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Streszczenie
Celem artykułu jest prześledzenie zmian funkcjonalnych obszarów wiejskich powiatu 
kłodzkiego po 1989 r . W artykule przyjęto i potwierdzono hipotezę, że zaobserwowane 
zmiany funkcjonalne dokonują się głównie poprzez stopniowe odchodzenie od rolnictwa 
i  zwiększenie roli działalności usługowej, w  tym szczególnie działalności turystycznej 
opartej na naturalnych i kulturowych walorach badanego terenu . Artykuł opiera się na 
przeglądzie i analizie dotychczasowych badań odnoszących się do typologii funkcjonal-
nych dla Polski i badanego obszaru, dokumentów strategicznych oraz typologii funkcjo-
nalnej miejscowości wiejskich powiatu kłodzkiego zaproponowanej przez autorów .

1 Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki jako projekt badawczy nr 
2017/27/B/HS4/01220 .
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Zauważone zmiany funkcjonalne związane były z zapoczątkowaną w 1989 r . transfor-
macją gospodarki, która w przypadku wsi polegała głównie na dezagraryzacji, czyli na 
poszukiwaniu nowych miejsc pracy i nowych źródeł zarobkowania poza działalnością 
rolniczą . W  praktyce oznacza to stopniowe przechodzenie z  gospodarki agrarnej do 
wielo funkcyjnej .
W przypadku analizowanych obszarów wiejskich powiatu kłodzkiego koncepcja wielo-
funkcyjności realizowana była głównie w oparciu o naturalne zasoby lokalne, które pre-
dysponują go w głównej mierze do rozwoju turystyki, w tym turystyki uzdrowiskowej .
Ponadto w przeprowadzonej analizie wykazano, że duże znaczenie dla interpretacji ba-
danego zjawiska ma: przyjęta metoda typologii funkcjonalnej, dostępność danych staty-
stycznych oraz jednostka odniesienia (wielkość), dla której tworzona jest dana typologia .

Słowa kluczowe: typologia funkcjonalna, przemiany funkcjonalne, wielofunkcyjność, 
obszar wiejski, powiat kłodzki .

Abstract
The aim of the article is to trace functional changes in the rural areas of the Kłodzko 
poviat after 1989 . The article accepts and confirms the hypothesis that the observed func-
tional changes occur mainly through a gradual abandonment of agriculture and an in-
creasing role of service activities, especially tourism activities based on the natural and 
cultural values of the studied area . The article is based on a review and analysis of the 
present research relating to functional typologies for Poland and the studied area, stra-
tegic documents and the functional typology of rural localities in the Kłodzko district 
proposed by the authors .
The functional changes observed were related to the transformation of the economy in-
itiated in 1989, which in the case of rural areas consisted mainly in disagrarisation, i .e . 
searching for new jobs and new sources of income outside of agricultural activity . In 
practice, this means a gradual transition from an agrarian to a multifunctional economy .
In the case of the analyzed rural areas of the Kłodzko poviat, the concept of multifunc-
tionality was implemented mainly on the basis of natural local resources, which predis-
pose it mainly to the development of tourism, including spa tourism .
In addition, the analysis showed that the accepted functional typology method, the avail-
ability of statistical data and the reference unit (size) for which a given typology is created, 
are of considerable importance for the interpretation of the studied phenomenon .

Keywords: functional typology, functional changes, multifunctionality, rural area, 
Kłodzko poviat .

WSTĘP

Obszary wiejskie w wielu częściach świata w ostatnich dekadach podlegają istot-
nym przeobrażeniom w  sferze demograficznej, społeczno-gospodarczej, prze-
strzennej i  funkcjonalnej (Li i  in ., 2019) . O  kierunku tych przemian decydują 
głównie czynniki egzogeniczne, działające w skali globalnej i regionalnej, takie 
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jak: programy wsparcia finansowego obszarów wiejskich, polityki rozwoju prze-
strzennego poszczególnych krajów, rynek globalny i inne (Strijker, 2005; Berkel, 
Verburg, 2011; Sánchez-Zamora i in ., 2014) . Jednak na ostateczny przebieg i skalę 
transformacji obszarów wiejskich silnie wpływają uwarunkowania lokalne, co 
daje w efekcie duże przestrzenne zróżnicowanie (polaryzację) rozwoju poszcze-
gólnych wsi, nawet w obrębie tego samego regionu (Sørensen, 2018) .

Początek analizowanej transformacji obszarów wiejskich w Polsce datuje się na 
rok 1989, kiedy to w kraju rozpoczęła się zmiana ustroju polityczno-gospodarcze-
go, z komunistycznego z gospodarką centralnie sterowaną na demokrację z gospo-
darką wolnorynkową . W  jej efekcie najważniejszymi procesami, kształtującymi 
rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich, stały się ściśle ze sobą powią-
zane procesy deruralizacji i dezagraryzacji . Wyzwania, jakie są obecnie formuło-
wane w odniesieniu do obszarów wiejskich, a także uwarunkowania rozwojowe, 
wymagają nowego spojrzenia na relacje rolnictwa i wsi, zwłaszcza na ocenę pro-
cesu dezagraryzacji wsi oraz dalszy jego przebieg . Wiąże się to z rodzącą się zmia-
ną paradygmatu rozwoju rolnictwa – przechodzeniem z rolnictwa industrialnego 
do rolnictwa zrównoważonego . Paradygmaty te różnią się zakładanymi celami 
i  funkcjami oraz sposobami produkcji (praktyk rolniczych) . Pierwszy ogranicza 
się do maksymalizacji korzyści ekonomicznej i  funkcji produkcyjnej oraz bazu-
je na szerokim wykorzystywaniu przemysłowych środków produkcji, natomiast 
drugi uwzględnia także dobra publiczne i  funkcje ekosystemowe oraz opiera się 
na eksploatacji zasobów przyrodniczych . Przyszłościową formą rolnictwa wyda-
je się rolnictwo ekologiczne, które wykazuje wysoką dynamikę wzrostu . W dają-
cym się przewidzieć czasie najbardziej prawdopodobny jest jednak dualny rozwój 
rolnictwa, tj . mieszczący się w  przedziale wyznaczanym przez przedsiębiorstwa 
korporacyjne i  gospodarstwa rodzinne oraz technologie (praktyki) industrialne 
i organiczne (ekologiczne) (Zegar, 2018, s . 31) .

W wyniku zaistniałych zjawisk, wyznaczających nowe kierunki rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, także w Polsce doszło do nasilenia się 
procesów polaryzacji (Bański, Wesołowska, 2010) . Wśród licznych zmian, które 
można było zaobserwować, jednym z dominujących trendów na obszarach wiej-
skich, szczególnie na tzw . obszarach problemowych, był proces depopulacji (Flaga, 
Wesołowska, 2018) . W jego efekcie na niektórych terenach górskich i podgórskich 
oraz w Polsce centralnej i wschodniej, doszło do wyludnienia wsi, a nawet ich cał-
kowitego zaniku (Wesołowska, 2018; Bański i in ., 2020; Heffner, Latocha, 2020) . 
Nie był to jedyny kierunek zmian, ponieważ po 1989 r . w przestrzeni wiejskiej 
pojawiły się także obszary rozwojowe, efekty sukcesu społeczno-gospodarcze-
go, które zwiększyły swój potencjał demograficzny i ekonomiczny (Bański, 1999; 
2008; Czapiewski, 2010; Rosner, 2012; Heffner, 2016; Czarnecki, 2018) .

Badania zmian funkcjonalnych obszarów wiejskich są często podejmowane 
w  rozważaniach naukowych w  celu określenia kierunków przemian i  trendów 
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procesów społeczno-ekonomicznych zachodzących na terenach niezurbanizo-
wanych . Analizę zmian funkcjonalnych można uznać za kluczowy symptom 
przemian zachodzących na obszarach wiejskich . Bardzo często określenie zmian 
funkcjonalnych stosuje się jako wyznacznik typologii gmin, traktując podział na 
pełnione przez nie funkcje społeczno-gospodarcze jako podstawowy wskaźnik 
różnicujący poszczególne jednostki między sobą (Śleszyński, Komornicki, 2016) .

W  kontekście przedstawionym powyżej, celem artykułu jest prześledzenie 
zmian funkcjonalnych obszarów wiejskich powiatu kłodzkiego po 1989 r . W ar-
tykule przyjęto hipotezę, że zaobserwowane przekształcenia funkcjonalne mie-
rzone zmianą liczby podmiotów gospodarczych dokonują się głównie poprzez 
odejście od rolnictwa i zwiększenie roli działalności usługowej, w tym szczegól-
nie działalności turystycznej . Przejście z gospodarki agrarnej na gospodarkę wie-
lofunkcyjną ma charakter zarówno ilościowy (zmiana liczby i struktury podmio-
tów gospodarczych), jak i jakościowy (np . transformacja rolnictwa tradycyjnego 
na rolnictwo ekologiczne, specjalistyczne, na świadczenie usług agroturystycz-
nych itp .) . W trakcie badań postawiono sobie następujące pytania:
1 . Czy zaobserwowane przemiany gospodarcze gmin i miejscowości ziemi kłodz-

kiej mają jednolity charakter?
2 . Czy rozwój turystyki na ziemi kłodzkiej determinuje przemiany gospodarcze 

i funkcjonalne wszystkich gmin i miejscowości badanego regionu? Czy też tu-
rystyka wpływa tylko punktowo na wybrane obszary i miejscowości regionu?

3 . Jaki wpływ na interpretację otrzymanych wyników w  badaniach przemian 
funkcjonalnych danego obszaru ma przyjęta jednostka odniesienia?

OBSZAR BADAŃ

Powiat kłodzki położony jest w południowo-zachodniej części Polski, przy grani-
cy z Czechami, w obrębie Sudetów . Składa się z 14 gmin, w tym: 5 gmin miejskich 
(Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Nowa Ruda, Polanica-Zdrój), 6 gmin 
miejsko-wiejskich (Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, 
Stronie Śląskie, Szczytna) oraz 3 gmin wiejskich (Kłodzko, Lewin Kłodzki, Nowa 
Ruda) . Z uwagi na odmienną specyfikę społeczno-gospodarczą obszarów miej-
skich i wiejskich, szczególnie w gminach miejsko-wiejskich, w opracowaniu zde-
cydowano się na analizowanie badanych przemian w podziale na te typy terenów 
oddzielnie (ryc . 1) . Analizowany obszar zajmuje powierzchnię 1643 km² i  za-
mieszkuje go blisko 158 tys . mieszkańców (BDL 2019) .

W kontekście historycznym i historyczno-kulturowym badany teren to daw-
na kraina historyczna – hrabstwo kłodzkie – ze stolicą w  Kłodzku, istniejąca 
na obszarze obecnego powiatu kłodzkiego w latach 1459–1816 . Jego terytorium 
nazywane było również ziemią kłodzką (Herzig, Ruchniewicz, 2008) . Z tego też 
względu w niniejszej publikacji powiat kłodzki określany jest mianem regionu .
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Region ten charakteryzuje się wy-
raźną odrębnością przyrodniczą 
(Migoń, 1996) oraz historyczną (Herzig, 
Ruchniewicz, 2008) . To także region 
o  charakterystycznym przebiegu roz-
woju społeczno-gospodarczego zwią-
zanym z obszarem górskim i występu-
jącymi tutaj warunkami dla rozwoju 
rolnictwa ukierunkowanego na hodow-
lę bydła i owiec, gospodarkę leśną oraz 
na rozwój górnictwa opartego na lokal-
nych surowcach mineralnych . Ponadto 
obszar ten słynął z  rozwoju włókien-
nictwa i  sukiennictwa w  XVI–XVIII 
w ., przemysłu szklarskiego od XVIII w . 
oraz górnictwa węgla kamiennego od 
XIX w . (Borzęcki, 2014) .

Powiat kłodzki od lat 80 . XIX  w . 
charakteryzuje się występowaniem sil-
nej depopulacji oraz związanej z  nią 
stopniowej redukcji bazy ekonomicz-
nej miejscowości (Latocha i  in ., 2018; 
Szymanowski, Latocha, 2021) . Obszar 
ten jest jednym z  najsilniej wylud-
nionych regionów w  całych Sudetach 
(Miszewska, 1989; Ciok 1995), gdzie 
większość miejscowości – w  porówna-
niu do stanu zaludnienia w drugiej połowie XIX w . – wyludniła się do czasów 
współczesnych nawet powyżej 50%, a niektóre z nich uległy całkowitemu zaniko-
wi (Chachaj, 1978; Szmytkie, 2008; Latocha, 2013, 2015) . Obserwowane od kilku 
dekad negatywne symptomy demograficzne i gospodarcze spowodowały, że przez 
wielu autorów obszar ten był klasyfikowany jako problemowy (Zagożdżon, 1988; 
Eberhardt, 1989; Ciok, 1991; Bański, 2008) . Niekorzystną sytuację społeczno-eko-
nomiczną powiatu kłodzkiego pogarszał fakt, że teren ten jest peryferyjnie poło-
żony względem głównych ośrodków wzrostu, co dodatkowo przyczyniało się do 
jego marginalizacji (Ciok, 1991; Hełdak, 2008; Kutkowska, 2012; Bański, 2014) .

Jednak w ostatnich dwóch dekadach, zwłaszcza po wstąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej w 2004 r ., zaczynają być zauważalne oznaki ożywienia społeczno-
gospodarczego . Procesy te dotyczą jednak pojedynczych miejscowości wiejskich, 
a nie całego regionu (Latocha, 2013, 2017; Szmytkie, Tomczak, 2015, 2017; Latocha 
i in ., 2020; Sikorski i in ., 2020) .

Ryc. 1. Powiat kłodzki w  podziale na 
obszary miejskie i wiejskie

Obszary miejskie: A . Bystrzyca Kłodzka, B . 
Duszniki-Zdrój, C . Kłodzko, D . Kudo-
wa-Zdrój, E . Lądek-Zdrój, F . Międzyle-
sie, G . Nowa Ruda, H . Polanica-Zdrój, I . 
Radków, J . Stronie Śląskie, K . Szczytna .

Obszary wiejskie: 1 . Kłodzko, 2 . Lewin 
Kłodzki, 3 . Nowa Ruda, 4 . Bystrzyca 
Kłodzka, 5 . Lądek-Zdrój, 6 . Międzylesie, 
7 . Radków, 8 . Stronie Śląskie, 9 . Szczytna .

Źródło: opracowanie własne .
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DANE I METODY BADAWCZE

W  celu prześledzenia zachodzących zmian funkcjonalnych obszarów wiej-
skich powiatu kłodzkiego po 1989  r ., w  artykule zdecydowano się na: analizę 
dotychczasowych typologii funkcjonalnych odnoszących się do Polski i  bada-
nego obszaru, przegląd dokumentów planistycznych oraz – zgodnie z przyjętą 
hipotezą badawczą – szczegółową analizę zmiany udziału podmiotów rolnych 
i turystycznych w  strukturze podmiotów gospodarczych powiatu kłodzkie-
go w latach 1988–2016 . Dobór okresu badań związany był z próbą uchwycenia 
zmian zachodzących na badanym obszarze od czasów transformacji ustrojowej 
w Polsce do czasów współczesnych . Dodatkowo, dzięki takiej periodyzacji ba-
dań, możliwe było prześledzenie typologii funkcjonalnych obszarów wiejskich 
powiatu kłodzkiego przed transformacją ustrojową, w trakcie jej trwania oraz po 
akcesji Polski do Unii Europejskiej . Na podstawie analizy danych statystycznych 
(liczby podmiotów gospodarczych) zdecydowano się w publikacji nie przedsta-
wiać przemian sektora przemysłowego, którego znaczenie było istotne w okresie 
transformacji tylko dla niektórych gmin regionu (np . dla gminy Stronie Śląskie, 
gdzie funkcjonowała Huta Szkła Kryształowego „Violetta” w latach 1864–2018, 
lub dla gminy Nowa Ruda, gdzie funkcjonowały kopalnie węgla kamiennego do 
lat 90 . XX w .) . Obecnie działalność przemysłowa dla całego regionu nie ma duże-
go znaczenia, a jego przemiany nie wpływają znacząco na charakter przekształ-
ceń społeczno-gospodarczych całej ziemi kłodzkiej . Przy zastosowaniu typolo-
gii funkcjonalnej według Jerczyńskiego (1977) tylko w dwóch gminach powiatu 
kłodzkiego (w gminie wiejskiej Lewin Kłodzki i gminie miejskiej Szczytna) dzia-
łalność produkcyjna częściowo określała ich typ funkcjonalny jako usługowo-
-przemysłowy w 2016 r .

Metod delimitacji i  typologii funkcjonalnej gmin w Polsce jest bardzo dużo 
(por . Bański, Stola, 2002; Bański, 2014; Mazur i in ., 2015; Komornicki, Śleszyński, 
2009; Śleszyński, Komornicki, 2016) . W niniejszym artykule przedstawiono tylko 
wybrane typologie funkcjonalne odnoszące się do badanego obszaru – dobrano je 
tak, aby uchwycić zmiany funkcjonalne powiatu kłodzkiego w różnych przekro-
jach czasowych (na początku lat 90 . XX w . i na początku XXI w .) . Uzupełnieniem 
przeglądu typologii funkcjonalnych bazujących na literaturze jest przedstawie-
nie propozycji autorskiej i  opublikowanej już typologii zmian funkcjonalnych 
miejscowości wiejskich badanego obszaru w latach 2004–2016 opartej na meto-
dzie typologii funkcjonalnej Jerczyńskiego (1977) . Metoda ta była szeroko sto-
sowana do zidentyfikowania zmian funkcjonalnych w miastach (Matczak, 1992; 
Jaroszewska, Maik, 1994; Suliborski, 2001; Szymańska, Grzelak-Kostulska, 2005) . 
Do tej pory jednak nie była używana do identyfikacji typów funkcjonalnych 
miejscowości wiejskich . Powodami tego były: ograniczony dostęp do danych na 
poziomie pojedynczych wsi i powszechne przekonanie, że miejscowości wiejskie 
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mają głównie charakter rolniczy . Dzisiaj jednak, w dobie coraz bardziej różnicu-
jących się ścieżek rozwoju obszarów wiejskich, przekonanie to traci na znaczeniu . 
Współczesne miejscowości wiejskie coraz częściej z  monofunkcyjnych stają się 
wielofunkcyjne (Sikorski i in ., 2020) .

Analiza wybranych typologii funkcjonalnych pozwoliła na zaobserwowanie 
zachodzących przemian oraz na wskazanie tych obszarów, które najbardziej ule-
gły transformacji funkcjonalnej po 1989 r .

W  pracy przeprowadzono również analizę dokumentów planistycznych, ta-
kich jak: Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020, Strategia 
Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2030 oraz Strategia Rozwoju 
Sudetów 2030 . Pozwoliło to na porównanie treści planowanych w dokumentach 
strategicznych kierunków zmian funkcjonalnych ze stanem rzeczywistym na 
podstawie wybranych typologii funkcjonalnych .

W  niniejszym opracowaniu przyjęto – w  celu poprawy narracji tekstu – że 
określenia „działalność gospodarcza”, „działalność rolnicza”, „działalność usłu-
gowa” itp . odnoszą się do liczby i udziału poszczególnych rodzajów podmiotów 
gospodarczych na danym terenie . W ogólnym sensie pojęcia te mają oczywiście 
o wiele szersze znaczenie .

W celu potwierdzenia lub zanegowania hipotezy badawczej mówiącej, że za-
obserwowane zmiany funkcjonalne dokonują się głównie poprzez odejście od 
rolnictwa i zwiększenie roli działalności usługowej, w tym szczególnie turystycz-
nej, przedstawiony został udział podmiotów rolniczych i turystycznych powiatu 
kłodzkiego w latach 1988 i 2016 . Dobór lat analizy uwarunkowany był dostępno-
ścią bazy danych i opierał się na danych pochodzących z następujących źródeł:
 • dla roku 1988: na danych z Narodowego Spisu Powszechnego 1988 zawartych 

w publikacji Wyposażenie miast i miejscowości wiejskich w podstawowe placów-
ki i urządzenia dla województwa wałbrzyskiego (którego część stanowił obecny 
powiat kłodzki); na podstawie tych danych zdecydowano się przypisać różne 
formy działalności uspołecznionych do poszczególnych rodzajów podmiotów 
gospodarczych, i tak np . za podmioty rolnicze uznano wszelkie: gospodarstwa 
rolne (uspołecznione i  indywidualne), państwowe gospodarstwa rolne, rolni-
cze spółdzielnie produkcyjne oraz spółdzielnie kółek rolniczych, a za podmioty 
turystyczne: hotele, motele, schroniska, ośrodki wczasowe, kempingi, pokoje 
gościnne, pola biwakowe oraz obiekty gastronomiczne;

 • dla roku 2016: na wykorzystaniu danych statystycznych pochodzących z bazy 
REGON poklasyfikowanych według PKD 2007, w których np . za podmioty 
rolnicze uznano podmioty z  sekcji A, a  za podmioty turystyczne podmioty 
z sekcji I .
Treść artykułu została podzielona na kilka zasadniczych rozdziałów . Podział 

ten wynikał z chęci uwypuklenia paru kwestii . Po pierwsze, że dla określenia ty-
pologii funkcjonalnej duże znaczenie ma przyjęta metoda jej wyznaczania . Po 
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drugie, ważna dla otrzymanych wyników zaobserwowanych zmian jest jednostka 
odniesienia (gmina czy pojedyncza miejscowość) . Po trzecie, na metodę tworze-
nia i otrzymane wyniki danej typologii funkcjonalnej wpływ ma rodzaj i dostęp-
ność użytych danych statystycznych . I po czwarte, obecnie największy wpływ na 
przemiany funkcjonalne badanego obszaru mają zjawiska i procesy zachodzące 
w działalności rolniczej i w turystyce .

Badając zmiany na obszarach wiejskich na podstawie analizy typologii funk-
cjonalnych, należy pamiętać, że większość dostępnych w  literaturze naukowej 
typologii i klasyfikacji terenów wiejskich opiera się na tzw . podejściu struktu-
ralnym, polegającym na wyznaczeniu wiodącej funkcji gospodarczej na podsta-
wie dobranych odpowiednio cech społeczno-ekonomicznych (por . Bański, Stola, 
2002; Komornicki, Śleszyński, 2008) . Oprócz tego podejścia można w literatu-
rze spotkać także tzw . podejście lokalizacyjne, polegające najczęściej na wyko-
rzystaniu opisu struktury przestrzennej obszarów wiejskich w ujęciu kontinu-
um miasto–wieś, który pozwala wyróżnić obszar lub obszary rdzeniowe oraz 
koncentryczne strefy o różnym stopniu oddziaływania tych obszarów oraz ich 
dostępności (por . Komornicki, Śleszyński, 2009) . Trzecia metoda wyznaczania 
obszarów funkcjonalnych to tzw . podejście kombinacyjne, które ma charakter 
złożony i na ogół łączy metody stosowane w podejściu lokalizacyjnymi struktu-
ralnym (por . Rosner, 2008) .

W artykule skupiono się na przedstawieniu typologii funkcjonalnych obsza-
rów wiejskich powiatu kłodzkiego opartych na tzw . podejściu strukturalnym, 
głównie z uwagi na ich powszechność i dostępność w literaturze przedmiotu .

PRZEGLĄD TYPOLOGII FUKCJONALNYCH ORAZ DOKUMENTÓW 
STRATEGICZNYCH POWIATU KŁODZKIEGO – DLA GMIN

Typologie funkcjonalne obszarów wiejskich dla Polski zazwyczaj wykonywane 
są w odniesieniu do gmin wiejskich oraz obszarów wiejskich gmin miejsko-wiej-
skich . W większości przypadków uwarunkowane jest to dostępnością danych .

Jedną z pierwszych kompleksowych typologii obszarów wiejskich dla całego 
kraju według gmin, opartą na oryginalnych kryteriach doboru cech i mierników 
poszczególnych funkcji, zaproponowała Stola (1987) . Na jej podstawie w 2002 r . 
Bański i Stola opracowali kolejną . Ma ona charakter strukturalny i opiera się na 
wskaźniku syntetycznym zbudowanym z  9 znormalizowanych mierników, od-
noszących się głównie do udziału powierzchni użytkowania ziemi i zatrudnienia 
w poszczególnych sektorach gospodarki narodowej . Typologia ta dla roku 1988 
zawiera 16 typów funkcjonalnych, a dla 2000 r . – 10 typów .

W 1988 r . na obszarze powiatu kłodzkiego można było wyróżnić 6 z 16 typów 
funkcjonalnych stworzonych w ramach tej metody i były to obszary o funkcji po-
wiązanej w większości z rolnictwem (typ 6, 7, 10, 11, 12 i 13) (ryc . 2A) .
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Po kolejnych latach transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce typologia 
funkcjonalna obszarów wiejskich gmin powiatu kłodzkiego uległa istotnym prze-
obrażeniom . W 2000 r . większość obszarów wiejskich pełniła funkcję w ograni-
czonym zakresie powiązaną z działalnością rolniczą (typ 5, 8, 9, 10) (ryc . 2B) .

Następną typologią funkcjonalną dla całej Polski, którą wybrano do analizy, 
jest typologia strukturalna stworzona przez Bańskiego (2014) . Zaproponowana 
delimitacja funkcjonalna gmin odnosi się do 2010 r . i – podobnie jak wcześniej-
sza – oparta jest na wskaźniku syntetycznym, który został zbudowany na 10 
cechach opisujących gminy, głównie ze względu na powierzchnię użytkowania 
ziemi i liczbę zatrudnionych w poszczególnych sektorach gospodarki narodowej . 
W ramach tej typologii wyznaczono 8 typów funkcjonalnych gmin . Na badanym 
obszarze zidentyfikowano tylko 2 z 8 typów funkcjonalnych i były to typy powią-
zane głównie z walorami turystycznymi badanego terenu (typ F) lub mieszany 
(typ H) (ryc . 3) .

Z kolei w opracowaniu Mazura i  in . (2015) zbadano typologię funkcjonalną 
obszarów wiejskich kraju zarówno w  aspekcie strukturalnym, lokalizacyjnym, 

Ryc. 2. Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich powiatu kłodzkiego według 
Bańskiego i Stoli w 1988 r . (A) i 2000 r . (B) .

6 – rolnictwo z równorzędnym udziałem funkcji pozarolniczych, 7 – leśnictwo z udziałem in-
nych funkcji pozarolniczych, 10 – turystyka i wypoczynek z udziałem leśnictwa i rolnic-
twa, 11 – turystyka i wypoczynek z udziałem funkcji pozarolniczych, 12 – pozarolniczych 
z udziałem rolnictwa, 13 – przemysłowa z udziałem rolnictwa

5 – funkcje mieszane, 8 – turystyka i wypoczynek z udziałem leśnictwa i rolnictwa, 9 – tury-
styka i wypoczynek z udziałem funkcji pozarolniczej, 10 – funkcje pozarolnicze – usłu-
gowe, mieszkaniowe i inne

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bański i Stola (2002, s . 67–69) .
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jak i  dynamicznym . Powiat kłodzki 
został w  niej zaklasyfikowany w  ca-
łości jako obszar o przewadze funkcji 
konsumpcyjnej (podejście struktural-
ne) i obszar peryferyjny (podejście lo-
kalizacyjne) . W ujęciu dynamicznym 
teren wiejski powiatu został podzielo-
ny na: obszar uczestniczący w proce-
sach rozwojowych (obszar wiejski gm . 
Bystrzyca Kłodzka, Radków i Lądek- 
-Zdrój) i obszar wymagający wsparcia 
w procesach rozwojowych (gm . wiej-
ska Kłodzko, Lewin Kłodzki i  Nowa 
Ruda oraz obszar wiejski gm . Stronie 
Śląskie i Szczytna) .

Z  typologii funkcjonalnych od-
noszących się do terytorium całego 
kraju warto jeszcze wspomnieć typo-
logię opracowaną przez Śleszyńskiego 
i Komornickiego (2016), będącą połą-
czeniem typologii strukturalnej z me-
todą dedukcyjno-indukcyjną . Według 
przyjętych przez badaczy założeń, 
większość gmin powiatu kłodzkiego 

to gminy o rozwiniętych innych funkcjach pozarolniczych (turystyka oraz funkcje 
wielkopowierzchniowe, w tym przemysł wydobywczy) . W tej kategorii znalazły się 
gminy: Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Radków, Stronie Śląskie 
i Szczytna . Z kolei gminy: Kłodzko, Nowa Ruda i Międzylesie charakteryzują się 
umiarkowanie rozwiniętą funkcją rolniczą .

Przeglądając typologie funkcjonalne obszarów wiejskich, warto także zwrócić 
uwagę na te z nich, które powstały dla konkretnych regionów lub województw, 
gdyż są one w większym stopniu ukierunkowane na występujące na danym tere-
nie uwarunkowania regionalne i lokalne .

Przykładem takiego opracowania jest typologia obszarów wiejskich Sudetów 
po integracji z  Unią Europejską stworzona przez Hełdak (2008) . Została ona 
opracowana przy zastosowaniu kryterium delimitacji uwzględniającego struktu-
rę gospodarki, stopień uprzemysłowienia oraz stopień zagospodarowania tury-
stycznego . W jej ramach wyodrębniono 8 typów funkcjonalnych gmin dla dwóch 
przekrojów czasowych: 1996 r . i 2005 r . (ryc . 4) . W 1996 r . na badanym obszarze 
można było wyróżnić tylko 3 z 8 typów funkcjonalnych i były to obszary o różno-
rakiej funkcji, nie zawsze powiązanej z działalnością rolniczą (Typ III, VI i VII) 

Ryc. 3. Struktura funkcjonalna gmin po-
wiatu kłodzkiego według Bańskiego 
w 2010 r .

F – obszary o funkcjach turystycznych i rekre-
acyjnych, H – obszar o funkcjach miesza-
nych

Źródło: opracowanie własne na podstawie 
Bański (2014, s . 451) .
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(ryc . 4A) . Po prawie dekadzie przemian gospodarczych typologia funkcjonalna 
gmin powiatu kłodzkiego uległa nieznacznym zmianom . W 2005 r . na znacze-
niu zyskał sektor działalności przemysłowej, który wpływał na typ funkcji pięciu 
gmin lub obszarów wiejskich gmin badanego obszaru (typy I, III i VII) (ryc . 4B) .

W  analizie zmian funkcjonalnych obszarów wiejskich warto także zwrócić 
uwagę na różnego rodzaju dokumenty planistyczne, które klasyfikują dane ob-
szary ze względu na ich uwarunkowania lokalne oraz wyznaczają dalsze kierunki 
rozwoju . Ponadto analiza treści tych dokumentów pozwala na weryfikację zało-
żonych i planowanych w nich kierunków zmian funkcjonalnych ze stanem rze-
czywistym .

Dla badanego obszaru takimi dokumentami są: Strategia Rozwoju 
Województwa Dolnośląskiego do roku 2020, Strategia Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego do roku 2030 oraz Strategia Rozwoju Sudetów 2030 . Wszystkie 
te dokumenty diagnozują powiat kłodzki jako obszar problemowy, głównie 
w związku z procesem depopulacji oraz wykluczeniem komunikacyjnym wyni-
kającym z peryferyjnego położenia względem ośrodka centralnego wojewódz-
twa, jakim jest Wrocław .

Ryc. 4. Typy funkcjonalne gmin wiejskich i obszarów wiejskich gmin miejsko-
-wiejskich w Sudetach według Hełdak w 1996 r . (A) i 2005 r . (B)

typ I – gminy uprzemysłowione, zdominowane przez rolnictwo, zagospodarowane turystycz-
nie, typ III – gminy uprzemysłowione, zagospodarowane turystycznie, prawie bez rolnic-
twa, typ VI – gminy zdominowane przez rolnictwo, niezagospodarowane turystycznie, 
prawie pozbawione przemysłu, typ VII – gminy zagospodarowane turystycznie, prawie 
bez przemysłu i bez znaczącego rolnictwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie Hełdak (2008, s . 95–96) .
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W typologii funkcjonalnej Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 
roku 2020 opisywany powiat został sklasyfikowany jako region wiejski o funkcji 
przemysłowo-rekreacyjno-turystycznej (ryc . 5) . Według tego opracowania, głów-
nym celem rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego do 2020 r . 
miało być podniesienie poziomu życia ludności wiejskiej i wielofunkcyjny rozwój 
obszarów wiejskich . Proces ten miał się dokonać w badanym regionie poprzez „od-
powiednie kształtowanie krajobrazu przyrodniczego, które ma się przyczynić do 
stworzenia gospodarki opartej na turystyce i rekreacji, gdzie rolnictwo i przemysł 
pełniłyby funkcję uzupełniającą” (Strategia Rozwoju… 2020, s . 42) .

W pozostałych analizowanych dokumentach strategicznych przyszłość obsza-
rów wiejskich powiatu kłodzkiego także upatruje się w  wysokiej atrakcyjności 
turystycznej tego regionu, a rozwój turystyki jest uważany za istotny czynnik roz-
woju gospodarczego oraz sektor, który może generować dodatkowe nowe miejsca 
pracy (Strategia Rozwoju Sudetów 2030) .

Ryc. 5. Regiony funkcjonalne obszarów wiejskich Dolnego Śląska według Strategii 
Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju… (2000, s . 11) .
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ZMIANY FUNKCJONALNE MIEJSCOWOŚCI ZIEMI KŁODZKIEJ

W przedstawionych powyżej typologiach funkcjonalnych jednostką odniesienia 
delimitacji funkcjonalnej była gmina lub obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej . 
Taka jednostka obserwacji z  założenia pokazuje tylko uśredniony obraz zmian 
funkcjonalnych występujących na danym obszarze, a nie w konkretnej miejsco-
wości wiejskiej . Aby móc określić, jakie zmiany funkcjonalne zaszły w poszcze-
gólnych wsiach, należy zejść w analizach do pojedynczych miejscowości wiejskich . 
Takie podejście pozwala również ocenić wewnętrzne zróżnicowanie przemian 
funkcjonalnych obszarów wiejskich .

W tym celu – opierając się na danych z bazy REGON – zdecydowano się na 
stworzenie typologii funkcjonalnej poszczególnych miejscowości wiejskich po-
wiatu kłodzkiego, która pokazuje przemiany funkcjonalne zachodzące na po-
ziomie każdej wsi, przy użyciu metod wyznaczania typów funkcjonalnych miast 
Jerczyńskiego (1977) (ryc . 6) .

Ryc. 6. Typy funkcjonalne miejscowości wiejskich powiatu kłodzkiego w  roku 
2004 (A) i 2016 (B) według Sikorskiego i in . (2020)

I – rolnicza, II – rolniczo-przemysłowa, III – rolniczo-usługowa, IV – przemysłowa, V – prze-
mysłowo-rolnicza, VI – przemysłowo-usługowa, VII – usługowa, VIII – usługowo-rolni-
cza, IX – usługowo-przemysłowa, X – bez dominującej funkcji

Typ obszaru: 1 – miejski, 2 – wiejski .
Typ miejscowości wiejskiej: A – wyludniające się, B – pozostałe, C – bez podmiotów gospo-

darczych
Źródło: opracowanie własne na podstawie Sikorski i in . (2020, s . 10) .
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W  2004  r . w  powiecie kłodzkim aż 126 ze  168 (75%) miejscowości wiejskich 
w swojej typologii miało zaznaczony wpływ działalności rolniczej (typy I, II, III), 
tylko w  9 miejscowościach dominowała funkcja przemysłowa (typy IV, V, VI), 
a w 23 – funkcja usługowa (typy VII, VIII, IX) . W 8 wsiach badanego obszaru nie 
stwierdzono żadnej dominującej funkcji (typ X), a w 2 w ogóle nie było żadnych 
podmiotów gospodarczych (ryc . 6A) .

W 2016 r . typologia funkcjonalna miejscowości wiejskich powiatu kłodzkie-
go uległa istotnym przeobrażeniom . Funkcja rolnicza dominowała już jedynie 
w 110 z 168 (65,5%) miejscowości wiejskich, o znaczącej roli przemysłu w typo-
logii funkcjonalnej wsi można było mówić tylko w 7 przypadkach, a usługi do-
minowały w 43 miejscowościach badanego regionu . W 2016 r . 7 wsi cechowało 
się brakiem dominującej funkcji, a 1 miejscowość nie miała żadnego podmiotu 
gospodarczego (ryc . 6B) .

Ogólnie w latach 2004–2016 prawie połowa badanych wsi (83) zmieniła swój 
typ funkcjonalny . Liczba wsi z dominującą funkcją rolniczą spadła ze 126 do 110 
(spadek o 12,7%) . Z kolei liczba wsi z dominującą funkcją usługową wzrosła z 23 
do 43 (wzrost o 87,0%) . W sumie aż 39 wsi (23,2%) powiatu kłodzkiego zmieni-
ło dominujący sektor swojej gospodarki . Zmiany te były zwykle spowodowane 
wzrostem zatrudnienia w usługach kosztem zatrudnienia w rolnictwie (Sikorski 
i in ., 2020) .

ROLA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ I TURYSTYCZNEJ 
W PRZEMIANACH FUNKCJONALNYCH POWIATU KŁODZKIEGO

Udział działalności rolniczej w  gospodarce gmin badanego obszaru w  1988  r . 
był bardzo duży – aż 86,6% wszystkich podmiotów gospodarczych to podmio-
ty rolnicze . Największy udział sektor rolniczy odnotował na obszarach wiejskich 
gminy Stronie Śląskie (92,3%), a najmniejszy w gminie wiejskiej Lewin Kłodzki 
(79,3%) (ryc . 7A) .

Po blisko 30 latach transformacji gospodarczej udział działalności rolniczej 
mierzonej liczbą podmiotów gospodarczych w gospodarce gmin badanego obsza-
ru zmniejszył się do 50,7% (zmiana o 35,9 p .p .) . W 2016 r . największą rolę działal-
ność rolnicza pełniła w gospodarce obszarów wiejskich gmin Międzylesie (69,2%) 
i Bystrzyca Kłodzka (63,4%), a najmniejszy ponownie w gminie wiejskiej Lewin 
Kłodzki (26,8%) (ryc . 7B) .

O wiele dokładniej zmiany udziału rolnictwa w gospodarce powiatu kłodzkie-
go w badanym okresie można prześledzić w odniesieniu do poziomu miejscowo-
ści wiejskich .

W 1988 r . aż w 157 ze 168 (93,5%) miejscowości wiejskich badanego obszaru 
podmioty rolnicze stanowiły ponad 50% wszystkich podmiotów, a w 137 wsiach 
(81,5%) ponad 80% podmiotów to podmioty z sektora agrarnego . Tylko nieliczne, 
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zazwyczaj bardzo małe miejscowości wiejskie wykazywały brak podmiotów rol-
niczych lub ich nikłe znaczenie (ryc . 8A) .

W 2016 r . liczba miejscowości wiejskich powiatu kłodzkiego, w których pod-
mioty rolnicze stanowiły ponad 50% wszystkich podmiotów gospodarczych, wy-

Ryc. 7. Udział podmiotów rolniczych w gospodarce obszarów wiejskich powiatu 
kłodzkiego w latach 1988 (A) i 2016 (B)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z NSP (1988) i bazy REGON (2016) .

Ryc. 8. Udział podmiotów rolniczych w gospodarce miejscowości wiejskich po-
wiatu kłodzkiego w latach 1988 (A) i 2016 (B)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z NSP (1988) i bazy REGON (2016) .
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nosiła 109, czyli 64,9% wszystkich wsi badanego obszaru (spadek o 28,6%) . Wsi 
z ponad 80-procentowym udziałem podmiotów rolniczych w ich gospodarce było 
20, czyli 11,9% wszystkich wsi (spadek aż o 69,6%) . Redukcja znaczenia działal-
ności rolniczej w gospodarce miejscowości wiejskich szczególnie widoczna była 
w części centralnej badanego obszaru (wokół miasta Kłodzka oraz w części pół-
nocnej powiatu kłodzkiego) (ryc . 8B) .

Udział podmiotów turystycznych w  gospodarce gmin badanego obszaru 
w 1988 r . wynosił tylko 1,1% . Największe znaczenie podmioty turystyczne mia-
ły w gospodarce obszaru wiejskiego gminy Stronie Śląskie (3,2%), a najmniejsze 
w gminie Szczytna (0%) (ryc . 9A) .

Po blisko 30 latach transformacji społeczno-gospodarczej udział ten wzrósł 
do poziomu 3,3% (wzrost o 2,2 p .p .) . Największe znaczenie turystyka w gospo-
darce gmin regionu uzyskała na obszarze wiejskim gminy Stronie Śląskie (16,2%, 
wzrost o 13,0 p .p .), a najmniejsze na obszarze wiejskim gminy Międzylesie (1,5%) 
i w gminie wiejskiej Kłodzko (1,6%) (ryc . 9B) .

Podobnie jak w przypadku roli sektora rolniczego, o wiele większe zróżnico-
wanie udziału turystyki w gospodarce widać na poziomie pojedynczych miejsco-
wości wiejskich . W 1988 r . podmioty turystyczne były zlokalizowane w 46 ze 168 
(27,4%) miejscowości wiejskich badanego obszaru, ale tylko w  9 wsiach (5,4%) 
udział podmiotów turystycznych był wyższy niż 10% w ogóle podmiotów gospo-
darczych (ryc . 10A) .

0 10 20 km
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brak podmiotów lub danych

obszary miejskie
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no enes or data

urban areas
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Ryc. 9. Udział podmiotów turystycznych w gospodarce obszarów wiejskich po-
wiatu kłodzkiego w latach 1988 (A) i 2016 (B)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z NSP (1988) i bazy REGON (2016) .
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W kolejnym okresie badawczym działalność turystyczna funkcjonowała już 
w 83 ze 168 (49,4%) miejscowości wiejskich, co stanowiło wzrost o 22,0 p .p . Także 
liczba wsi, w których podmioty turystyczne stanowiły ponad 10% wszystkich 
podmiotów gospodarczych, znacząco wzrosła – do 25 (14,9%, wzrost o 9,5 p .p .) . 
Dwie wsie: Karłów w  gminie Radków i  Janowa Góra w  gminie Stronie Śląskie 
charakteryzowały się ponad 50-procentowym udziałem podmiotów turystycz-
nych w swojej gospodarce w 2016 r . (ryc . 10B) .

DYSKUSJA

Analiza zmian funkcjonalnych obszarów wiejskich na poziomie gminnym bada-
nego obszaru po 1988 r . wykazała, że powiat kłodzki z typowego regionu rolni-
czego powoli przeistacza się w region wielofunkcyjny, z coraz większym znacze-
niem funkcji turystycznej (tab . 1) . Powyższe wnioski są w większości przypadków 
tożsame z  wynikami badań nad przemianami funkcjonalnymi Sudetów, które 
prowadziły Hełdak (2008) i Kutkowska (1996, 2012) . Podobnie klasyfikują ten ob-
szar Bański i Stola (2002, 2014) . W ich opracowaniach wyraźnie zauważalna jest 
zmiana funkcji większości obszarów wiejskich powiatu kłodzkiego na poziomie 
gminy z rolniczej na turystyczną lub mieszaną po 1988 r . Na nieco większe zróż-
nicowanie funkcjonalne badanego obszaru wskazują z kolei badania prowadzone 
przez Szmytkie i Tomczaka (2016) . Stwierdzają oni w swoich badaniach, że domi-

Ryc. 10. Udział podmiotów turystycznych w gospodarce miejscowości wiejskich 
powiatu kłodzkiego w latach 1988 (A) i 2016 (B)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z NSP (1988) i bazy REGON (2016) .
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nującym kierunkiem rozwoju gmin wiejskich powiatu kłodzkiego jest gospodar-
ka leśna (8 na 9 jednostek) i turystyka (7) .

W nowszych typologiach funkcjonalnych, odnoszących się do terenu całego 
kraju, zauważalny jest trend uwypuklający i  przedstawiający gminy i  obszary 
wiejskie powiatu kłodzkiego jako peryferyjne, biorące udział w  procesach roz-
wojowych lub wymagające wsparcia (Mazur i  in ., 2015) . Przedstawiane są one 
również jako teren o rozwiniętych funkcjach pozarolniczych lub z umiarkowanie 
rozwiniętą funkcją rolniczą (Śleszyński, Komornicki, 2016) .

Z  kolei analiza przemian funkcjonalnych w  odniesieniu do poszczególnych 
miejscowości wiejskich pokazała, że badane zjawisko jest bardziej złożone niż 
pokazuje to większość dostępnych typologii funkcjonalnych (Sikorski i  in ., 
2020) . Przedstawienie zmian funkcjonalnych na poziomie gminnym prowadzi 
do uśredniania otrzymanych wyników i nadania jednego typu funkcjonalnego 
gminie, bez względu na jej wewnętrzne zróżnicowanie . Analizując przemiany 
funkcjonalne na poziomie pojedynczych jednostek osadniczych, jesteśmy w sta-
nie o wiele dokładniej wskazać wsie, które w danym momencie charakteryzują się 
ożywieniem, stagnacją lub regresem społeczno-gospodarczym .

Tabela 1. Typy funkcjonalne obszarów wiejskich powiatu kłodzkiego według wy-
branych typologii funkcjonalnych w układzie gminnym w latach 1988–2010

Rok/obszar 
wiejski

1988 1996 2000 2005 2010
(Bański,

Stola, 2002)
(Hełdak, 

2008)
(Bański,

Stola, 2002)
(Hełdak,

2008)
(Bański, 

2014)
Bystrzyca 
Kłodzka

leśno-rolna przemysłowo-
-turystyczna

mieszana przemysłowo-
-turystyczna

turystyczna

Kłodzko turystyczno- 
-rolna

rolna usługowa przemysłowo-
-turystyczna

mieszana

Lądek-Zdrój turystyczno- 
-rolna

przemysłowo-
-turystyczna

turystyczna turystyczna turystyczna

Lewin 
Kłodzki

turystyczno- 
-rolna

turystyczna mieszana turystyczna turystyczna

Międzylesie rolna turystyczna mieszana turystyczna mieszana
Nowa Ruda przemysłowo-

-rolna
turystyczna usługowa przemysłowo-

-turystyczna
turystyczna

Radków turystyczno- 
-rolna

turystyczna turystyczno- 
-rolna

przemysłowo-
-turystyczna

turystyczna

Stronie 
Śląskie

rolna turystyczna turystyczna przemysłowo-
-turystyczna

turystyczna

Szczytna rolna przemysłowo-
-turystyczna

usługowa turystyczna turystyczna

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bański i Stola (2002), Hełdak (2008) i  Bański 
(2014) .
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Taka szczegółowa diagnoza potencjalnych miejsc interwencji przy wykorzy-
staniu m .in . narzędzi analizy zmian funkcjonalnych ma szczególne znaczenie 
w badaniu zjawisk występujących na obszarach wiejskich klasyfikowanych jako 
problemowe i marginalne . Zejście na możliwie najniższy poziom przestrzennego 
odniesienia, czyli do poziomu miejscowości wiejskich, pozwala lepiej zdiagnozo-
wać miejsca aktualnych i lokalnych ognisk przemian . Takie podejście jest również 
postulowane w  literaturze światowej, gdyż pozwala ono na lepsze dopasowanie 
konkretnych działań na rzecz rozwoju danego obszaru czy odpowiednio ukie-
runkowanych działań pomocowych (por . Berkel, Verburg, 2011; Sørensen, 2018; 
Li i in ., 2019) .

Analiza zmiany udziału podmiotów rolniczych w  strukturze podmiotów 
gmin i pojedynczych miejscowości obszarów wiejskich powiatu kłodzkiego po-
twierdziła postawioną hipotezę badawczą mówiącą, że zaobserwowane zmiany 
funkcjonalne dokonują się głównie poprzez odejście od rolnictwa i zwiększenie 
roli działalności usługowej, w coraz większym stopniu związanej z funkcją tury-
styczną . W badanym okresie zanotowano ponad 35-procentowy spadek udziału 
działalności rolniczej mierzony liczbą podmiotów gospodarczych w gospodarce 
regionu . Dzieje się tak ponieważ produkcja rolnicza, która była dawniej domi-
nującą tradycyjną funkcją obszaru badań, traci na znaczeniu z uwagi na to, że ta 
część województwa dolnośląskiego nie ma korzystnych warunków do jej rozwoju 
(Kutkowska, 1996, 2012; Hełdak, 2008) . Należy jednak podkreślić, że działalność 
rolnicza na badanym obszarze ma nadal duże znaczenie, o czym m .in . świadczy 
fakt, że ponad 50% wszystkich podmiotów gospodarczych powiatu kłodzkiego 
w 2016 r . stanowiły podmioty rolnicze .

W wielu opracowaniach odnoszących się do zmian funkcjonalnych obszarów 
wiejskich badanego regionu wskazuje się na turystykę jako potencjalny czynnik 
dalszych przemian . Rozwój turystyki na tych terenach ma opierać się na unika-
towych walorach krajobrazowych, wypoczynkowych, uzdrowiskowych i kultu-
rowych regionu kłodzkiego (Kutkowska, 2012; Strategia Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego do roku 2020 i 2030; Strategia Rozwoju Sudetów, 2030; Szmytkie, 
Tomczak, 2016) .

Analiza zmiany udziału podmiotów turystycznych potwierdza wyraźny trend 
przyrostu znaczenia turystyki w gospodarce regionu . Na razie ma on wymiar bar-
dziej lokalny (dotyczy wybranych pojedynczych miejscowości) niż regionalny, ale 
w przyszłości może się stać katalizatorem dalszych przemian .

Szczegółowe badania zmian funkcjonalnych poszczególnych miejscowości 
i roli podmiotów turystycznych w ich gospodarce pokazują, że turystyka na ra-
zie pełni dominującą rolę tylko w kilku wsiach powiatu kłodzkiego (np . Janowa 
Góra, Sienna, Karłów, Bielice, Kletno) . Jednak można się spodziewać, że w przy-
szłości będziemy mogli obserwować w  kolejnych wsiach powiatu kłodzkiego – 
a tym samym w poszczególnych gminach – dalszy wzrost znaczenia działalno-
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ści turystycznej, opartej na zasobach lokalnych regionu . Ten kierunek przemian 
i  rozwoju sugerują również wszystkie analizowane dokumenty strategiczne dla 
tego obszaru .

Zaobserwowany trend jest też widoczny na  innych wiejskich obszarach 
peryferyjnych o  dużych walorach krajobrazowych, m .in . w  Austrii (por . 
Hummelbrunner, Miglbauer, 1994) i we Włoszech (Salvatore i in ., 2018) . Wielu 
autorów dostrzega w  nim główną strategię rozwoju marginalnych obszarów 
wiejskich i często jest uważany za najlepsze, jeśli nie jedyne, panaceum pozwa-
lające na zwiększenie żywotności gospodarczej obszarów zmarginalizowanych, 
stymulowanie regeneracji społecznej, ożywienie gospodarcze i poprawę warun-
ków życia społeczności wiejskich (Frederick, 1993; Briedenhann, Wickens, 2004; 
Lane, Kastenholz, 2015) . Istnieje wiele badań, które potwierdzają, że turystyka 
przyczynia się do lokalnego rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, 
w  tym peryferyjnych (Frederick, 1993; Gannon, 1994; Briedenhann, Wickens, 
2004; Drăgulănescu, Druţu, 2012) .

Obserwowane zmiany funkcjonalne w  powiecie kłodzkim w  większości są 
oceniane pozytywnie i upatruje się w nich możliwości poprawy sytuacji społecz-
no-gospodarczej regionu (Hełdak, 2008) . Należy zgodzić się z tym stwierdzeniem, 
tym bardziej że obserwowany kierunek przemian jest zgodny z postulowanym 
przez wielu autorów zrównoważonym i  wielofunkcyjnym rozwojem obszarów 
wiejskich dla całego kraju (por . Kłodziński, 2008; Wilkin, 2008; Heffner, 2011) . 
Wprowadzanie idei zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiej-
skich, szczególnie rolnictwa, ma duże znaczenie na obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania (Kołodziejczak, 2015), a  do takiego typu obszaru 
niewątpliwie możemy zaliczyć powiat kłodzki . Gospodarowanie i użytkowanie 
ziemi na zasadach przyjaznych środowisku, a  jednocześnie wspieranie innych 
funkcji w rolnictwie niż tylko produkcja żywności, zapobiega trendom margina-
lizacji i degradacji tych terenów (Dax, Hellegers, 2000) .

Mimo zauważalnych pozytywnych zmian, zachodzących na badanym ob-
szarze, nadal w wielu opracowaniach jest on uznawany za problemowy (Bański, 
2008; Konopińska, 2016) . Taka rozbieżność może wynikać z:
 • wciąż znacznej roli tradycyjnej działalności rolniczej w  gospodarce regionu 

mimo obserwowanych przemian, które mają charakter stopniowy,
 • procesu depopulacji, który ciągle występuje na badanym obszarze, choć 

w mniejszej skali niż w latach wcześniejszych,
 • skali odniesienia – zauważalne zmiany mają często charakter punktowy (wy-

stępują w pojedynczych miejscowościach wiejskich) i nie decydują o sukcesie 
całego obszaru,

 • wykluczenia komunikacyjnego regionu i peryferyjnego położenia względem 
głównych ośrodków wzrostu, co ma duże znaczenie dla rozwoju gospodarcze-
go .
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Na koniec należy zwrócić uwagę, że poszczególne typologie funkcjonalne tego 
samego obszaru w Polsce, według różnych autorów i opracowań strategicznych, 
uzyskują często różnorodne wyniki, nawet wzajemnie się wykluczające . W dużej 
mierze jest to związane z dostępnością danych statystycznych oraz z metodologią 
zastosowanej typologii funkcjonalnej, która ma bardzo często charakter autorski 
(każdy autor używa innych wskaźników/cech do określenia typologii funkcjonal-
nej) . Efektem jest duża swoboda w prowadzonych delimitacjach, różnorodność 
stosowanych wskaźników i  otrzymywanie typologii funkcjonalnych częściowo 
lub całkowicie sprzecznych ze sobą .

Przykładem tego problemu mogą być zaprezentowane typologie funkcjonal-
ne powiatu kłodzkiego . Według typologii funkcjonalnych zaproponowanych 
m .in . przez Hełdak (2008) lub zawartych w  Strategii Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego do roku 2020, działalność przemysłowa jest na tyle rozwinięta 
na badanym obszarze, że wyznacza całkowicie lub częściowo typ funkcjonalny 
gmin powiatu kłodzkiego . Z kolei typologie przyjęte przez Bańskiego (2014) czy 
Sikorskiego i in . (2020) uznają działalność przemysłową za mniej istotną determi-
nantę funkcji danego obszaru . Przykład ten dobrze ilustruje, że na wynik i jego 
interpretację bardzo duży wpływ ma przyjęta metoda i dobór danych w wyzna-
czeniu typologii funkcjonalnej .

WNIOSKI

Powiat kłodzki to obszar, który po 1989 r . uległ istotnym przeobrażeniom funk-
cjonalnym z terenu o tradycyjnej funkcji produkcji rolnej do wielofunkcyjnego 
z zaznaczającą się coraz wyraźniej rolą działalności turystycznej . W niniejszym 
opracowaniu skupiono się tylko i  wyłącznie na przedstawieniu zaobserwowa-
nych przemian funkcjonalnych o charakterze ilościowym . Jednak jak pokazują 
najnowsze badania, obecne przeobrażenia ziemi kłodzkiej mają także charakter 
jakościowy (por . Sikorski i in ., 2020; Latocha i in ., 2021) .

Badania wykazały ponadto, że w interpretacji przemian funkcjonalnych da-
nego obszaru duże znaczenie ma przyjęta metoda typologii funkcjonalnej oraz 
przede wszystkim jednostka odniesienia (jej wielkość), według której wyznacza 
się typy funkcjonalne poszczególnych obszarów badanego regionu . Przyjęcie jed-
nostki odniesienia w postaci gminy powoduje zazwyczaj uogólnienie wyników 
i  wniosków z  interpretacji badanych zmian funkcjonalnych . Możliwość zejścia 
na poziom pojedynczej miejscowości pozwala bardzo dokładnie zdiagnozować 
występujące przemiany funkcjonalne danego regionu oraz wskazać konkretne 
miejsca potencjalnych interwencji kryzysowych, co ma istotne znaczenie w pro-
wadzeniu polityki lokalnej i regionalnej (por . Bański, 2016) .
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Występująca w powiecie kłodzkim stopniowa dezagraryzacja wsi prowadzi do 
sukcesywnej zmiany struktury gospodarki regionu, mimo że sektor agrarny na-
dal jest ważny .

Wielu badaczy i  planistów wskazuje turystykę jako sugerowany kieru-
nek rozwoju, który może zniwelować negatywne zjawiska na tym terenie (por . 
Kutkowska, 2012; Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i  2030; 
Strategia Rozwoju Sudetów 2030) . Jednak analizy rozwoju turystyki w powiecie 
kłodzkim wykazały, że aktualnie ma ona większe znaczenie dla przemian go-
spodarczych i  funkcjonalnych raczej dla pojedynczych miejscowości niż całych 
gmin lub regionu . Rozwój turystyki może być bardzo często inicjatorem prze-
mian funkcjonalnych na danym obszarze, ale bardzo rzadko osiąga on taki roz-
miar, żeby wpływać bezpośrednio na przemiany funkcjonalne danego regionu 
(por . Bednarek-Szczepańska, 2011) .

Wydaje się, że zaobserwowane zmiany funkcjonalne i w strukturze rozwoju 
społeczno-gospodarczego regionu można ocenić pozytywnie . Należy jednak pa-
miętać, że nasilenie w przyszłości trendu zaobserwowanych przemian może przy-
nieść istotne negatywne skutki dla środowiska naturalnego i krajobrazu, a także 
dla lokalnych społeczności . Postawienie na rozwój turystyki wydaje się, co praw-
da, słuszną drogą w kierunku ożywienia gospodarczego regionu, ale musi to być 
rozwój oparty na ideach zrównoważonego rozwoju i jak najmniej inwazyjny dla 
mieszkańców i zasobów przyrodniczo-kulturowych obszaru . W tym kontekście 
idealnym rozwiązaniem byłoby postawienie na rozwój regionu poprzez turystykę 
wiejską, która mogłaby zarówno przynieść korzyści mieszkańcom, jak i przyczy-
nić się do zachowania unikatowych walorów krajobrazowych powiatu kłodzkie-
go .

Analiza zmian funkcjonalnych regionu kłodzkiego oraz ich typologii pozwala 
również wskazać dalsze kierunki badawcze . Z  jednej strony wskazane jest do-
skonalenie podstaw metodycznych typologii funkcjonalnych sporządzanych dla 
poszczególnych wsi, w tym m .in . uwzględnienie szerszego spektrum elementów 
składowych typologii . Z drugiej strony badania powinny być rozwijane w kierun-
ku prognoz i scenariuszy dalszych przeobrażeń społeczno-gospodarczych, wraz 
ze wskazaniem ich potencjalnych pozytywnych i negatywnych efektów . Pozwoli 
to na lepsze dostosowanie polityk rozwojowych do potrzeb poszczególnych miej-
scowości i gmin .
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