez elektrownie wiatrowe,  
a w szczególności w Polsce (z 28,1% do 47,9% tj. o 19,7%). Ponadto, w okresie tym 
wystąpił spadek udziału energii z OZE w produkcji energii elektrycznej w przypadku 
wykorzystania energii wody i biopaliw stałych15. Wielkości te z roku na rok ulegają 
zmianie jest to istotne pod względem wykorzystywania nowych rozwiązań w gospo-
darstwach domowych. Z uwagi na różnego typu dofinansowania np. z Funduszu 
Ochrony Środowiska gospodarstwa domowe zaczęły montować m.in. instalacje solar-
ne (solary), pompy ciepła, czy wprowadzanie biomasy do wytwarzania energii elek-
trycznej np. w elektrowni Opole. Wszystkie tego typu przedsięwzięcia w istotny spo-
sób wpływają na ograniczenie CO2.  

Reasumując można stwierdzić, że wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawial-
nych w końcowym zużyciu energii brutto w Polsce w 2016 r. wyniósł 11,30% i wzrósł 
o 4,39% w porównaniu z 2005 r., a średnioroczne tempo wzrostu w latach 2005–2016 
wyniosło 4,6% co przedstawia ryc. 3. 

 

 

Ryc. 3. Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto  
w Polsce 

Źródło: Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 r., 2017, GUS, Warszawa, s. 51. 

 
 
                                                            
15 Energia ze źródeł odnawialnych w 2016r., GUS Warszawa 2017, s.31 
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Zużycie energii w gospodarstwach domowych UE i Polsce 
 

Średnia liczba osób w gospodarstwach domowych w Polsce to 2,8 osoby (dla po-
równania, europejska średnia wynosi 2,3 osoby). Całkowita ludność w Polsce to 38,5 
milionów osób, w tym około 18,6 milionów Polaków żyje w miastach (gminy miejskie 
zawierają ok 48,6% ludności), 11 milionów osób mieszka na wsi (gminy wiejskie za-
wierają ok. 28,5% ludności) a 8,8 milionów Polaków mieszka w terenach miejsko-
wiejskich (czyli ok. 23% ludności). Wg danych statystycznych prawie wszystkie go-
spodarstwa domowe są wyposażone w podstawowy sprzęt i urządzenia elektryczne,  
tj. telewizor, pralka lub automat pralniczy, lodówkę, zamrażarkę, radio, komputer czy 
odkurzacz. Wszystkie te sprzęty wymagają zasilania elektrycznego pochodzącego  
w Polsce w przeważającej mierze z węgla kamiennego. Strukturę zużycia energii  
w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w podziale na poszcze-
gólne nośniki energii w 2014 i 2015 roku w UE i Polsce przedstawia tabela 3. 
 

Tab. 3. Struktura zużycia energii w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na  
1 mieszkańca w podziale na poszczególne nośniki energii w 2014 r. w UE i Polsce 

Nośniki energii 
UE (w %) Polska (w %) 

20141 20152 2014 2015 
Gaz ziemny 35,0 35,6 16,6 16,8 
Energia elektryczna 25,6 25,0 12,7 12,9 
Biomasa stała 14,6 15,0 13,3 13,4 
Lekki olej opałowy 9,5 9,5 0,4 0,4 
Ciepło z sieci 7,8 7,8 20,5 20,6 
Węgiel kamienny 2,8 2,7 32,4 32,0 
Pozostałe nośniki energii 2,5 2,5 1,2 1,2 
LPG 2,2 2,0 2,8 2,7 

Źródło: Energia… 2016,Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, s. 18; Energia… 2017, Główny 
Urząd Statystyczny, Warszawa, s. 18. 

 
Według danych zawartych w tabeli 3 w Polsce do ogrzewania pomieszczeń pod-

stawowym nośnikiem energii są paliwa stałe (węgiel kamienny) oraz ciepło sieciowe. 
Ogrzewanie elektryczne jest częściej techniką „dogrzewania”, niż ogrzewania podsta-
wowego. Około 23% Polaków korzysta z elektrycznego bojlera do grzania wody.  
Z kolei 16,1% gospodarstw jest wyposażone w kuchenkę elektryczną16. 

Zużycie węgla kamiennego wyniosło w 2014 r. 72,8 mln ton (bez zużycia na 
ogrzewania w podmiotach zaliczanych do sekcji D17). Prawie 60% zużycia przypadło 

                                                            
16 Średnie zużycie prądu na jedną osobę w Polsce, 2016, www.dobryprad.pl. 
17 Sekcja – D - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 
układów klimatyzacyjnych 
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na sektor energii, a blisko 25% na przemysł i budownictwo. Znaczącym konsumentem 
węgla są także gospodarstwa domowe (14%).  

Zużycie gazu ziemnego (bez uwzględnienia zużycia na potrzeby technologiczne 
sektora gazowniczego) wyniosło w 2014 r. 524,6 PJ. Zużycie gazu ziemnego w prze-
myśle i budownictwie stanowiło 51% zużycia ogółem, w sektorze energii 10%,  
w transporcie 3%, a w sektorze drobnych odbiorców 36%. 

Zużycie ciepła (bez zużycia w sekcjach B18, D i E19) wyniosło w 2014 r. 440,4 PJ. 
Zużycie ciepła w przemyśle stanowiło 54% całego zużycia ciepła (w przypadku prze-
mysłu uwzględniono również ciepło niekomercyjne). Na gospodarstwa domowe przy-
padło 37%. 

Zużycie energii elektrycznej wyniosło w 2014 r. 148,1 TWh (bez zużycia bezpo-
średniego na ogrzewanie i oświetlenie w podmiotach zaliczanych do sekcji D), w tym 
zużycie w przemyśle stanowiło 40% całości, a przez pozostałych odbiorców 48%. 

Zużycie pozostałych nośników energii: gazu ciekłego, lekkiego oleju opałowego 
oraz ciężkiego oleju opałowego było znacznie mniejsze i wyniosło poniżej 1 mln ton 
(w przypadku gazu skroplonego uwzględniono jedynie zużycie stacjonarne). W przy-
padku gazu ciekłego i lekkiego oleju opałowego większość zużycia miała miejsce  
w sektorze drobnych odbiorców, natomiast w przypadku ciężkiego oleju opałowego 
był to przemysł i budownictwo20. 

Powołując się na dane GUS, w ubiegłym roku energetyka odnawialna pokryła 
11,3% końcowego zużycia energii brutto w Polsce. W porównaniu do roku 2012 r. 
udział OZE w polskim miksie energetycznym wzrósł o 0,3%. Jeszcze w 2005 r. wyno-
sił 7,2%. Największy udział w produkcji energii odnawialnej w Polsce ma sektor bio-
paliw stałych, z których udziałem w 2013 r. wyprodukowano 46,4% energii elektrycz-
nej z całkowitego wolumenu w produkcji zielonej energii. Natomiast w przypadku 
energii cieplnej było to nawet ponad 97%.  

Na produkcję energii elektrycznej z OZE wpłynęła też generacja wiatrowa 
(35,2%), wodna (14,3%) i biogazowa (4%). W sumie, w całkowitej strukturze produk-
cji energii z OZE w Polsce dominowały w ubiegłym roku biopaliwa stałe (80%), bio-
paliwa ciekłe (8,2%), energia wiatrowa (6,1%) i energia wodna (2,5%). 

Dokonując analizy postępów prac związanych z wprowadzaniem instalacji i moż-
liwości korzystania z energii odnawialnej w Polsce istotnym jest, że cel końcowy  
w zakresie OZE może być wypełniony poprzez realizację celów cząstkowych określo-
nych w poszczególnych sektorach: elektroenergetyki, ciepłownictwa i chłodnictwa 
oraz transportu. Udział OZE w Polsce oraz założony cel na 2020 r. przedstawia tab. 4. 
 

                                                            
18 Sekcja – B – Górnictwo i wydobycie 
19 Sekcja – E – dostawy wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 
20 Patrz szerzej: Zużycie paliw i nośników energii w 2014 r., 2015, Główny Urząd Statystyczny, Departament 

Produkcji oraz Agencja Rynku Energii S.A., Warszawa, s. 8–10. 
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Tab. 4 . Udział OZE w Polsce oraz cel na 2020 r. 

Wyszczególnienie 
2009 2010 2011 2020* 

w % 
Udział energii z OZE w transporcie 4,82 5,49 6,17 11,36 
Udział energii z OZE w elektroenergetyce 5,87 6,67 8,18 19,13 
Udział energii z OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie 11,92 11,91 13,93 17,05 
Udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii 
brutto 

8,87 9,39 10,80 15,85 

* – cel na 2020 r. 

Źródło: Piechociński J., 2013, Rozwój odnawialnych źródeł energii szansą dla Polski. 

 
Cel końcowy, jak również cele sektorowe można wypełnić wyłącznie poprzez za-

chęcanie inwestorów do budowy nowych instalacji OZE oraz prowadzenie działań na 
rzecz efektywności energetycznej. Istotnym jest, to że odnawialne źródła energii moż-
na zastosować m.in. w rolnictwie, przemyśle, budownictwie etc. Takie rozwiązania jak 
np. piece centralnego ogrzewania na słomę, instalacje solarne, pompy ciepła, biopali-
wa czy wykorzystywanie biomasy jest już w Polsce realizowane, wykorzystywane.  

 
Podsumowanie 
 

Energia odnawialna to nie tylko kolektory słoneczne lub pompy ciepła w budynku 
jednorodzinnym, po wielomegawatowe farmy wiatrowe lub elektrownie wodne,  
to przede wszystkim energia wodna, energia geotermalna, energia prądów morskich, 
pływów i falowania, energia słoneczna, energia wiatru, biopaliwo, biomasa, biogaz 
oraz energia cieplna oceanu. Jest to energia uzyskiwana z naturalnych, powtarzających 
się procesów przyrodniczych. „Odnawialne źródła energii stanowią alternatywę dla 
tradycyjnych pierwotnych nieodnawialnych nośników energii (paliw kopalnych)”. Ich 
zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować je 
jako niewyczerpalne. Pozyskiwanie energii z tych źródeł jest, w porównaniu do źródeł 
tradycyjnych (kopalnych), bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Wykorzysty-
wanie OZE w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe oddziaływanie energetyki na 
środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, 
zwłaszcza gazów cieplarnianych21.  

W Polsce sukcesywnie z roku na rok wprowadza się różnego rodzaju rozwiązania 
umożliwiające pozyskanie energii odnawialnej przez np. dofinansowanie z Fundusz 
Ochrony Środowiska do instalacji np. solarnych, kredytów preferencyjnych czy prze-
znaczenie środków finansowych z europejskich funduszy na ten cel. Jednym z takich 
programów jest program „Prosument” stworzony przez Narodowy Fundusz Ochrony 

                                                            
21 Patrz szerzej NFOŚiGW, Odnawialne Źródła Energii – szanse i koszty. 
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Środowiska i Gospodarki Wodnej, który pomoże w budowie małej instalacji lub mi-
kroinstalacji OZE produkującej prąd lub ciepło na własne potrzeby z możliwością 
przeznaczenia nadwyżek energii na sprzedaż. Przeznaczony jest dla osób fizycznych, 
wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego (JST), ich 
związków i stowarzyszeń, spółek prawa handlowego, w których JST posiada 100% 
udziałów lub akcji . Budżet programu Prosument wynosi 800 mln zł na lata 2014–
2022 z możliwością zawierania umów pożyczek (kredytu) wraz z dotacją do 2020 r. 
Pożyczek lub kredytów z dotacjami udzielają trzy rodzaje podmiotów, które podpisały 
umowę z NFOŚiGW: urzędy gmin/miast, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej oraz banki. Korzyści z tego programu to: zmniejszenie wydatków 
na energię, odpowiedzialny udział w konsumpcji energii, wzrost wartości nieruchomo-
ści poprawa komfortu życia. W programie tym wymienia się również korzyści dla śro-
dowiska tj: zmniejszenie emisji CO2, podniesienie energooszczędności w skali kraju, 
poprawa jakości powietrza, wzrost świadomości ekologicznej Polaków oraz korzyści 
dla gospodarki m.in. zmniejszenie zużycia energii, wzrost bezpieczeństwa energetycz-
nego kraju, promocja nowych technologii, rozwój rynku odnawialnych źródeł energii, 
nowe miejsca pracy22.  

Zagadnienia te znajdują również odzwierciedlenie w tzw. „Planie Morawieckie-
go” który jest rządowym programem gospodarczym. Plan ten daje szansę, że także 
branża OZE wpisze się, czy zostanie wpisana w koncepcję rozwoju gospodarczego 
Polski.  
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