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Wstęp 

Pomimo tego, że Polska weszła do Unii Europejskiej zaledwie przed kilkoma 
miesiącami, już od początku lat 90-tych rozwijały się kontakty społeczne i gospodarcze 
rejonów przygranicznych, tworząc ramy współpracy transgranicznej, której efektem są 
powstałe euroregiony. Unia Europejska wspiera, w tym finansowo, powstawanie i rozwój 
takiej formy współpracy między poszczególnymi państwami, czego wyrazem są trzy, 
podstawowe w tej dziedzinie, akty prawne: 

Konwencja Madrycka z roku 1980, ratyfikowana przez Polskę w 1993 r., 

Europejska.Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych powstała w 1981 
roku, a przyjęta przez Polskę w 1995r., 

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego z 1985 r., ratyfikowana przez Polskę 
w 1993 r. 

Pierwszy Euroregion powstał na granicy holendersko - niemieckiej w 1958 r., 
natomiast obecnie tylko w Polsce gminy przygraniczne zrzeszone są w 15 euroregionach1: 

1. Bałtyk (1998, Polska, Rosja, Litwa, Łotwa, Szwecja, Dania); 

2. Niemen (1997, Polska, Litwa, Białoruś); 

3. Bug (1995, Polska, Białoruś, Ukraina); 

4. Karpaty (1993, Polska, Ukraina, Węgry, Słowacja, Rumunia); 

5. Tatry (1994, Polska, Słowacja); 

6. Beskidy (2000, Polska, Słowacja, Czechy); 

7. Śląsk Cieszyński (1998, Polska, Czechy); 

8. Silesia (1998, Polska, Czechy); 

9. Pradziad (1997, Polska, Czechy); 

10. Glacensis (1996, Czechy, Polska); 

11. Dobrava (faza organizacji, Polska , Czechy); 

12. Nysa (1991, Czechy, Niemcy i Polska); 

13. Sprewa-Nysa-Bóbr (1993, Polska i Niemcy); 

1 W nawiasach podano rok powstania oraz państwa wchodzące w skład danego euroregionu. 



14. Viadrina (1993, Polska i Niemcy); 

15. Pomerania (1995, Polska, Niemcy, Szwecja). 

Położenie oraz obszar poszczególnych euroregionów przedstawia rysunek 1. 

Rysunek 1. Położenie geograficzne poszczególnych euroregionów 

Źródło: http://euro.pap.com.pl/euroregiony/index.html. 

W latach 1994-2002 Polska uzyskała około 520 mln euro na finansowanie regionów 
graniczących z innymi państwami. Ponad 400 mln euro wykorzystano na finansowanie 
współpracy polskich regionów zachodnich z partnerami niemieckimi. W latach 1994-1999 
Program Współpracy Przygranicznej CBC (Cross-Border Co-operation), był największym, 
jednorodnym i corocznie powtarzanym programem wspierającym integrację Polski z Unią 
Europejską. Na jego realizację przeznaczono średnio 25 proc. rocznej pomocy Unii 
Europejskiej dla Polski w ramach programu Phare2. Przy właściwym wykorzystaniu tych 
środków, nastąpić powinno z jednej strony stopniowe zacieranie się różnic w rozwoju 
społeczno-gospodarczym terenów przygranicznych, zaś z drugiej ich przyspieszony 
rozwój. 

Metodyka badań 

Badania zostały przeprowadzone w oparciu o dane charakteryzujące rozwój 
społeczno-ekonomiczny poszczególnych gmin w Polsce w roku 2002 i dla porównania 
oraz określenia kierunku rozwoju - w roku 1995. Jako cechy diagnostyczne zostały 
przyjęte następujące zmienne: 

X1 - przyrost naturalny na 1000 mieszkańców; 

X2 - liczba ludności w wieku produkcyjnym na 1000 mieszkańców; 

X3 - liczba pracujących na 1000 ludności w wieku produkcyjnym; 

X4 - liczba mieszkań na 1000 ludności 

2 Analiza wsparcia rozwoju regionu środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych w okresie przed i po akcesji 
Polski do struktur Unii Europejskiej -stan na sierpień 2003, źródło internetowe: http://www.rzeszow.uw.gov.pl/ie/ 
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X5 - przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań; 

X6 - liczba mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców; 

X7 - przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytku; 

X8 - długość sieci wodociągowej na 1 km- powierzchni gminy; 

X9 - długość sieci kanalizacyjnej na 1 km< powierzchni gminy; 

X10 - długość sieci gazowej na 1 km2 powierzchni gminy; 

X11 - liczba jednostek zarejestrowanych w systemie REGON na 1000 mieszkańców; 

X12 - dochody budżetów gmin na 1000 mieszkańców. 

Powyższe zmienne wyrażają natężenie cech, co umożliwia dokonanie 
porównania badanych gmin pod względem każdej z tych cech. Dążąc jednak do 
uporządkowania gmin pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego, opisywanego 
przez wszystkie wyżej wymienione zmienne jednocześnie, została wykorzystana 
wchodząca w skład Wielowymiarowej Analizy Statystycznej metoda porządkowania 
liniowego. Ranking gmin pod względem kryterium ogólnego sporządzono na podstawie 
wyników otrzymanych metodą wzorca opartą o odległość euklidesową3. 

Badania zostały przeprowadzone dla wszystkich gmin jednocześnie bez względu 
na ich status (bez dokonania wcześniejszego podziału na gminy miejskie, wiejskie i 
miejsko-wiejskie), przy czym przyjęta została zasada, ze gminą przygraniczną jest każda 
gmina znajdująca się w województwie, przez które przebiega granica państwa. W 
przypadku gmin, które powstały po roku 1995 (m.in. gmina Ksawerów w województwie 
łódzkim, czy gmina Słopnice w województwie małopolskim), badanie ograniczono do 
określenia pozycji w rankingu w roku 2002, bez ich uwzględnienia w badaniu tempa 
rozwoju gmin w latach 1995-2002. 

Ogólne wyniki badań 

Badanie rozwoju społeczno gospodarczego przeprowadzono dla 2477 gmin. 
Porównując otrzymane wyniki dla roku 1995 oraz 2002, można zauważyć, że tylko w 
dwóch przypadkach nie nastąpiła zmiana miejsc w rankingi. Dotyczy to dwóch gmin 
wiejskich w województwie łódzkim: Kleszczów zajmującej 1 miejsce w rankingu oraz 
Gorzkowice - miejsce 1742. Największy wzrost w rankingu odnotowała gmina Ruda 
Maleniecka (woj. świętokrzyskie), az o 2113 miejsc (z miejsca 2446 w 1995 roku na 
miejsce 333 w roku 2002), zaś największy spadek gmina Zakroczym (woj. mazowieckie) -
o1628 miejsc ( z 529 na 2157). Wśród 576 gmin wiejskich, największy wzrost miejsca w 
rankingu odnotowała wspomniana już gmina Ruda Maleniecka, największy zaś spadek 
gmina Barciany (woj. warmińsko-mazurskie) o 1488 miejsc (z 821 na 2309). Średnio 
gminy wiejskie ze względu na rozwój społeczno-ekonomiczny zajmują w rankingu pozycję 
o 106 miejsc lepszą w 2002 roku niz w roku 1995. Gmina miejsko-wiejskich straciła 
natomiast przeciętnie 174 miejsca w rankingu. Największą spadek odnotowała gmina 
Zakroczym, największy natomiast wzrost w rankingu o 1732 miejsca (z miejsca 2012 na 
miejsce 280) gmina Dobrzyń nad Wisłą (woj. kujawsko-pomorskie). W przypadku 306 

3 Ze względu na cel badania i charakter artykułu oraz bogatą literaturę opisującą metodykę badania obiektów 
wielowymiarowych, pominięty został opis strony technicznej hierarchizacji gmin. 



gmin miejskich przeciętny spadek miejsca w rankingu wyniósł 254 pozycje. Największy 
odnotowała gmina Wojcieszów w woj. dolnośląskim (o 1546 miejsc z miejsca 713 na 
miejsce 2259), największy zaś wzrost miejsce w rankingu odniosła gmina Górowo 
Iławeckie w woj. warmińsko-mazurskim (z 1645 miejsca w roku 1995 na miejsce 709 w 
roku 2002). Przeciętnie zmiany w pozycjach gmin wchodzących w skład poszczególnych 
województw z podziałem na gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie prezentuje tabela 
1, natomiast miejsce w rankingu wybranych gmin w Polsce w roku 2002 oraz 1995 
prezentuje tabela . 

Tabela 1: Przeciętna zmiana pozycji w rankingu gmin w poszczególnych województwach w roku 2002 
w porównaniu z rokiem 1995. 

Województwo 

dolnośląskie 
kujawsko-pomorskie 

lubelskie 
lubuskie 

łódzkie 
małopolskie 

mazowieckie 
opolskie 

podkarpackie 
podlaskie 
pomorskie 

śląskie 
świętokrzyskie 

warmińsko-mazurskie 
wielkopolskie 

zachodniopomorskie 

miejska 
-430 

-273 
-268 
-483 
-471 
-103 
-205 
-158 
-91 

-149 
-125 

-251 
-303 

-371 
-148 
-184 

Typ gminy 
wiejska 

-202 
196 
324 
-141 

93 
-53 
131 

-222 
333 
269 
113 
-88 
511 
-181 

15 
31 

miesko-wiejska 
-396 

-98 
-158 
-302 
-115 
-125 

-7 
-568 

48 
-325 
-232 
-380 
394 

-356 
-89 

-157 

Ogółem 

-313 

69 
223 
-242 

11 
-73 

73 
-371 
239 
107 
17 

-173 
443 
-257 
-40 
-72 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 2: Pozycja wybranych gmin w Polsce pod względem rozwoju społeczno-ekonomicznego w roku 
1995 i 2002. 

Nazwa Gminy 

Kleszczów 

Rewal 

Krynica Morska 

Tarnowo Podgórne 

Polkowice 

Uchanie 

Pszczółki 

Myszków 

Tychowo 

Lubsko 

Małogoszcz 

Koźminek 

Załuski 

Koniusza 

Siedliszcze 

Brzeziny 

Stary Brus 

Izbica 

Michałów 

Lipowiec Kościelny 

Perlejewo 

Drohiczyn 

typ gminy 

wiejska 

wiejska 

miejska 

wiejska 

miejsko-wiejska 

wiejska 

wiejska 

miejska 

wiejska 

miejsko-wiejska 

miejsko-wiejska 

wiejska 

wiejska 

wiejska 

wiejska 

wiejska 

wiejska 

wiejska 

wiejska 

wiejska 

wiejska 

miejsko-wiejska 

województwo 

łódzkie 

zachodniopomorskie 

pomorskie 

wielkopolskie 

dolnośląskie 

lubelskie 

pomorskie 

śląskie 

zachodniopomorskie 

lubuskie 

świętokrzyskie 

wielkopolskie 

mazowieckie 

małopolskie 

lubelskie 

łódzkie 

lubelskie 

lubelskie 

świętokrzyskie 

mazowieckie 

podlaskie 

podlaskie 

miejsce 
w rankingu 

w 2002 roku 

1 

2 

3 

4 

5 

1000 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2473 

2474 

2475 

2476 

2477 

miejsce 
w rankingu 

w 1995 roku 

1 

5 

9 

26 

4 

2311 

1217 

344 

1415 

959 

1517 

1291 

2042 

1653 

2171 

2110 

2059 

2243 

2460 

2106 

1724 

2066 

Źródło: opracowanie własne. 

Na podstawie analizy danych zawartych w tabeli 1. można zauważyć, iż w ciągu 
siedmiu lat największej poprawie uległ poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gmin 
wiejskich - w 10 z 15 województw nastąpił przeciętny wzrost pozycja w rankingu. Odbyło 
się to kosztem gmin miejskich i miejsko-wiejskich. W przypadku gmin miejskich średnia 
pozycja w rankingu uległa pogorszeniu we wszystkich województwach, natomiast w 
przypadku gmin miejsko-wiejskich polepszeniu uległa tylko w województwie 
podkarpackim (przede wszystkim dzięki takim gminom jak: Cieszanów (poprawa miejsca 
w rankingu o 1057 pozycji), Głogów Małopolski (poprawa o 716 pozycji), czy (Kańczuga 
- poprawa o 692 pozycje). Wśród 100 najlepiej rozwiniętych gmin w Polsce w roku 2002 
znajdowało się 40 gmin miejskich (tj. 13,07% wszystkich gmin miejskich), 49 gmin 
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wiejskich (3,07%) oraz 11 gmin miejsko-wiejskich (1,91%). Z drugiej strony wśród 100 
najgorzej rozwiniętych gmin, nie było żadnej gminy miejskiej (najgorzej rozwiniętą gminą 
miejską była gmina Wojcieszków - 2259 pozycja w rankingu), 7 gmin to gminy miejsko-
wiejskie, zaś pozostałe 93 to gminy wiejskie. Strukturę 100 najlepiej rozwiniętych oraz 
100 najgorzej rozwiniętych gmin w Polsce ze względu na przydział administracyjny do 
danego województwa w 2002 roku prezentuje rysunek 2. 

Rysunek 2: Struktura najlepiej i najgorzej społecznie-gospodarczo rozwiniętych gmin w 2002 roku ze względu 
na przynależność administracyjną. 

Źródło: opracowanie własne. 

Sytuacja gmin pogranicza zachodniego 

Zgodnie z przyjętym dla celów badania podziałem, za gminy pogranicza zachodniego 
uważa się wszystkie gminy województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz 
dolnośląskiego. Przy tak przyjętym podziale należy uwzględnić 366 gmin (169 z woj. 
dolnośląskiego, 83 z woj. lubuskiego oraz 114 z woj. zachodniopomorskiego). W pewnym 
zakresie sytuacja społeczno-gospodarcza gmin w województwach znajdujących się przy 
granicy państwa (nie tylko zachodniej) została przeanalizowana w poprzedniej części 
artykułu. Z tego też względu, w tym miejscu hierarchizacja gmin zostanie przeprowadzona 
w oparciu nie o stan przyjętych zmiennych diagnostycznych w 2002 roku ale na 
podstawie przyrostu ich wartości w roku 2002 w stosunku do roku 1995, czyli zostanie 
przebadane tempo rozwoju społeczno-gospodarczego gmin rejonu przygranicznego na 
tle pozostałych gmin Polski. Przy tak skonstruowanym kryterium ogólnym nastąpiło 
pewne przeszacowanie pozycji gmin w rankingu rozwoju. O ile wśród 100 
najdynamiczniej rozwijających się gmin w Polsce są 24 gminy pogranicza zachodniego (w 
rankingu dla danych określających poziomy badanych cech w roku 2002 było ich 23), to 
wśród 100 gmin charakteryzujących się najwolniejszym tempem rozwoju jest 19 gmin 
należących do województw graniczących z Niemcami (przy poprzednim kryterium 
ogólnym były tylko 2). Wybrane gminy należące do obu grup gmin prezentuje tabela 3 
oraz tabela 4. 
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Tabela 3: Wybrane gminy pogranicza zachodniego należące do 100 najdynamiczniej rozwijających się gmin 
w Polsce. 

Nazwa Gminy 

Rewal 
Szczawno-Zdrój 

Mielno 
Ustronie Morskie 

Jerzmanowa 
Pszczew 

Bogatynia 
Iłowa 

Nowe Warpno 

Świeradów-Zdrój 
Święta 

Katarzyna 

Płoty 
Świnoujście 

Wałbrzych 
Szklarska 

Poręba 

województwo 

zachodniopomorskie 
dolnośląskie 

zachodniopomorskie 
zachodniopomorskie 

dolnośląskie 
lubuskie 

dolnośląskie 
lubuskie 

zachodniopomorskie 
dolnośląskie 

dolnośląskie 

zachodniopomorskie 
zachodniopomorskie 

dolnośląskie 

dolnośląskie 

typ gminy 

wiejska 
miejska 
wiejska 
wiejska 
wiejska 
wiejska 

miejsko-wiejska 
miejsko-wiejska 
miejsko-wiejska 

miejska 

miejsko-wiejska 

miejsko-wiejska 
miejska 

miejska 

miejska 

Pozycja pod 
względem 

tempa 
rozwoju 

3 
7 
8 
15 
19 
20 
29 
39 
48 
56 

58 
62 
69 

83 

96 

miejsce w 
rankingu w 
2002 roku 

2 
64 
13 
9 

60 
233 
15 

368 
144 
156 

151 
955 
112 
173 

82 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 4: Wybrane gminy pogranicza zachodniego należące do 100 najmniej dynamicznie rozwijających się 
gmin w Polsce. 

Nazwa Gminy 

Ińsko 

Jawor 
Żagań 

Gozdnica 
Świebodzice 
Dzierżoniów 

Oleśnica 
Zgorzelec 
Świdnica 
Chojnów 
Łęknica 

województwo 

zachodniopomorskie 
dolnośląskie 

lubuskie 

lubuskie 

dolnośląskie 
dolnośląskie 

dolnośląskie 
dolnośląskie 

dolnośląskie 
dolnośląskie 

lubuskie 

typ gminy 

miejsko-wiejska 

miejska 
miejska 

miejska 
miejska 
wiejska 

wiejska 
wiejska 

wiejska 
wiejska 
miejska 

Pozycja pod 
względem 

tempa rozwoju 
2377 

2388 
2396 

2403 

2425 
2434 

2435 
2449 

2451 
2468 
2471 

miejsce w 
rankingu w 
2002 roku 

725 

1134 
1264 

1883 
1711 

1101 

1552 
979 

1105 
1608 
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Źródło: opracowanie własne. 
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Gminy pogranicza południowego 

Jako gminy pogranicza południowego przyjęto gminy województw: dolnośląskiego 
(ze względu na położenie województwa, województwo to zaliczono zarówno do 
pogranicza zachodniego jak i południowego), opolskie, śląskie, małopolskie oraz 
podkarpackie, czyli łącznie 744 gminy (co stanowi 30% wszystkich gmin poddanych 
analizie). Udział gmin pogranicza południowego wśród najdynamiczniej rozwijających się 
gmin w Polsce jest proporcjonalny do odsetka gmin wchodzących w skład tego obszaru 
(wśród 100 najlepszych pod tym względem gmin w Polsce, gminy województw 
południowych stanowią 32% ). Nieco większy natomiast jest ich udział wśród 100 
najwolniej rozwijających się gmin w Polsce, wynosi bowiem 38%. Wśród gmin pogranicza 
południowego pięć najlepiej oraz pięć najgorzej rozwijających się gmin miejskich, 
wiejskich i miejsko-wiejskich (w przypadku gmin miejsko-wiejskich wśród najlepszych były 
tylko trzy) przedstawiono w tabelach 5 i 6. 

* 

Tabela 5: Wybrane gminy pogranicza południowego należące do 100 najdynamiczniej rozwijających się gmin 
w Polsce. 

Nazwa Gminy 

Goczałkowice-
Zdrój 

Szczawno-Zdrój 
Ornontowice 
Chełm Śląski 

Ożarowice 
Muszyna 

Jerzmanowa 
Bogatynia 
Nowy Sącz 

Krosno 

Świeradów-Zdrój 

Święta Katarzyna 
Ustroń 

województwo 

śląskie 

dolnośląskie 
śląskie 
śląskie 
śląskie 

małopolskie 
dolnośląskie 
dolnośląskie 
małopolskie 

podkarpackie 

dolnośląskie 

dolnośląskie 
śląskie 

typ gminy 

wiejska 

miejska 
wiejska 

wiejska 
wiejska 

miejsko-wiejska 
wiejska 

miejsko-wiejska 
miejska 
miejska 

miejska 
miejsko-wiejska 

miejska 

Pozycja pod 
względem 

tempa 
rozwoju 

5 

7 
10 

14 
16 
18 
19 
29 
42 
49 
56 

58 
74 

miejsce 
w rankingu 

w 2002 roku 

46 

64 
8 

115 
94 

226 
60 
15 
36 
20 
156 
151 

29 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 6: Wybrane gminy pogranicza południowego należące do 100 najmniej dynamicznie rozwijających się 
gmin w Polsce. 

Nazwa Gminy 

Ogrodzieniec 
Kuźnia Raciborska 

Czerwionka-Leszczyny 
Baborów 

Brzeg 
Czeladź 

Zgorzelec 
Świdnica 

Wodzisław Śląski 
Miedźna 

Zawadzkie 
Chorzów 

Zebrzydowice 
Chojnów 

Świętochłowice 

województwo 

śląskie 
śląskie 
śląskie 

opolskie 
opolskie 
śląskie 

dolnośląskie 
dolnośląskie 

śląskie 
śląskie 

opolskie 
śląskie 
śląskie 

dolnośląskie 
śląskie 

typ gminy 

miejsko-wiejska 
miejsko-wiejska 
miejsko-wiejska 
miejsko-wiejska 

miejska 
miejska 
wiejska 
wiejska 
miejska 
wiejska 

miejsko-wiejska 
miejska 
wiejska 

wiejska 
miejska 

Pozycja pod 
względem 

tempa rozwoju 

2375 
2379 
2380 
2392 
2430 
2436 
2449 
2451 
2453 
2454 
2457 

2461 
2465 

2468 
2470 

miejsce 
w rankingu 

w 2002 roku 

1775 
1614 
1582 
1629 
505 
1168 
979 
1105 
864 
150 

1765 
493 
611 

1608 
843 

Źródło: opracowanie własne. 

Gminy pogranicza wschodniego 

Zgodnie z przyjętą zasadą za gminy pogranicza wschodniego uważać się będzie 
gminy województw: podkarpackiego (taka sama sytuacja jak poprzednio z województwem 
dolnośląskim), lubelskiego oraz podlaskiego (łącznie 490 gmin). Okazuje się, że pomimo 
tego, iż w regionie tym znajduje się co piąta gmina w Polsce, wśród najdynamiczniej 
rozwijających się 100 gmin w Polsce jest tylko 16 z pogranicza wschodniego, z tego 10 to 
gminy wiejskie. Dodatkowo z województwa lubelskiego w skład tych 100 gmin weszły 
dwie: Nałęczów oraz Biała Podlaska. Z drugiej strony również tylko 16 gmin znalazło się 
wśród 100 najgorzej rozwijających się gmin w Polsce w tym 14 to również gminy wiejskie, 
a tylko jedna należała administracyjnie do województwa podkarpackiego. Tak duży udział 
gmin wiejskich badanego regionu wśród 100 najlepszych i najgorszych gmin w Polsce 
wynika przede wszystkim z dużego udziału tego typu gmin w regionie pogranicza 
wschodniego (75%). Zgodnie w przyjętą konwencją opisywania gmin danego pogranicza, 
poniższe dwie tabele prezentują wybrane najlepiej i najgorzej rozwijające się gminy 
wschodnich województw. 
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Tabela 7: Wybrane gminy pogranicza wschodniego należące do 100 najdynamiczniej rozwijających się gmin 
w Polsce. 

Nazwa Gminy 

Solina 
Ostrów 

Tyrawa Wołoska 
Suraż 

Michałowo 
Suwałki 
Krosno 

Lutowiska 
Nałęczów 

Biała Podlaska 
Wysokie Mazowieckie 

województwo 

podkarpackie 
podkarpackie 
podkarpackie 

podlaskie 
podlaskie 
podlaskie 

podkarpackie 

podkarpackie 
lubelskie 
lubelskie 
podlaskie 

typ gminy 

wiejska 
wiejska 
wiejska 

miejsko-wiejska 
wiejska 
miejska 
miejska 

wiejska 
miejsko-wiejska 

miejska 
miejska 

Pozycja 
pod 

względem 
tempa 

rozwoju 

21 
22 
28 
33 
35 
44 
49 

61 
64 
95 
97 

miejsce 
w 

rankingu 
w 2002 

roku 
168 
491 
273 
612 
722 
177 
20 

128 
255 
152 
322 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 8: Wybrane gminy pogranicza wschodniego należące do 100 najmniej dynamicznie rozwijających się 
gmin w Polsce. 

Nazwa Gminy 

Bielsk Podlaski 
Tomaszów Lubelski 
Rejowiec Fabryczny 

Orla 
Kleszczele 

Świdnik 
Puchaczów 

województwo 

podlaskie 
lubelskie 
lubelskie 
podlaskie 

podlaskie 
lubelskie 

lubelskie 

typ gminy 

wiejska 
wiejska 
wiejska 

wiejska 
miejsko-wiejska 

miejska 

wiejska 

Pozycja 
pod 

względem 
tempa 

rozwoju 

2421 
2427 
2428 

2438 
2442 
2456 
2464 

miejsce w 
rankingu w 
2002 roku 

2468 
2454 
1007 
1324 

2439 
1317 

6 

Źródło: opracowanie własne. 

Gminy pogranicza północnego 

Ze względu na fakt, że od północy jedynym bezpośrednim sąsiadem Polski jest 
Obwód Kaliningradzki oraz, że UE m.in. w programie wspierania współpracy 
przygranicznej Interreg do regionu północnego zalicza województwo pomorskie, 
warmińsko-mazurskie i podlaskie4, gminy wchodzące w skład tych województw, dla 
potrzeb badania, będą tworzyły obszar pogranicza północnego. Oznacza to, że w 

4 również poprzez region słupski województwo zachodniopomorskie, jednak ze względu, że jest to mały stosunkowo 
obszar woj. zachodniopomorskiego, województwo to zostanie pominięte tej części badań. 
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obszarze tym znajduje się 357 gmin. Wśród 100 najlepiej rozwijających się gmin w Polsce 
est 20 gmin z tego regionu (w tym tylko 2 z woj. warmińsko-mazurskiego), zaś w 100 
najgorzej rozwijających się gmin - 22 gminy z pogranicza północnego. Wybrane wyniki 
oadania prezentuje tabela 9 oraz tabela 10. 

Tabela 9: Wybrane gminy pogranicza północnego należące do 100 najdynamiczniej rozwijających się gmin 
w Polsce. 

Nazwa Gminy 

Krynica 
Morska 
Ustka 
Łeba 

Jastarnia 
Frombork 
Stawiguda 

Suraż 
Michałowo 

Hel 

Suwałki 

Gniewino 
Krokowa 

województwo 

pomorskie 
pomorskie 
pomorskie 
pomorskie 

warmińsko-mazurskie 
warmińsko-mazurskie 

podlaskie 
podlaskie 

pomorskie 

podlaskie 
pomorskie 
pomorskie 

typ gminy 

miejska 
wiejska 
miejska 
miejska 

miejsko-wiejska 
wiejska 

miejsko-wiejska 
wiejska 
miejska 

miejska 
wiejska 
wiejska 

Pozycja pod 
względem 

tempa rozwoju 

2 
6 

17 

23 
26 
32 
33 
35 
37 

44 

45 
51 

miejsce w 
rankingu w 
2002 roku 

3 
24 
14 
16 

365 
39 

612 
722 
475 

177 

162 
142 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 10: Wybrane gminy pogranicza północnego należące do 100 najmniej dynamicznie rozwijających się 
gmin w Polsce. 

Nazwa 
Gminy 

Lębork 
Mrągowo 

Tczew 
Kleszcze

le 
Czarna 
Woda 

Mrągowo 
Malbork 
Ostróda 
Szczytno 

Działdowo 
Kętrzyn 

województwo 

pomorskie 

warmińsko-mazurskie 
pomorskie 

podlaskie 

pomorskie 

warmińsko-mazurskie 
pomorskie 

warmińsko-mazurskie 
warmińsko-mazurskie 

warmińsko-mazurskie 
warmińsko-mazurskie 

typ gminy 

miejska 
miejska 

miejska 

miejsko-wiejska 

miejska 

wiejska 
wiejska 
miejska 
wiejska 

wiejska 
wiejska 

Pozycja pod 
względem 

tempa 
rozwoju 

2376 

2401 
2440 

2442 

2445 

2450 
2452 

2458 
2460 

2463 
2467 

miejsce w 
rankingu w 
2002 roku 

594 

485 
945 

2439 

609 

1613 
1362 
875 
1433 

1079 
1648 

Źródło: opracowanie własne. 

81 



Perspektywy rozwoju gmin przygranicznych 

W latach 2004-2006 Polska tylko poprzez program wspierania współpracy 
przygranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej INTERREG III otrzyma 221,36 min 
zł. Głównym celem programu INTERREG III jest wzmocnienie spójności gospodarczej i 
społecznej w Unii Europejskiej poprzez propagowanie współpracy transgranicznej 
(komponent A), ponadnarodowej (komponent B) i międzyregionalnej (komponent C). 
Wielkość środków przeznaczonych w ramach danych komponentów dla poszczególnych 
regionów prezentuje tabela 11. 

Tabela 11: Alokacja środków finansowych dla poszczególnych komponentów i programów w ramach 
INTERREG (Euro) 

INTERREG INA 

Polska -Meklemburgia 

Polska -Brandenburgia 

Polska-Saksonia 

Polska -Czechy 

Polska - Słowacja 

Polska - Litwa - Federacja 
Rosyjska (Obwód 
Kaliningradzki) 

Polska -Ukraina - Białoruś 

INTERREG 1MB 

BSR 
CADSES 

INTERREG NIC 

Strefa Północ 

Strefa Wschód 

ESPON 

INTERACT 

Całkowita alokacja 

2004-2006 

177 086 753 

29 942 930 

30 048 271 

26 610 520 

18 002 947 

10501 719 

24 161 496 

37 818 870 

30 990 182 

18 594 109 

12 396 073 

13 281 506 

3 597 452 

8 394 054 

160 000 

1 130 000 

221 358 441 

2004 

49 462 809 

8 363 479 

8 392 903 

7 432 691 

5 028 475 

2 933 277 

6 748 644 

10 563 340 

8 655 992 

5 193 595 

3 462 397 

3 709 724 

984 217 

2 296 507 

53 000 

376 000 

61 828 525 

2005 

56 037 
865 

9 475 231 

9 508 565 

8 420 713 

5 696 907 

3 323 196 

7 645 736 

11 967517 

9 806 626 

5 883 976 

3 922 650 

4 202 811 

1 131 844 

2 640 967 

53 000 

377 000 

70 047 302 

2006 

71 586 079 

12 104 220 

12 146 803 

10 757 116 

7 277 565 

4 245 246 

9 767 116 

15288013 

12 527 564 

7 516 538 

5 011 026 

5 368 971 

1 481 391 

3 456 580 

54 000 

377 000 

89 482 614 

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/pliki_do_pobrania/interreg_alokacje_pop.doc. 

Wraz z innymi środkami pomocowymi UE umożliwi to jeszcze szybszy rozwój terenów 
przygranicznych. Władze lokalne winny jednak pamiętać, aby strategii rozwoju nie opierać 
tylko na samej pomocy finansowej instytucji europejskich, lecz również na wykorzystaniu 
własnego potencjału, którym mogą być na walory turystyczno-rekreacyjne gminy. 
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