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Wstęp

WSTĘP

 
Kapitał  ludzki  stanowi  jeden  z  kluczowych  elementów  rozwoju  organizacji. 

Współcześnie jest on analizowany na różnych poziomach i w różnym zakresie, także 
w odniesieniu do układu terytorialnego. Tym bardziej warto zastanowić się nad kapi-
tałem ludzkim w rozwoju lokalnym. Niniejsza praca stanowi próbę analizy i opisu za-
równo cech  oraz  potencjału  kapitału  ludzkiego,  jak i  jego  zależności  z  rozwojem 
w skali lokalnej na przykładzie Bielska-Białej i powiatu bielskiego. 

Wybór Bielska-Białej i powiatu bielskiego pozwala na porównanie nie tylko miasta 
na prawach powiatu (co więcej, miasta ekswojewódzkiego, przed reformą z 1999 r.) 
i powiatu ziemskiego, ale także na obserwację szeregu powiązań funkcjonalnych mię-
dzy  nimi.  Zasadniczy  cel  pracy  stanowią  opisanie  i  porównanie  zasobów kapitału 
ludzkiego na terenie średniego miasta oraz  jego bezpośredniego zaplecza,  jakim są 
otaczające go gminy powiatu ziemskiego, wykazanie zależności pomiędzy kapitałem 
ludzkim  a  rozwojem omawianych  jednostek  terytorialnych,  określenie  możliwości 
wpływania lokalnych władz samorządowych zarówno na te relacje, jak i na jakość sa-
mego kapitału ludzkiego, a wreszcie próba wskazania najważniejszych wyzwań roz-
wojowych stojących przed tymi wspólnotami lokalnymi. W przypadku omawianych 
jednostek dochodzi jeszcze jeden istotny fakt, jakim jest położenie w pobliżu dużych 
ośrodków rangi metropolitalnej: konurbacji górnośląskiej i aglomeracji krakowskiej. 

W Polsce kapitał ludzki w ujęciu terytorialnym analizuje i opisuje się w szczegól-
ności na poziomie regionalnym (wojewódzkim). Jednak ze względu na potrzeby wielu 
instytucji publicznych, a przede wszystkim samych jednostek samorządowych, szereg 
danych statystycznych dotyczących m.in. ludności, infrastruktury, finansów samorzą-
dowych i in. jest prezentowanych w układach lokalnych (subregiony, powiaty, gminy), 
a nawet subloklanych (poszczególne miejscowości). Odpowiedni dobór danych po-
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zwala zatem na oszacowanie kapitału ludzkiego, również w kontekście rozwoju lokal-
nej jednostki terytorialnej, jaką stanowi powiat. Przy takiej analizie również istotne są 
opis i analiza elementów niemierzalnych i niepoddających się wycenie, a których zwią-
zek z rozwojem jest zauważalny.

Niniejsza  praca  podzielona  została  na  cztery  rozdziały  odnoszące  się  przede 
wszystkim  do  zagadnień  teoretycznych,  w  tym różnych  sposobów  spojrzenia  na 
omawiany  temat  kapitału  ludzkiego  oraz  innych  powiązanych  zeń  niematerialnych 
form kapitału (w szerszym ujęciu niż tylko terytorialnym); opisu i oszacowania kapita-
łu ludzkiego oraz wybranych wskaźników rozwoju (także w kontekście porównaw-
czym) opisywanych jednostek terytorialnych; wykazania bezpośrednich i pośrednich 
relacji  między kapitałem ludzkim a rozwojem w odniesieniu do konkretnej sytuacji 
społeczno-gospodarczej. Zasięg chronologiczny pracy obejmuje lata 2005–2011. Taki 
wybór zakresu czasowego daje bardzo aktualny obraz sytuacji w Bielsku-Białej i po-
wiecie bielskim. Co więcej, okres ten przypada na czas, w którym struktury i instytucje 
powstałe w efekcie reformy terytorialnej  i  administracyjnej  kraju z  1999 r.  można 
uznać za okrzepłe (w szczególności dotyczy to powiatów). Wiąże się także z członko-
stwem Polski w Unii Europejskiej, które stanowi przecież szereg zarówno nowych 
wyzwań, jak i możliwości rozwojowych. Nie można bowiem zapomnieć, że polityka 
wspólnotowa szczególną uwagę przywiązuje do problematyki innowacyjności, wiedzy, 
wykształcenia, kompetencji itp., a zatem do inwestycji w człowieka. 

Rozdział pierwszy stanowi próbę naszkicowania najważniejszych zagadnień teore-
tycznych odnoszących się bezpośrednio, jak i pośrednio do tematu pracy. Określenie 
kluczowych pojęć związanych z kapitałem ludzkim i rozwojem terytorialnym oparte 
zostało na odniesieniach do różnych spotykanych w literaturze przedmiotu definicji. 
Omówione zostały również zjawiska powiązane oraz pojęcia zbliżone do tematu pra-
cy, w szczególności kapitał społeczny i intelektualny. W rozdziale naszkicowane zo-
stały wybrane sposoby badania omawianych zjawisk.

Rozdział  drugi  poświęcony  jest  zasobom  kapitału  ludzkiego  na  terenie 
Bielska-Białej i powiatu bielskiego. Analizie poddana jest przede wszystkim sytuacja 
demograficzna,  aktywność  zawodowa i  przedsiębiorczość  mieszkańców.  Ponad  to 
omówiona  zostaje  sytuacja  edukacyjna  ze  szczególnym  uwzględnieniem  systemu 
oświaty będącego w gestii władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego. 
Naszkicowany zostaje także charakter lokalnego rynku szkolnictwa wyższego.

Rozdział trzeci opisuje wybrane aspekty rozwoju jednostek terytorialnych, które 
pośrednio lub bezpośrednio wiążą się z problematyką kapitału ludzkiego. Omówione 
zostają finanse jednostek samorządu terytorialnego m.in. pod względem ich relacji do 
zamożności  społeczeństwa.  Naszkicowana  zostaje  także  charakterystyka  –  kluczo-
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wych z punktu widzenia mieszkańców i poziomu ich życia – infrastruktury, sytuacji 
mieszkaniowej, jak również dostępności do opieki medycznej, instytucji kultury oraz 
sportu i rekreacji.

Czwarty,  ostatni rozdział stanowi  próbę wskazania wybranych,  najistotniejszych 
wyzwań rozwojowych stojących przed samorządami lokalnymi, także w kontekście 
możliwości zapobiegania im bądź łagodzenia ich skutków. W rozdziale tym następuje 
odwołanie zarówno do prognoz demograficznych, jak i do ogólnopolskich badań ka-
pitału ludzkiego. Zaznaczona zostaje rola władz lokalnych w przeciwdziałaniu niepo-
żądanym  zjawiskom,  przy  jednoczesnym  wskazaniu  ograniczeń,  jakie  dotykają 
samorządy gminne i powiatowe, a których nie można lekceważyć. 
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Rozdział I ⦁ Kapitał ludzki a rozwój lokalny – próba definicji

ROZDZIAŁ I

Kapitał ludzki a rozwój lokalny – próba definicji

1.1. Niematerialne formy kapitału

Pojęcia kapitału ludzkiego i społecznego, jak i innych niematerialnych form kapi-
tału, w ostatnich latach znacząco zyskały na popularności nie tylko wśród badaczy, 
ale także coraz chętniej przywoływane są przez publicystów, dziennikarzy, urzędni-
ków czy polityków. Jak zauważa M. Herbst we wprowadzeniu do pracy zbiorowej 
pt. Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny1, oba zbliżone do siebie terminy 
łączy przede wszystkim opozycja do kapitału fizycznego, przy czym pierwszy częściej 
występuje w pracach ekonomicznych, zaś drugi – socjologicznych. Jednym z powo-
dów zainteresowania się niematerialnymi formami kapitału była obserwacja wskazują-
ca, iż wyposażenie w kapitał fizyczny nie stanowi jedynego powodu zróżnicowania 
w zamożności  społeczeństw i  z  pewnością cechy takie, jak: poziom wykształcenia, 
zdrowie,  zaufanie,  czy  chęć  do  współpracy,  mają  wpływ na  rozwój  gospodarczy. 
Charakter zjawisk, jak również interdyscyplinarne podejście do nich znacząco utrud-
niają  precyzyjne zdefiniowanie zwłaszcza  tych dwóch pojęć,  tj.  kapitału  ludzkiego 
i społecznego. Dlatego w szczególności w potocznym użyciu oba pojęcia bywają nie-
raz mylone lub uznawane za bliskoznaczne.

W tym miejscu należy także wskazać na głosy krytyczne wobec pojęcia kapitału ludz-
kiego. Niektórzy autorzy, tacy jak np. A. Bihr, wskazują, że kapitał jako akumulacja pracy, 
podlegający wycenie, jest w swej naturze „nieludzki”. Wymaga bowiem od człowieka 

1 M. Herbst (red. nauk.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Scholar, Warszawa 2007, s. 9–16.
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poddania ocenie własnej egzystencji z punktu widzenia rynkowej wartości, a zatem pro-
wadzi do dehumanizacji jednostki ludzkiej2. Poglądy takie stanowią jednak w mniejszość.

1.1.1. Kapitał ludzki

Analizując literaturę przedmiotu, należy uznać, że nie ma jednej definicji kapitału 
ludzkiego.  Podstawowe  zastrzeżenia  niektórych  badaczy  budzi  przede  wszystkim 
samo określenie „kapitał”, które z rzadka zastępowane jest pojęciem „zasoby”. Jed-
nakże, jak wskazuje M. Makuch, dominujące są głosy uznające poprawność pojęcia 
„kapitał ludzki”, ze względu na podstawowe cechy opisywanego zjawiska analogiczne 
do cech kapitału materialnego3.

Na kapitał ludzki składa się ogół predyspozycji, wiedzy, umiejętności wraz z kompe-
tencjami, które pozwalają je spożytkować w konkretnych działaniach. Można rozpatrywać 
go zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym, tj. personelu, czyli zasobów 
wynikających ze zorganizowania pracy grupowej.  W pierwszym przypadku szczególną 
rolę pełnią tzw. pracownicy kluczowi, którzy kreują działania, personel zaś to zespół pra-
cowników wykonawczych. W takim ujęciu należy pamiętać o czynnikach ściśle związa-
nych  z  kapitałem  ludzkim,  takich  jak  zaufanie,  kapitał  organizacyjny  czy  relacyjny4, 
będących zatem także elementami określającymi kapitał społeczny.

Złożoność pojęcia „kapitał ludzki” wynika bowiem choćby z różnorodności ról spo-
łecznych, pozycji jednostki w społeczeństwie, jak i złożoności samych relacji społecz-
nych. We współczesnej gospodarce większość działalności ludzkiej nie ma i nie może 
mieć charakteru indywidualnego, bo złożoność działań i relacji wymusza kooperację. 

Problematyka wzrostu gospodarczego stanowiła intelektualne wyzwania już od za-
rania nowożytnej ekonomii5. Jednym z pierwszych teoretyków, który przyjmował, że 
sami ludzie stanowią już część kapitału, był w XVII w. W. Petty, choć za podstawowe 
czynniki wpływające na bogactwo narodowe uznawał ziemię i pracę. W myśli jednego 
z głównych twórców klasycznej ekonomii A. Smitha pojawia się m.in. problem po-
działu  pracy,  ale  także  nabywanie  kwalifikacji  i  kwestie  nakładów  na  kształcenie. 
A. Smith,  choć  liberał,  uznawał  konieczność  pozostawienia  państwu  obowiązków 
w zakresie szkolnictwa i ochrony zdrowia6.  T. Malthaus w swoim modelu również 

2 M. Makuch, Kapitał ludzki – próba definicji [w:] D. Moroń (red.), Kapitał ludzki i społeczny. Wybrane pro-
blemy teorii i praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 13.

3 Ibidem, s. 14–15.
4 Por.: T. Bal-Woźniak, Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy [w:] D. Kopycińska (red.), Ka-

pitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006 s. 75–77.
5 Przegląd koncepcji dotyczących kapitału ludzkiego w myśli ekonomicznej zob. np. W. Miś, Kapitał  

ludzki w gospodarce rynkowej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa, Warszawa 2007.
6 Ibidem, s. 9–14. 
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wskazywał na rolę czynnika ludzkiego w dynamice wzrostu gospodarczego. W nawią-
zaniu do tego modelu poziom umieralności  spada,  a poziom urodzin wzrasta,  gdy 
przychody przekraczają poziom równowagi i odwrotnie. Doświadczenia XIX-wieczne 
i połowy XX wieku co prawda wykazały,  że wzrost przychodów raczej obniża po-
ziom urodzin, jednak korelacja pomiędzy poziomem zdrowia a zamożnością pozosta-
je  widoczna.  Dlatego  neoklasycy  na  słabości  założeń  modelu  malthusiańskiego 
odpowiedzieli,  pomijając  zasadniczo  relacje  pomiędzy  czynnikami  populacyjnymi 
a gospodarką. Korektą modelu stała się dla nich nie stopa wzrostu ludności, ale stopa 
inwestycji  w  kapitał  fizyczny,  którego  zasoby  rosną  znacznie  wolniej  kiedy 
dochód/przychód per capita przekracza poziom równowagi. Jednakże ani T. Malthus, 
ani  neoklasycy przy analizowaniu problematyki  wzrostu nie przywiązywali  większej 
uwagi do zagadnienia kapitału  ludzkiego.  Współcześnie silne dowody przemawiają 
jednak za uznaniem silnego związku miedzy inwestycjami w czynnik ludzki a pozio-
mem wzrostu gospodarczego. Ze względu na fakt, że w kapitale ludzkim zawarte są 
wiedza oraz umiejętności, zaś współczesny rozwój gospodarczy szczególnie zależy od 
zaawansowanych technologii i wiedzy naukowej, można założyć, iż cały rozwój go-
spodarczy w dużej mierze zależny jest od akumulacji tegoż kapitału7. 

Wiele  definicji  sprowadza  kapitał  ludzki  do problemu wykształcenia.  R.  Lucas 
określa  go  jako  poziom  umiejętności  pracownika  o  kapitale  h,  który  odpowiada 
produktywności dwóch pracowników o kapitale ½ h. Jednocześnie wskazuje na zna-
czenie sposobu alokacji swojego czasu przez pojedynczą osobę w różnych przedsię-
wzięciach, na produktywność tej osoby w przyszłości, czyli odnosi się do długości 
kształcenia się oraz momentu wejścia jednostki na rynek pracy. L. Zienkowski pisze 
z kolei o kapitale  wiedzy jako zagregowanym zasobie całego społeczeństwa,  w ra-
mach którego wyróżnia zebrane wyniki badań, ale także poziom wiedzy społeczeń-
stwa  (poziom  wykształcenia,  czyli  „alfabetyzm  funkcjonalny”)8.  Tak  ujmowany 
kapitał ludzki, przy uwzględnieniu psychicznej i fizycznej kondycji jednostek, można 
też najogólniej określić jako „zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia i energii witalnej 
zawarty w danym społeczeństwie czy narodzie”9.

Kapitał ludzki można zatem rozpatrywać zarówno na poziomie indywidualnym 
(cechy danej osoby), jak i zbiorowym (np. personel firmy). Jak już zostało zasygnali-
zowano powyżej,  w pierwszym przypadku  szczególną  rolę pełnią tzw. pracownicy 
kluczowi,  którzy  kreują  działania,  personel  zaś  to  zespół  pracowników wykonaw-
czych. W takim ujęciu należy pamiętać o ściśle związanych z kapitałem ludzkim czyn-

7 G.S. Becker, K.M. Murphy, R. Tamura, Human Capital, Fertility, and Economic Growth, „The Journal 
of Political Economy”, Vol. 98, No. 5, Part 2, 1990, s. 12–13.

8 M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i …, op. cit., s. 11 i n.
9 A.B. Czyżewski, et al., Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce, „Studia i Prace: Z Prac Za-

kładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych”, nr 277, ZBSE GUS i PAN, Warszawa 2001, s. 6.
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nikach  jak zaufanie,  kapitał  organizacyjny,  czy  relacyjny10,  a  zatem także  elementy 
określające kapitał społeczny. Wieloaspektowość tak ujętej problematyki wynika bo-
wiem choćby z samej różnorodności ról społecznych, pozycji jednostki w społeczeń-
stwie,  czyli  złożoności  samych  grup  społecznych.  We  współczesnej  gospodarce 
większość działalności ludzkiej nie ma bowiem charakteru indywidualnego, bo skom-
plikowanie działań i relacji, poziom wyspecjalizowania wynikający choćby z zaawan-
sowania technologicznego i organizacyjnego wymuszają kooperację. 

Należy  wskazać,  że  bardzo  często  kapitał  ludzki  rozważany  jest  na  poziomie 
przedsiębiorstwa. Definiowany może być wtedy jako wiedza i umiejętności pracowni-
ków danej firmy, które mogą być wykorzystane do realizacji zadań firmy (produkcyj-
nych czy usługowych) na wysokim poziomie. XX-wieczna teoria kapitału ludzkiego 
(np. Beckera) wyróżniała dwie jego zasadnicze odmiany: 

• kapitał ludzki właściwy dla całej branży (industry-specific form) oraz
• kapitał ludzki właściwy dla konkretnego przedsiębiorstwa (firm-specific form). 
Pierwszą stanowi złożona wiedza dotycząca procesów produkcyjnych lub świad-

czenia usług w danej branży. Druga to wiedza na temat unikatowych działań i proce-
dur, których wartość poza firmą, w której powstały, jest mocno ograniczona11. 

Jednak przedmiotem niniejszej analizy jest problematyka kapitału ludzkiego w uję-
ciu  terytorium.  O ile  przed  nasileniem się  procesów globalizacyjnych konkurencja 
miała miejsce przede wszystkim pomiędzy firmami, to współcześnie konkurencja roz-
grywa się również pomiędzy układami terytorialnymi (grupami państw, państwami, 
regionami, miastami). Konkurują one w szczególności o kapitał innowacyjny, który 
daje najlepsze efekty mnożnikowe, tworzy nowe wysoko kwalifikowane i dobrze płat-
ne miejsca pracy. Zarazem jednak przy wyborze lokalizacji miejsca przyszłej działal-
ności  gospodarczej  przedsiębiorstwa  kierują  się  sześcioma  głównymi  czynnikami 
(np. wg G. Benko czy M. Castellsa)12: 

• dostępną siłą roboczą, tj. kapitałem ludzkim,
• zapleczem badawczym (uczelnie, instytuty etc.),
• warunkami życia,
• infrastrukturą transportową,
• zapleczem usługowym i politycznym klimatem gospodarczym,
• korzyściami wynikającymi z efektu aglomeracji (a zwłaszcza metropolizacji).

10 Szerzej por. T. Bal-Woźniak, op. cit., s. 75–77.
11 J.M. Pennings, K. Lee, A.  van Witteloostuijn,  Human Capital,  Social Capital, and Firm Dissolution, 

„The Academy of Management Journal”, 1998, Vol. 41, No. 4, s. 426.
12 Szerzej  por.:  G. Gorzelak,  B. Jałowiecki,  Konkurencyjność  regionów,  „Studia  regionalne  i  lokalne”, 

nr 1(1)/2000, s. 7 i n.
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Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, należy zauważyć, że w praktyce kwestia ka-
pitału ludzkiego przewija się także w odniesieniu do zaplecza badawczego i usługowe-
go, które bez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników nie będą funkcjonować. 
Co więcej, pozostałe czynniki (warunki życia, zaplecze usługowe) także wpływają na 
jakość kapitału ludzkiego na danym terytorium lub na możliwość pozyskania go z są-
siednich obszarów (transport, mieszkalnictwo). Współcześnie dla wielu ludzi istotne 
są nie tylko wysokie zarobki, ale także jakość miejsca do osiedlenia się, dostępność 
komunikacyjna do miejsca pracy, miejsca wypoczynku i rozrywki itp. Potwierdzają to 
procesy metropolizacji czy suburbanizacji.

Ogólnie rola kapitału ludzkiego na poziomie firmy (mikro) i całej gospodarki (ma-
kro) porównana jest w Tabeli 1.

Tabela 1. Rola kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie i gospodarce.

Rola kapitału ludzkiego
poziom mikro poziom makro
1. Kształcenie na poziomie szkolnym     
determinuje poziom uzyskiwanych        
dochodów oraz status obywateli na rynku 
pracy – każdy dodatkowy rok kształcenia 
zwiększa poziom wynagrodzeń w krajach 
UE o ok. 6,5%.

2. Szkolenia zawodowe pozytywnie 
wpływają na poziom wynagrodzeń – 
każdy dodatkowy rok szkoleń zawodo-
wych zwiększa poziom wynagrodzeń 
o ok. 5%.

3. Wiedza uosobiona w pracownikach 
zwiększa produktywność przedsię-
biorstw, gdyż stanowi źródło dla inno-
wacji oraz konkurencyjności firmy 
w długim okresie.

4. Wykwalifikowany pracownik stanowi 
częściowy substytut dla zasobów mate-
rialnych firmy.

1. Kapitał ludzki pozytywnie wpływa 
na tempo wzrostu gospodarczego.

2. Kapitał ludzki pozytywnie wpływa 
na wzrost produktywności – każdy do-
datkowy rok kształcenia zwiększa pro-
duktywność o ok. 5%.

3. Kapitał ludzki przyśpiesza tempo 
zmian i dyfuzji technologii.

4. Kapitał ludzki może być częściowym 
substytutem kapitału rzeczowego.

5. Polityka wspierająca akumulację kapi-
tału ludzkiego sprzyja spójności spo-
łecznej.

6. Akumulacja kapitału ludzkiego ogra-
nicza nierówności dochodowe.

Źródło: M.G. Woźniak, Ł. Jabłoński, Kapitał ludzki w procesie konwergencji gospodarki. Wnioski dla Polski,  
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” nr 707, Kraków 2006, s. 2.
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1.1.2. Kapitał społeczny

Podobnie  jak  kapitał  ludzki,  również  kapitał  społeczny  nie  stanowi  jakiejś 
nieznanej  wcześniej  formy  kapitału  niematerialnego.  Obejmuje  on  bowiem  takie 
czynniki  społeczne  czy  też  kultury  zbiorowej,  które  przekładają  się  na  osiągnięcia 
społeczno-gospodarcze danych grup. Jeden z pierwszych autorów szeroko opisują-
cych kapitał społeczny R. Putnam oznaczał tym pojęciem sieci spontanicznych więzi 
i zaufania, które pozwalają na samoorganizowanie się grup ludzi zarówno w celu reali-
zacji ważnych dla takiej wspólnoty zadań, jak i wspólnej rozrywki etc.13

Teoria kapitału społecznego bazuje bowiem na kilku nurtach badawczych14:
• teorii  rozwoju  społecznego  (np.  M.  Weber,  J.  Schumpeter,  E.  Hagen, 

E. Banfield),
• badaniach nad społecznymi i kulturowymi przyczynami trwania i reprodukcji 

nierówności (J. Coleman, P. Bourdieu, B. Bernstein),
• teorii  społecznych  podstaw  demokracji  (A.  de  Tocqueville,  G.  Almand, 

S. Verba, R. Putnam),
• analizie instytucjonalnej. 

Złożoność i wieloaspektowość problematyki sprawia, że podobnie jak przypadku 
kapitału ludzkiego,  kapitał społeczny  definiowany jest  na bardzo wiele sposobów. 
Generalnie w literaturze wyróżnia się trzy typy definicji:

• funkcjonalne,
• paradygmat działania zbiorowego i sieci powiązań,
• podejście strukturalne. 

W pierwszym ujęciu kapitał społeczny definiuje się poprzez jego funkcje, nie jest 
traktowany jako zjawisko uniwersalne, a ujawnia się w konkretnym działaniu. W dru-
gim ujęciu kapitał społeczny stanowi moralną i społeczną infrastrukturę współdziała-
nia. Wiąże się z tymi cechami grupy, które ułatwiają współpracę i podnoszą zakres 
wspólnie osiąganych korzyści. Kapitał społeczny obejmuje zatem wzorce kooperacji, 
sieci powiązań czy też relacje takie jak zaufanie, wspólne wartości, bowiem zjawiska 
wymiany i współpracy w życiu społecznym odnoszą się do innych niż rynkowe sfer 
życia społecznego. W ujęciu trzecim kapitał społeczny ściśle powiązany jest ze struk-
turą społeczną, proces akumulacji wiąże się ze strukturami hierarchicznymi i sieciami 
społecznymi, stąd występujące znaczne nierówności w ramach społeczeństwa15.

13 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002, s. 222.
14 Szerzej  zob.  J.  Bartkowski,  Kapitał  społeczny  i  jego  oddziaływanie  na  rozwój  w  ujęciu  socjologicznym  

[w:] M. Herbst (red. nauk.), op. cit., Scholar, Warszawa 2007, s. 60 i n.; D. Moroń, Kapitał społeczny – pró-
ba definicji [w:] D. Moroń (red.), op. cit., s. 26 i n.

15 Szerzej zob. J. Bartkowski, op. cit., s. 69–74.
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Inny podział definicji określa kapitał społeczny jako typy zasobów dających korzy-
ści  jednostkom  dzięki  ich  relacjom  i  więziom  społecznym.  W  ujęciu  takim 
(np. A. Portes) kapitał społeczny stanowi: 

• źródło kontroli społecznej, 
• źródło korzyści determinowanych rodzinnie,
• źródło zasobów determinowanych przez powiązania pozarodzinne16.

Natomiast R. Przybyszewski wskazuje, iż „kapitał społeczny uosabiany jest z nor-
mami, obyczajami, wzajemnymi stosunkami oraz organizacyjnymi rozwiązaniami, któ-
re ułatwiają łączenie się ludzi w celu wykonywania wspólnych zadań”17. W definicjach 
również przewijają się pojęcia odnoszące się do zaufania, współpracy, wartości i norm 
w relacjach wzajemnych, które to społeczne zjawiska wpływają na zachowania ekono-
miczne. „W relacjach nierynkowych powstają ważne jakości o znaczeniu ekonomicz-
nym – produktywne ekonomicznie efekty związane z przynależnością grupową, ze 
strukturą społeczną i z sieciami społecznymi”18. 

Tym samym można uznać, że kapitał społeczny stanowi przede wszystkim cechę 
określonych grup i struktur. Należy przy tym zauważyć, iż kapitał społeczny również 
ulega dziedziczeniu. Kontakty, sieci powiązań czy normy przyjmowane w procesie 
socjalizacji  w dużej mierze zależą od miejsca życiowego startu, jakim jest rodzina19. 
Zatem, jak zauważa J. Bartkowski, „można mówić o indywidualnym kapitale społecz-
nym, wynikającym z pochodzenia”20, a różnice tego kapitału są przede wszystkim od-
czuwalne  dla  poszczególnych  osób.  Zarazem  wykorzystanie  przymiotów  kapitału 
społecznego jest możliwe tylko w relacjach z innymi członkami grupy, która jest jego 
nosicielem i która daje doń dostęp choćby poprzez proces socjalizacji. 

Wielowymiarowość  kapitału  społecznego  rodzi  wiele  problemów  badawczych. 
Efekt synergii poszczególnych składowych utrudnia określenie wpływu tegoż kapitału 
na rozwój ekonomiczny, analiza efektów zaś ulega przesunięciu w czasie. Niektórzy 
autorzy twierdzą, że naprawdę istnieć może kilka wariantów tego kapitału. J. Herbst 
np. w opisie polskiego społeczeństwa obywatelskiego wyróżnił model wiejski, oparty 
na nieformalnych więziach, jak i  miejski – oparty na instytucjach i organizacjach21. 
A. Portes podkreśla trudności w definiowaniu, ale przede wszystkim w mierzeniu ka-
pitału społecznego, a w szczególności wyodrębnieniu konkretnych jego składowych 
i efektów, jakie wywołują. Wskazuje także, że omawianie wpływu kapitału społeczne-

16 A. Portes, The Two Meanings of Social Capital, „Sociological Forum”, Vol. 15, No. 1 (Mar., 2000), s. 2.
17 R. Przybyszewski,  Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 

2007, s. 22. 
18 J. Bartkowski, op. cit., s. 55.
19 P. Sztompka, op. cit., s. 366.
20 J. Bartkowski, op. cit., s. 57.
21 Ibidem, s. 90.
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go jako zasobu wspólnot (np. miast, narodów) prowadzącego do lepszego zarządza-
nia nimi staje się wręcz truizmem –gdy bowiem władze i obywatele poczuwają się do 
wspólnej odpowiedzialności, to system taki jest bardziej efektywny niż ten, gdzie ta-
kiej współpracy brak22.

Tabela 2. Kapitał społeczny a kapitał ludzki wg C. Trutkowskiego i S. Mandera.

Elementy 
analizy Kapitał ludzki Kapitał społeczny

Obiekt Jednostka Relacje między jednostkami

Wskaźniki
Kwalifikacje, kompetencje, dłu-
gość życia

Poziom zaufania, członkostwo 
w stowarzyszeniach, zaangażo-
wanie obywatelskie

Skutki

Bezpośrednie: dochód, produk-
tywność

Pośrednie: zdrowie, aktywność 
publiczna

Spójność społeczna, rozwój go-
spodarczy

Model Linearny Cyrkularny / relacjonalny

Polityka (re-
komendacje 
praktyczne)

Edukacja, zarządzanie zasoba-
mi ludzkimi, efektywność pracy

Rozszerzanie uprawnień i kom-
petencji obywatelskich, zwięk-
szanie dostępu do sfery 
publicznej, zwiększanie poczucia 
sprawstwa

Źródło: D. Moroń, Kapitał społeczny próba definicji [w:] D. Moroń (red.), Kapitał ludzki i społeczny. Wybrane  
problemy teorii i praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 35.

Niemniej  próby  pomiaru  kapitału  społecznego  są  podejmowane.  Na  przykład 
w koncepcji zespołu Banku Światowego analizowane są takie wymiary, jak: uczestnic-
two organizacyjne, jego zróżnicowanie i charakter; zaufanie i solidarność; gotowość 
do działania  i  działanie  na  rzecz  społeczności  lokalnej;  informacja  i  komunikacja 
(np. korzystanie z prasy); wewnętrzne rozwarstwienia społeczne i napięcia; poczucie 
podmiotowości (odczuwany wpływ na otoczenie). Analiza kapitału społecznego po-
zwala wskazać na jego rolę w tworzeniu kapitału ludzkiego jednostek i ich przygoto-
wania  do  działań  gospodarczych.  Stanowi  przez  to  jedno  ze  źródeł  stymulacji 
rozwoju lokalnego czy regionalnego23.

22 A. Portes,  op. cit., s.3–5.
23 J. Bartkowski, op. cit., s. 88, 91–92.
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1.1.3. Kapitał intelektualny

Przy omawianiu kapitału ludzkiego należy także wskazać na jeszcze jedną (oprócz 
kapitału społecznego) formę niematerialną kapitału. Przede wszystkim jest to kapitał 
intelektualny. Rola wiedzy jako ważnego zasobu w gospodarce dostrzegana była przez 
ekonomistów, zanim jeszcze zaczęto powszechnie mówić o gospodarce opartej wła-
śnie na wiedzy. Pojęcie kapitału intelektualnego ściśle wiąże się z kapitałem ludzkim 
i w wielu wymiarach się z nim pokrywa. Przy jego omawianiu ważne jest wskazanie 
pewnych zagadnień, przede wszystkim wyróżnianych typów wiedzy oraz poziomów 
jej analizy. Jednym z najbardziej podstawowych podziałów jest wyróżnienie wiedzy 
opartej  na  praktyce oraz  tej  wywodzącej  się  z refleksji  abstrakcyjnej.  Innym,  dość 
często omawianym podziałem jest wskazanie na aspekt wiedzy niewyrażonej wprost, 
„cichej” (tacit), czyli „wiedzieć jak”, oraz wiedzy bezpośrednio wyartykułowanej, „wy-
raźnej” (explicit) – „wiedzieć co”24.

W literaturze przedmiotu występuje też podział, w ramach którego wyróżnić można: 
• indywidualny kapitał intelektualny,
• strukturalny kapitał intelektualny.

Pierwszy  odnosi  się  do  poszczególnych  osób,  drugi  do  całej  organizacji 
(np. przedsiębiorstwa) i obejmuje te wartości, które wynikają z relacji z otoczeniem 
(kapitał relacyjny) oraz wartości pochodzące z wiedzy w obszarze procedur, procesów 
itp. (kapitał organizacyjny). Zbieżność podziału form tego kapitału z rodzajami kapi-
tału ludzkiego (por. wyżej) nie jest zatem przypadkowa.

Podsumowanie relacji  pomiędzy kluczowymi  niematerialnymi  formami  kapitału 
w organizacji prezentuje rysunek 1. Należy zauważyć, iż w szerszym ujęciu indywidu-
alny kapitał intelektualny stanowi część kapitału ludzkiego. A skoro organizację sta-
nowi  „grupa ludzi,  którzy  współpracują ze  sobą […] aby osiągnąć  pewien zestaw 
celów”25 , we wszystkich relacjach oddziaływać musi kapitał ludzki. 

24 J. Nahapiet, S. Ghoshal, Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Source, „The Academy 
of Management Review”, Vol. 23, No. 2 (Apr., 1998), s. 245–255.

25 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998, s. 35.
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Rysunek 1. Model zależności między składowymi kapitału organizacji.

Źródło: T. Bal-Woźniak, Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy [w:] M. Herbst (red. nauk.), Kapi-
tał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Scholar, Warszawa 2007, s. 75.

1.2. Rozwój w ujęciu terytorialnym

Rozwój jest pojęciem obszernym i zróżnicowanym. W odniesieniu do terytorium 
i społeczności rozwój uznawany jest za proces ukierunkowanych, pozytywnych zmian 
zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym. Zmiany te obejmują obszary 
życia i działalności człowieka o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturowym 
itd. W związku z powyższym w ujęciu terytorialnym mowa przede wszystkim o roz-
woju społeczno-gospodarczym. Ze względu na szeroką gamę obszarów życia podda-
wanych zmianom oraz różnorodność poszczególnych społeczeństw i obszarów przez 
nie zamieszkanych wyjątkowo trudno o jedną, precyzyjną definicję rozwoju terytorial-
nego. 
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1.2.1. Rozwój

Pojęcie „rozwój” stało się jednym z kluczowych w naszych czasach. Stanowi oś 
działań organizacji rządowych i pozarządowych różnych szczebli, firm i korporacji, 
świata nauki. Tworzone są strategie rozwojowe, prowadzone są polityki rozwojowe 
i prorozwojowe; debatuje się nad problemami rozwoju, bada się go, analizuje na róż-
nych poziomach, dla różnych sfer życia i aktywności człowieka czy instytucji przezeń 
utworzonych. 

Rozwój definiowany jest najczęściej jako działanie, postępowanie lub proces, kiedy 
zmiany mają charakter stopniowego rozwijania się (gradual unfolding) lub wzrostu czy 
ewolucji26. Rozwój jest wypadkową bardzo wielu czynników i działania wielu aktorów. 
J. Hausner, przytaczając m.in. J. Schumpetera, wskazuje, że choć rozwój to zmiana 
stopniowalna, która się nasila lub osłabia, to zarazem nie jest to zmiana ciągła i per-
manentna (nieodwracalna). Ma zatem charakter trendu. Zwłaszcza w rozwoju gospo-
darczym poza zmianami natężenia pewnych procesów może dochodzić do zerwania 
dotychczasowej  równowagi  i  wyznaczenia  nowego trendu27.  Warto  w tym miejscu 
wskazać, że niekiedy rozwój określa się jako zmianę nieodwracalną, rozumiejąc przez 
to jej jednokierunkowość czasowo-przestrzenną28, co wcale nie musi być sprzeczne 
z podejściem do rozwoju jako do trendu. 

Nie można zatem mówić o jednej, powszechnie uznanej definicji rozwoju, gdyż 
jest  to  pojęcie  wieloznaczne  i  złożone.  W  odniesieniu  do  terytorium (najczęściej 
w skali regionalnej) typowe jest wskazanie na działania władz publicznych nastawio-
nych na określony efekt rozwojowy. Istotną trudnością interpretacyjną pojęcia „roz-
wój”,  jak  zauważają  M.P.  Cowen i  R.W.  Shenton,  stanowi  fakt,  że  w najczęściej 
spotykanych definicjach, rozwój pojawia się jako cel, ale też jako proces. Prowadzi to 
nieraz do tautologii, gdyż proces prowadzący do celu sam ten cel stanowi (!). Przyto-
czeni  autorzy  wskazują  również,  że  rozwój  społeczno-gospodarczy,  w  najczęściej 
współcześnie używanych znaczeniach, wiąże się z systemem kapitalistycznym i jego 
upowszechnieniem. Wskazując na historyczne badania rozwoju, głównie w naukach 
społecznych, widać częste łączenie czy wręcz utożsamianie pojęcia „rozwój” (develop-
ment) z pojęciami „postęp” (progress), a także „wzrost” (growth) (w rozumieniu klasycz-

26 Chamebrs English Dictionary, W&R Chambers Ltd., Edinburgh 1990, s. 386.
27 J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Scholar, Warszawa 2008 r., s. 369–371.
28 Np. K. Malik,  Rozwój kapitału ludzkiego przez realizację koncepcji  sustainable development w wymiarze 

regionalnym [w:] K. Heffner, K. Malik (red.), Kapitał ludzki w rozwoju regionu. Uwarunkowania makro- i mikro-
ekonomiczne, Politechnika Opolska, Opole 2005, s. 87.
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nej ekonomii). Wcale nie jest to jednak takie oczywiste, gdyż rozwój nie musi ozna-
czać zmian charakterystycznych dla postępu czy wzrostu29. 

Kazimierz Z. Sowa podnosi dodatkowe argumenty świadczące o nieadekwatności 
pojęcia „rozwój” w odniesieniu do przemian społeczno-gospodarczych. Pierwotnie 
było ono bowiem stosowane w naukach przyrodniczych i odnosiło się do kierunko-
wych przeobrażeń zwierzęcia czy rośliny do stanu „pełnego rozwinięcia”, tj. dojrzało-
ści.  Ten  zaś  jest  określony  na  podstawie  obserwacji  wzrostu  innych  osobników 
danego gatunku. Rozwój zatem jest zmianą odbywającą się według konkretnego sche-
matu.  Tym samym użycie  terminu  „rozwój”  dla  zmian  społeczno-gospodarczych 
może budzić różne trudności30. Jednak w dominującym podejściu, także w przypadku 
jednostek terytorialnych, mówi się o rozwoju, rozumianym choćby „jako generowanie 
dynamiki przez czynniki endogeniczne (oddolne, miejscowe), lecz nie wykluczają po-
wiązań  zewnętrznych  (egzogenicznych)”31.  Wtedy  słowo,  pojęcie  nabiera  nowego, 
różnego do nauk biologicznych znaczenia. 

Z.  Chojnicki  i  T.  Czyż wskazują,  że  najbardziej  podstawowym celem rozwoju 
(w ujęciu regionalnym) pozostaje zaspokajanie potrzeb i podnoszenie poziomu życia 
ludności. Ze względu na obszary życia i działalności mieszkańców wyróżnić można 
główne cele rozwojowe, takie jak:

• ekonomiczne,
• polityczne, 
• kulturowe, 
• biologiczne, 
• ekologiczne i ochrony środowiska,
• organizacyjno-przestrzenne.

W grupie celów ekonomicznych wskazać można m.in. wzrost i tempo wzrostu do-
chodu narodowego, wzrost  poziomu inwestycji,  budowanie gospodarki  opartej  na 
wiedzy, obniżanie poziomu bezrobocia, ograniczanie „szarej strefy” itd. Za główne 
cele polityczne rozwoju można uznać podniesienie sprawności  władz publicznych, 
poziom bezpieczeństwa, wzrost partycypacji  politycznej i  aktywności obywatelskiej. 
Podstawowe cele kulturowe odnoszą się do podniesienia poziomu szkolnictwa, wzro-
stu  efektywności  badań  naukowych  (innowacyjność),  dostępu  do  informacji  czy 
zwiększenia udziału mieszkańców w życiu kulturalnym. Cele biologiczne można spro-

29 M.P. Cowen, R.W. Shenton,  Doctrines of Development,  Routledge, London and New York, 1996,  s. 2-5. 
Monografia Cowena i Shentona zawiera spory przegląd definicji i doktryn dotyczących rozwoju występu-
jących od XIX w. w nauce i polityce oraz szereg odniesień do przykładów z różnych stron świata. 

30 K.Z. Sowa, Socjologia, społeczeństwo, polityka, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Rzeszów 1992, s. 51–56.
31 A. Jewtuchowicz, I. Pietrzyk [za:] A. Noworól, Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lo-

kalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 13, 25.
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wadzić do długości i poziomu (w znaczeniu zdrowotnym) życia, w tym w szczególno-
ści do poprawy systemu ochrony zdrowia. Pod celami ekologicznymi i ochrony śro-
dowiska rozumieć należy przede wszystkim poprawę jakości otoczenia (środowisko 
naturalne oraz  sztuczne) poprzez redukcje zanieczyszczeń,  ograniczenia  w zużyciu 
energii, poprawę zasobów mieszalniczych itp. Podstawowym celem rozwoju w aspek-
cie organizacyjno-przestrzennym jest racjonalne kształtowanie ładu przestrzennego32.

Złożoność i  różnorodność poszczególnych celów rozwojowych może powodo-
wać  ich  konkurencyjność  czy  sprzeczność;  niektóre  cele  są  środkami  dla  innych 
itp. Dlatego istotną kwestią jest ich sprecyzowanie i hierarchizacja, a także uwzględ-
nienie  szerszego  niż  regionalny  kontekstu  rozwoju  społeczno-gospodarczego33. 
W tym kontekście coraz  częściej  podkreśla  się  potrzebę  działań  na rzecz rozwoju 
zrównoważonego i trwałego (sustainable development), czyli procesu „zmian w stanach 
dynamicznej  równowagi  między  lokalnym rozwojem  gospodarczym  i  społecznym 
a ekologiczno-przestrzennym”34. Inaczej bowiem koszty rozwoju w dłuższej perspek-
tywie mogą przewyższyć korzyści przezeń dane.

1.2.2. Terytorium

Pojęcie terytorium odnosi się do określonej, fizycznie istniejącej przestrzeni, która 
ma wytyczone granice lub której granice można określić. Na takiej przestrzeni zacho-
dzą różne typy zjawisk, najczęściej od siebie zależnych.  Tym samym, jak wskazuje 
A. Noworól, można mówić o terytorium będącym środowiskiem życia człowieka jako 
o systemie. W jego ramach można wyróżnić takie elementy jak35:

• zasoby geograficzno-fizyczne,
• zasoby przyrodnicze,
• strukturę przestrzenną i krajobraz,
• ludność, 
• instytucje i organizacje.

Na dwa ostatnie elementy, mieszkańców oraz instytucje, szczególną uwagę zwraca 
również I. Pietrzyk, podkreślając, że „terytorium definiowane [jest – JL] jako obszar za-
mieszkiwany przez – mającą swoją specyfikę – społeczność oraz funkcjonujące w jej łonie 
instytucje i podmioty, powiązane ze sobą gęstymi sieciami wzajemnych relacji”36.

32 Z. Chojnicki, T. Czyż, Główne aspekty regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego [w:] J.J. Parysek (red.), Roz-
wój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989–2002, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2004, s. 14–15.

33 Ibidem.
34 K. Malik, op. cit., s. 87–88.
35 A. Noworól, op. cit., s. 18–21.
36 Pietrzyk za: J. Hauser, op. cit., s. 276.
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Z kolei S. Bartolini, wskazując na zasoby terytorialne, wymienia zasoby:
• ekonomiczne,
• finansowe (które rozumie jako swobodę alokacji  środków oraz  dostęp do 

niepaństwowych źródeł i  rynków finansowych czy zakres  autonomicznych 
przychodów fiskalnych władz lokalnych),

• kultury oraz jej wyrazistość (distinctiveness), 
• instytucjonalne (w tym „treść” regionalnej polityki i działalności administra-

cji, zdolność formułowania interesu regionalnego),
• polityczne (poziom samodzielności i niezależności lokalnej klasy politycznej 

od układów centralnych, decentralizacja systemu partyjnego)37.
Tym samym S.  Bartolini kładzie szczególny nacisk nie tyle  na terytorium samo 

w sobie, co na sposób zorganizowania podmiotów w jego ramach funkcjonujących, 
zarządzanie terytorium, w tym szeroko rozumianą niezależność od władzy centralnej, 
zatem na to, co A. Noworól określił jako kapitał organizacyjny. 

Rysunek 2. Terytorium w ujęciu systemowym.

Źródło: A. Noworól, Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 21.

37 S. Bartolini, Old and New Peripheries [w:] Ch.K. Ansell, G. Di Palma (eds.), Restructuring Territoriality:  
Europe and the United States Compared, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2004, s. 40.
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Środowisko przestrzenne
- zasoby środowiska (zasoby geofizyczne, zasoby przyrodnicze, surowce, klimat)
- struktura przestrzenna (kapitał urbanistyczny, infrastruktura)
- krajobraz

Kapitał ludzki („człowiek”)
- liczebność
- zdrowie
- poczucie bezpieczeństwa
- kompetencje, wzorce zachowań, otwartość na zmiany

Kapitał organizacyjny
- systemy technologiczne
- system społeczno-gospodarczy
- system pozyskiwani i wymiany informacji (w tym – kształcenia)
- poziom zorganizowania społeczności, w tym:

Zarządzanie systemem terytorialnym
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System zarządzania  terytorium można  uznać  za  specyficzną  formę organizacji, 
którą A. Noworól nazywa „organizacją terytorialną”. Dla takiej organizacji istotne są 
trzy warunki: przestrzenny (obszar działania obejmuje jednostkę podziału terytorial-
nego),  społeczny  (mieszkańcy  tworzący  wspólnotę),  prawno-ekonomiczny  (działal-
ność w oparciu o strukturę stosunków wynikających z regulacji prawnych)38.

Pojęcie rozwoju w odniesieniu do terytorium dotyczy przede wszystkim rozwoju 
społeczno-gospodarczego.  Jak  podkreślają  Z.  Chojnicki  i  T.  Czyż,  pojęcie  to  jest 
ujmowane z różnych punktów widzenia (por.  wyżej), a przez to występuje bardzo 
wiele definicji. Wskazują na dwa główne ujęcia rozwoju: procesowe i celowe. Pierw-
sze traktuje rozwój jako zespół dynamicznych procesów. W drugim ujęciu rozwój jest 
analizowany jako zmiany celowo ukierunkowane dla osiągnięcia pewnych założonych 
stanów39.  Tym  samym  i  w  takim  ujęciu  pojawia  się  wskazywany  powyżej  przez 
M.P. Cowena i R.W. Shentona potencjalny problem celu i procesu do tegoż celu pro-
wadzącego. Niemniej umiejętne ujęcie procesowe oraz celowe rozwoju pozostaje bar-
dzo użyteczne choćby z punktu zarządzania systemem terytorialnym. 

Ze względu na dynamikę i złożoność zjawiska jakim jest rozwój terytorialny istot-
ną kwestią przy jego analizie jest dobór zasięgu przestrzennego40, czyli wielkości bada-
nej  organizacji  terytorialnej.  Od układu globalnego,  przez narodowy (krajowy),  po 
sublokalny (np. osiedle). 

Po przystąpieniu Polski do wspólnot europejskich dokonano zmiany podziału kra-
ju na jednostki statystyczne, które dostosowane zostały do standardu geokodowania 
na potrzeby identyfikowania statystycznych jednostek terytorialnych NUTS (Nomenc-
lature of Units for Territorial Statistics). Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów 
Statystycznych (NTS), bo takie tłumaczenie przyjęte zostało w rozporządzeniu rządo-
wym, oparta została o zasadniczy podział administracyjny kraju41. Ustanowiono trzy 
poziomy regionalne, gdzie wyodrębniono:

• poziom 1 (NUTS 1): 6 regionów, grupujących województwa;
• poziom 2 (NUTS 2): 16 województw; 
• poziom 3 (NUTS 3): 66 podregionów (subregionów)42, grupujących powiaty.

Ponadto ustanowiono dwa poziomy lokalne:
• poziom 4 (NUTS 4): 379 powiatów i miast na prawach powiatu;
• poziom 5 (NUTS 5): 2478 gmin (w tym miasta na prawach powiatu).

38 A. Noworól, op. cit., s. 22.
39 Z. Chojnicki, T. Czyż, op. cit., s. 13.
40 A. Jewtuchowicz, I. Pietrzyk za: A. Noworól, op. cit., s. 13, 25.
41 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatu-

ry Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), Dz.U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1572.
42 Początkowo  wyodrębniono  tylko  44  podregiony.  Szerzej  o  problematyce  NUTS  w  Polsce, 

zob. np. A. Lubiatowski et al., Metropolie i regiony w statystyce i w SAS, Unia Metropolii Polskich i System 
Analiz Samorządowych, Warszawa 1999 r. [mat. powielony].
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Jak widać, podział w klasyfikacji NUTS opiera się na zasadniczym podziale admi-
nistracyjnym kraju. Jest to o tyle istotne, iż jednostki statystyczne stanowić mają za-
sadnicze źródło informacji o rozwoju terytorialnym, a zatem powinny odnosić się do 
funkcjonującego w państwie podziału terytorialnego. 

1.2.3. Rozwój regionalny

W Polsce i generalnie w Europie rozwój społeczno-ekonomiczny w ujęciu teryto-
rialnym najczęściej odnoszony jest do rozwoju regionalnego. Regiony społeczno-eko-
nomiczne stanowiące jednostki podziału terytorialnego (najczęściej wyższego rzędu) 
są bowiem ze względu na swoje właściwości i funkcje istotnym elementem całego 
systemu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. W mniejszym stopniu mówi się 
natomiast o poziomie lokalnym. Warto zwrócić przy tym uwagę, iż w Polsce to wła-
śnie NUTS 2, tj. województwa, stanowią  de facto to, co najczęściej, także potocznie, 
określa się mianem „regionu” i co stanowi podstawę odniesienia dla polityki regional-
nej państwa (dlatego w odniesieniu do NUTS 1 używa się nieraz określenia „makrore-
giony”).  Nierzadko  pojęcie  rozwoju  regionalnego  stosowane  jest  jako  pewne 
uproszczenie  przy  omawianiu  procesów  rozwoju  występujących  poniżej  poziomu 
centralnego (państwowego).

W polskim ustroju terytorialnym do samorządu województwa należy prowadzenie 
polityki rozwojowej obejmującej m.in.43:

• tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy,
• pozyskiwanie  i  łączenie  środków  finansowych:  publicznych  i  prywatnych, 

w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej,
• wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia 

obywateli,
• korzystanie z zasobów przyrody zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
• wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, 
• wspieranie rozwoju kultury,
• wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdzia-

łania wykluczeniu społecznemu.
Polityka samorządu województwa ma służyć realizacji szeregu działań o charakte-

rze  regionalnym z zakresu:  edukacji,  ochrony zdrowia,  kultury,  polityki  społecznej 
i prorodzinnej,  gospodarki  przestrzennej,  ochrony  środowiska,  bezpieczeństwa pu-
blicznego, transportu, turystyki44. 

43 Szerzej por.: art. 11 ust. 2 Ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 
1998 nr 91 poz. 576 (z późn. zm.).

44 Art. 14 ust. 1 Ustawy o samorządzie województwa.
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1.2.4. Rozwój lokalny 

Jeszcze większe trudności definicyjne występują w przypadku rozwoju lokalnego, 
gdyż zróżnicowanie poszczególnych wspólnot lokalnych i ich potrzeby oraz możliwo-
ści mogą być diametralnie różne nawet w obrębie tego samego regionu. J. Biniecki 
i W. Frenkiel stwierdzają wręcz, że „nie ma i nie może być uniwersalnych definicji 
rozwoju lokalnego”, dlatego też postulują przy analizie rozwoju lokalnego podejście 
aksjologiczne, w miejsce najczęściej stosowanego podejścia przedmiotowego. Przede 
wszystkim wskazują na potrzebę:

• zrelatywizowania pojmowania rozwoju (a nie poszukiwania uniwersalnych cech);
• nacisku na subiektywne cechy stanu pożądanego; 
• ujęcia jakościowego (nie zaś ilościowego);
• traktowania rozwoju jako procesu urzeczywistniania wartości i realizacji  ce-

lów (a nie procesu zwiększania natężenia pewnych cech pozytywnych).
J. Biniecki i W. Frenkiel dostrzegają trudność polegającą na tym, iż tak sformuło-

wane podejście wymaga właściwego określenia priorytetów strategii rozwoju. Dopiero 
ustalenie  grupy  strategicznej  i  identyfikacja  konkurentów  oraz  „strategicznych 
stawek”  w rywalizacji  pozwalają  na  podejmowanie  działań  optymalnych  dla  danej 
wspólnoty lokalnej45. Paradoksalnie właściwe określenie własnych potrzeb, możliwo-
ści i  aspiracji, czyli właściwe pozycjonowanie jednostki terytorialnej, może być naj-
trudniejszym elementem dla lokalnego wymiaru działań rozwojowych. 

Biorąc pod uwagę powyżej przytoczone zastrzeżenia, można wskazać na pewne ogól-
ne, mające możliwie uniwersalny charakter cechy rozwoju lokalnego, a mianowicie:

• lokalne terytorium,
• lokalną społeczność,
• zmianę ważną z punktu widzenia danej wspólnoty, a co za tym idzie – cechy 

samej wspólnoty lokalnej,
• zmianę mającą przede wszystkim wymiar jakościowy, a nie tylko ilościowy (choć 

należy pamiętać, że metody ilościowe w wielu wypadkach są bardziej poręczne 
przy analizie, a także pozwalają na porównanie z innymi podmiotami),

• celowe działania władz,
• wpisywanie się w rozwój regionalny.

W przypadku Polski należy przyjąć, że rozwój lokalny dotyczy jednostek samorzą-
du  terytorialnego  takich  jak  gminy  i  powiaty,  czyli  odpowiednio  poziomów

45 J. Biniecki, W. Frenkiel, Konkurencyjność – przedsiębiorczość – rozwój: podstawowe dylematy pojęciowe i meto-
dyczne [w:] A. Klasik (red.), Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego, „Biuletyn” 
nr 218, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2005, s. 42–44.
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NUTS 4 i 5. Trzeba przy tym jednocześnie pamiętać, iż w myśl Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej to właśnie gmina posiada domniemanie kompetencji jednostek sa-
morządu terytorialnego.  Zatem zadania i  kompetencje powiatów oraz województw 
muszą być ściśle określone na drodze ustawowej46. Oczywiście ustawodawca sprecy-
zował podstawowe zadania i kompetencje własne gmin, takie jak m.in.47:

• ład przestrzenny i ochrona środowiska,
• zaopatrzenie w wodę, utrzymanie czystości,
• telekomunikacja,
• lokalny transport zbiorowy,
• podstawowa ochrona zdrowia,
• mieszkalnictwo,
• kultura fizyczna i turystyka,
• kultura i ochrona zabytków
• edukacja. 

Są  to  obszary  działalności  mające  bezpośredni  wpływ  na  poziom  rozwoju 
społeczno-gospodarczego gminy. Rola gmin jest tym bardziej istotna, gdyż w najwyż-
szym stopniu odnosi się bezpośrednio do większości codziennych spraw mieszkań-
ców. Zarazem różnorodność poszczególnych gmin i ich problemów jest wyjątkowo 
duża. Chodzi nie tylko o najbardziej podstawowe różnice jak miasto – wieś, wielkość 
populacji, posiadanie praw powiatu (por. niżej) czy statusu uzdrowiska, ale także za-
leżności od innych jednostek samorządu (np. gminy w obszarach podmiejskich, me-
tropolitalnych) itd. Choćby takie pobieżne spostrzeżenia, odnoszące się do struktury 
podziału  gminnego w Polsce,  doskonale  potwierdzają  powyżej  przytoczone  uwagi 
J. Binieckiego i W. Frenkiela dotyczące rozwoju lokalnego. 

Natomiast w przypadku samorządowego powiatu ustawodawca obok zadań o cha-
rakterze ponadgminnym z zakresu:  edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, 
transportu, ochrony środowiska, kultury i ochrony zabytków, wskazał także m.in.:

• wspieranie osób niepełnosprawnych,
• administrację architektoniczno-budowlaną,
• działania zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa,
• przeciwdziałanie bezrobociu, 
• obronność48.

46„Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek 
samorządu terytorialnego”, art. 163 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 
483 (z późn. zm.).

47 Por. art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 
(z późn. zm.).
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Omawiając rozwój lokalny, kwestię mieszkańców tworzących wspólnotę lokalną 
uznać należy za wyjątkowo istotną. Warto także przy tym wskazać na jeszcze jedno 
pojęcie, pojęcie „lokalizmu”. Pojęcie wspólnoty lokalnej ma ściśle socjologiczny wy-
miar.  Natomiast  pojęcie  lokalizmu  (localism)  należy  odnieść  bardziej  do  struktur 
i aspektu politycznego szerszej zbiorowości. K.Z. Sowa wskazuje, że lokalność cechu-
je się relatywną samodzielnością i odrębnością działalności gospodarczej, społecznej 
i kulturowej lokalnej społeczności w jej społeczno-przestrzennych i politycznych ra-
mach. Tym samym można mówić o specyficznym porządku społecznym, w którym 
życie społeczne i gospodarcze koncentruje się właśnie w ramach społeczności lokal-
nej,  która  jest  podstawowa  względem  innych  relacji  społeczno-przestrzennych49. 
Oczywiście należy pamiętać, iż współczesna lokalność w dużej mierze zdeterminowa-
na jest przez czynniki zewnętrze, będące z kolei efektem procesów globalizacyjnych. 
Z jednej strony globalizacja ma destrukcyjny wpływ na lokalność, gdyż łatwość ko-
munikowania  się  na  odległość,  podróżowania,  anonimowość  mieszkańców dużych 
miast czy wzrost uniwersalizmu postaw i zachowań społecznych nie sprzyja budowa-
niu lokalnych więzi. Z drugiej, w nowoczesnych społeczeństwach demokratycznych 
właśnie dostęp do informacji, uniezależnienie choćby od wielu krajowych uwarunko-
wań ekonomicznych czy umacnianie się postaw obywatelskich może zwiększać dąże-
nia decentralizacyjne, samorządowe czy chęć odwoływania się do swoich korzeni50. 

1.3. Mierniki rozwoju

Biorąc pod uwagę ilościowy i jakościowy charakter zmian, które identyfikuje się 
z rozwojem w ujęciu terytorialnym, w literaturze wskazuje się szereg prób pomiaru 
rozwoju. Najczęściej dotyczą one rozwoju regionalnego, niemniej, mając na uwadze 
wskazane wcześniej cechy specyficzne rozwoju lokalnego, można większość mierni-
ków rozwoju regionalnego odnieść także do skali lokalnej. M. Obrębalski podkreśla, 
iż  dla  prawidłowego  pomiaru  rozwoju  poszczególnych  jednostek  terytorialnych 
(w tym przypadku  regionów) należy  dobrać  nie  tylko  właściwe  atrybuty,  ale  także 
określić cel badania, tymczasem, jak zauważa, „brakuje powszechnie uznanych, uni-

48 Szerzej por. art. 4 ust. 1 Ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 1998  
nr 91 poz. 578 (z późn. zm.).

49 K.Z. Sowa, Decline and Renaissance of Localism in the 20th Century [w:] K.Z. Sowa, W. Strubelt (red.), 
Territorial base of social structures, Wydawnictwo WSP w Rzeszowie, Rzeszów 1992, s. 11–12. 

50 E. Polak, Migracje ludności w czasach globalizacji [w:] I. Sobczak (red.), Współczesne migracje ludności w Polsce – 
uwarunkowania i skutki, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk 2010, s. 53–56.
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wersalnych  rozwiązań”51.  Generalnie  można  wyodrębnić  pięć  podstawowych grup 
mierników (determinantów) rozwoju regionalnego52:

• mierzalne w jednostkach fizycznych (np. ludność, liczba pracujących, liczba 
przedsiębiorstw itp.);

• wyrażonych w ujęciu finansowym (np. wynagrodzenia, wartość inwestycji itp.);
• mierzalne, lecz niedające się wycenić (np. odległość od granicy państwa, czy-

stość wód, powietrza itp.);
• niemierzalne, ale takie, które można w sposób obiektywny ocenić jako sytu-

acje „lepsze – gorsze” (np. z punktu widzenia zdrowia mieszkańców);
• niemierzalne, ale identyfikowalne na podstawie subiektywnych ocen (np. wa-

lory krajobrazowe).
Źródła informacji o kapitale ludzkim to przede wszystkim źródła informacji o lud-

ności. Za podstawowe informacje uznaje się dane dotyczące liczby ludności, jej wę-
drówek, ruchu naturalnym (urodzenia, zgony, małżeństwa, rozwody). Uzyskuje się je 
poprzez spisy ludności oraz bieżące ewidencje53. W Polsce za zbieranie takich danych 
odpowiadają  urzędy  statystyczne  na  czele  z  Głównym  Urzędem  Statystycznym 
(GUS).  Spis powszechny, czyli  „pełne badanie statystyczne ustalające stan liczebny 
i strukturę ludności według określonych cech, w określonym momencie, na określo-
nym terytorium, w drodze indywidualnego uzyskiwania informacji o wszystkich jed-
nostkach  podlegających  badaniu”54 przeprowadzany  jest  średnio  raz  na  dekadę. 
Ostatni spis trwał od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r., jednak bieżące dane przyto-
czone oparte na corocznych sprawozdaniach urzędów centralnych, samorządów i in-
nych podmiotów (np. przedsiębiorstw, uczelni wyższych) są wystarczające dla potrzeb 
niniejszego opracowania.  Pozwalają także na lepszą analizę dynamiki  wielu zjawisk 
w ostatnich latach.

Niestety należy stwierdzić, że uniwersalnych rozwiązań brakuje nie tylko przy mie-
rzeniu poziomu rozwoju jednostek terytorialnych, ale także w kwestii pomiaru pozio-
mu  samego  kapitału  ludzkiego.  R.  Czyszkiewicz,  opierając  się  na  zaleceniach 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), wskazuje na trzy podsta-
wowe sposoby pomiaru kapitału ludzkiego:

51 M. Obrębalski [w:] D. Strahl (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekono-
micznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 26. 

52 Ibidem, s. 27.
53 J. Wrona,  Geografia ludności świata i Polski,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako-

wie, Kraków 2009, s. 9, 32 i n. 
54 J. Holzer za: R. Czyszkiewicz [w:] R. Czyszkiewicz, M. Molewicz, Kapitał ludzki – czynnik rozwoju re-

gionalnego,  Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Pomerania, Instytut Rozwoju Regionalnego, Szczecin 
2006, s. 12.
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• wyznaczenie kosztu zdobycia określonego wykształcenia / kwalifikacji mie-
rzony ilością czasu poświeconego na edukację,

• sprawdzenie ludzkich umiejętności i wiedzy (np. za pomocą testów),
• pośrednie szacowanie produktywności jednostki na podstawie danych takich 

jak np. poziom dochodu uzyskiwanego z pracy, status w hierarchii prestiżu55.
Z kolei dla potrzeb określenia poziomu kapitału ludzkiego w układzie terytorial-

nym (na  poziomie  lokalnym)  R.  Czyszkiewicz  proponuje określenie  dla powiatów 
tzw. Wskaźnika Zasobów Kapitału Ludzkiego (WZKL) będącego uśrednieniem czte-
rech wskaźników: aktywności zawodowej, zatrudnienia, przedsiębiorczości i wykształ-
cenia.  Metoda  obliczania  tego  wskaźnika  wzorowana  jest  obliczaniu  wskaźnika 
rozwoju społecznego na potrzeby  Human Development Report56. W odniesieniu do po-
szczególnych wskaźników R. Czyszkiewicz wskazuje na następujące elementy:

• wykształcenia – wykształcenie wyższe wśród osób od 18 roku życia (takie 
podejście zaniża jednak poziom wykształcenia ze względu na fakt, że w wie-
ku 18–22 lat większość ludzi dopiero studiuje. R. Czyszkiewicz dostrzega tę 
słabość, choć nie proponuje jej korekty),

• aktywność zawodowa w oparciu o definicję i badania BAEL57,
• zatrudnienie – gdyż zatrudnienie jest jednak bardziej pożądane niż jakakol-

wiek aktywność zawodowa, 
• przedsiębiorczość  –  liczona jako odsetek osób będących właścicielami  lub 

współwłaścicielami  swoich miejsc pracy w stosunku do ogółu pracujących 
poza rolnictwem.

Propozycję WZKL należy uznać za ciekawą, gdyż próbuje uwzględnić najistotniej-
sze elementy kapitału ludzkiego zarówno formalne (poziom wykształcenia, zatrudnie-
nia),  jak  i  praktyczne  (aktywność  wg  BAEL).  Zarazem  przejawia  ona  trudności 
w realizacji w oparciu o statystykę publiczną (w szczególności gdyby WZKL chciano 
obliczać np. co roku). Przede wszystkim wskazać trzeba brak gwarancji reprezenta-
tywności na poziomie powiatowym kwartalnych danych aktywności ekonomicznej58, 

55 Ibidem, s. 21–22.
56 Szerzej o WZKL por. ibidem, s. 55 i n.
57 BAEL, czyli Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, objęte są nimi osoby pow. 15 roku ży-

cia  będące członkami  wylosowanych gospodarstw domowych.  Główny  podział  obejmuje aktywnych 
i biernych zawodowo. Do aktywnych zalicza się osoby pracujące oraz bezrobotne poszukujące aktywnie 
pracy i gotowe ją podjąć. Za pracujących uznaje się osoby, które wykonywały minimum przez 1 godz. 
w tygodniu pracę dającą zarobek lub dochód albo pomagały bez wynagrodzenia w prowadzeniu gospo-
darstwa  rodzinnego  w rolnictwie  lub  rodzinnej  działalności  gospodarczej  poza  nim.  Za pracujących 
uznaje się także osoby formalnie mające pracę, ale jej czasowo niewykonujące, np. z powodu choroby, 
urlopu, przerwy technologicznej w zakładzie itp. Por. J. Wrona, op. cit., s. 85–89.

58 P. Lewandowski (red.), Analiza wybranych wskaźników wykluczenia i integracji społecznej na poziomie po-
wiatów  w  Polsce  za  pomocą  statystyki  małych  obszarów,  Instytutu  Badań  Strukturalnych, 
http://ibs.org.pl/PL/SAE/SAE_PL_seminarium.pdf [dostęp:18.05.2011] , s. 2.
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gdyż publikowane są one na poziomie wojewódzkim i dane dla powiatu wymagałyby 
znacznie większej skali badań, np. uzyskiwanych podczas spisów powszechnych, a za-
tem w dość dużych odstępach czasu59.  Do tego dochodzi jeszcze wspomniana sła-
bość analizy poziomu wykształcenia wyższego. Wydaje się także, że w ramach takiego 
wskaźnika jak WZKL warto byłoby uwzględnić również procesy i tendencje demo-
graficzne (w szczególności migracyjne). 

59 GUS dokonuje estymacji wyników aktywności ekonomicznej dla powiatów, jednak przede wszyst-
kim w oparciu o dane uzyskane w spisach powszechnych por. np. Estymacja z badania aktywności ekonomicz-
nej ludności na poziomie powiatów dla lat 1995-2002 (oprac. pod kierunkiem Cz. Brachy),  GUS Warszawa 2003, 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_estymacja_danych_z_bad_na_poziomie_pow_dla_lat
_1995_2002.pdf [dostęp:18.04.2011].
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ROZDZIAŁ II

Kapitał ludzki Bielska-Białej i powiatu bielskiego

2.1. Bielsko-Biała i powiat bielski w województwie, Polsce, Europie

Położenie miasta i powiatu60 w układzie wojewódzkim, narodowym, jak i między-
narodowym oraz  ich struktura  wpływają  na  wiele  czynników odnoszących  się  do 
kapitału ludzkiego, takich jak choćby wykształcenie na poziomie wyższym i migracje 
ludności.  Szczególne  znaczenie  ma  bliskość  dwóch  obszarów  metropolitalnych 
(konurbacji  śląsko-dąbrowskiej oraz aglomeracji  krakowskiej) oraz skomunikowanie 
badanego obszaru  z  innymi  krajowymi zagranicznymi  ośrodkami.  Jednak  żadnych 
czynników rozwojowych nie można analizować bez uwzględnienia choćby powyżej 
wskazanych elementów.

Bielsko-Biała i powiat bielski usytuowane są w południowej części województwa 
śląskiego na pograniczu polsko-czesko-słowackim. Przez teren ten przebiegają mię-
dzynarodowe kanały transportowe: droga E75 biegnąca z Norwegii do Grecji  oraz 
E462 łącząca wschodnie Czechy z południową Polską, w oparciu o system dróg kra-
jowych S1/DK1, S69 (w budowie) czy DK52. Biorąc pod uwagę odległości, obszar 
jest równie blisko Warszawy jak Bratysławy, Wiednia czy Pragi. Dobre skomunikowa-
nie z autostradą A4 sprawia zaś, że do listy stolic europejskich, do których łatwo do-
trzeć, dopisać można także Berlin. Atutem jest również dobre połączenie drogowe ze 
stolicą  województwa  –  Katowicami,  a  zarazem z  głównymi  miastami  konurbacji. 

60 Na potrzeby niniejszego opracowania, o ile nie jest wskazane inaczej, pojęcie miasta odnosi się do 
miasta na prawach powiatu (powiatu grodzkiego) Bielska-Białej, zaś pojęcie powiatu do powiatu (ziem-
skiego) bielskiego i skupionych w nim gmin.
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Znacznie gorsze jest połączenie z Krakowem, gdyż tzw. Beskidzka Droga Integracyj-
na jest dopiero w fazie planowania61. 

Przez miasto i powiat przebiegają także ważne linie kolejowe: nr 139 Katowice –
Zwardoń  (granica  państwa),  która  stanowi  część  europejskiego  szlaku  (korytarza) 
transportowego sieci  TEN-T;  nr  93  Trzebinia  –  Zebrzydowice  (granica  państwa) 
przez Czechowice-Dziedzice. Ponadto linie kolejowe nr 117 (Bielsko-Biała – Kalwa-
ria Zebrzydowska – Lanckorona na kierunku do Krakowa) oraz nr 190 (Bielsko-Biała 
– Cieszyn, która jednak praktycznie nie jest używana)62. 

Należy także zwrócić uwagę na stosunkowo bliskie położenie dwóch międzynarodo-
wych portów lotniczych: Kraków – Balice im. Jana Pawła II oraz Katowice – Pyrzowice. 

Rysunek 3. Przybliżone odległości z Bielska-Białej do wybranych stolic europejskich.

Źródło: http://web2.um.bielsko.pl/bb/dzialy/gospodarka/doc/informator%20gospodarczy01_03.pdf 
[dostęp: 20.04.2012].

2.1.1. Jednostki administracyjne i statystyczne

Centralnie położone względem gmin powiatu bielskiego miasto Bielsko-Biała (49° 
49'21'' N, 19° 02'5 0'' E) do 1999 r. miało status miasta wojewódzkiego, a większość 
gmin dzisiejszego powiatu wchodziło w skład województwa bielskiego. Reforma ad-

61 Zob. strona WWW Generalnej Dyrekcji  Dróg i Autostrad Oddział w Krakowie:  http://www.kra-
kow.gddkia.gov.pl/wydarzenia/2011/1197-beskidzka-droga-integracyjna-konsultacje [dostęp: 20.04.2012].

62 Na podst. mapy ze strony Polskich Kolei Państwowych, http://www.pkp.pl/files/mapa_linii_kolejo-
wych.pdf; oraz Konsultacje w sprawie modyfikacji sieci TEN-T w Polsce, Ministerstwo Infrastruktury, http://www.mi-
.gov.pl/files/0/1786995/KonsultacjewsmodyfikacjisieciTENTwPolsce.pdf; [dostęp: 29.04.2012].
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ministracji  wprowadzająca  nowy podział  terytorialny ustanowiła Bielsko-Białą jako 
miasto na prawach powiatu zajmujące 125 km2,  zaś  wokół niego powiat (ziemski) 
bielski, w skład którego weszło 10 gmin o łącznej powierzchni 459 km2:

• miejska Szczyrk,
• wiejska Bestwina,
• wiejska Buczkowice,
• miejska i wiejska Czechowice-Dziedzice,
• wiejska Jasienica,
• wiejska Jaworze,
• wiejska Kozy,
• wiejska Porąbka,
• miejska i wiejska Wilamowice,
• wiejska Wilkowice.

Tym samym Bielsko-Biała może być opisywana i porównywana z powiatem ziem-
skim w zakresie jego kompetencji oraz danych statystycznych gromadzonych dla tych 
jednostek, jak również w odniesieniu do gmin powiatu.

Rysunek 4. Bielsko-Biała i gminy powiatu bielskiego.

Źródło: https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=13&id_p=267&id_g [dostęp: 30.04.2012].
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Bielsko-Biała wraz z powiatami bielskim,  cieszyńskim i żywieckim zostały wyod-
rębnione jako jeden z ośmiu podregionów (subregionów) województwa śląskiego63. 
Pozostałe podregiony to częstochowski, rybnicki, bytomski, gliwicki, katowicki, so-
snowiecki i tyski. Warto wskazać, iż zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego 
na lata 2000–201564 subregion bielski stanowi tzw. wspomagający obszar metropolital-
ny  dla  obszaru  centralnego.  Przy  czym określenie  „obszar  metropolitalny”  należy 
uznać  za  używane  na  wyrost,  gdyż  pomimo  stosunkowo  wysokiego  wskaźnika 
centralności Bielska-Białej (18. miejsce w kraju)65, w opracowaniach przygotowanych 
według powszechnie uznanych kryteriów dotyczących polskich obszarów metropoli-
talnych miasto to nie występuje66. Zdecydowanie bardziej trafnym byłoby określenie 
„obszar funkcjonalny”, czyli wyodrębniony ze względu na pewne powiązania funkcjo-
nalne, ale niespełniający wszystkich kryteriów obszaru metropolitalnego.

Warto wskazać  na wysoki  poziom urbanizacji  i  gęstości  zaludnienia,  zwłaszcza 
powiatu  –  345  os./km2  w 2010  r.,  przy  375  os./km2 dla  województwa  śląskiego 
i 123 os./km2 dla całej Polski. Bielsko-Biała jako miasto siłą rzeczy wynik miało zna-
cząco  wyższy  (1402 os./km2).  Jednocześnie w ostatnich latach  gęstość zaludnienia 
w powiecie  rośnie,  a  w  mieście  Bielsku-Białej  maleje67,  co  jest  efektem ogólnych 
zmian demograficznych (por. niżej). Warto przy tym dodać, że w Polsce nierówno-
mierne rozmieszczenie ludności wynika z przyczyn społeczno-ekonomicznych i kon-
sekwencji historycznych, gdyż generalnie nie występują znaczące bariery naturalne dla 
osadnictwa. Największe zagregowanie ludności układa się w trójkąt, którego podsta-
wą są województwa dolnośląskie, śląskie i małopolskie (pewien wyłom stanowi woje-
wództwo opolskie, które wyludnia się ze względu na liczne migracje do Niemiec)68. 

63 Wg  NTS subregion  południowy  występuje  jako  „podregion  bielski”  i  oznaczony  jest  kodem 
„PL225”. Wśród wyróżnionych w planach zagospodarowania województw jedynie w województwie ślą-
skim oparto delimitację nie tylko na zasadniczym podziale, tj. gminach (NUTS 5), ale również na podre-
gionach (NUTS 3), por. np. T. Markowski (red.), Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, „Biu-
letyn” zeszyt 221, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2005.

64 Plan Zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego, Katowice 2004.
65 Por. np. opracowanie D. Sokołowskiego w oparciu o model Christallera: D. Sokołowski,  Funkcje  

centralne i hierarchia funkcjonalna miast w Polsce (rozprawa habilitacyjna), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, Toruń 2006.

66 Przegląd opracowań dot. obszarów metropolitalnych w Polsce, por. np. J. Lewicki, Obszary wielko-
miejskie a zasadniczy podział administracyjny kraju – w poszukiwaniu modelu zarządzania metropolitalnego [w:] J. Le-
wicki, J. Olech (red.) 10 lat reformy samorządowej w Polsce – doświadczenia i wyzwania, Instytut Multimedialny, 
Kraków 2010. 

67 Za: GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 9.10.2012].
68 J. Wrona, op. cit., s. 29–31.
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2.2. Zasoby demograficzne 

W przypadku poziomu kapitału ludzkiego w ujęciu terytorialnym wskaźniki demogra-
ficzne  stanowią  podstawowe elementy  determinujące  kapitał  ludzki.  Zaprezentowane 
w niniejszym  opracowaniu  wskaźniki  są  powszechnie  uznawane  za  standardowe. 
Liczba ludności oraz jej zmiany stanowią punkt wyjścia przy analizowaniu kapitału 
ludzkiego danej wspólnoty terytorialnej. Liczba ludności determinuje bowiem choćby 
podaż pracy czy popyt na różnego rodzaju dobra i usługi. 

Tabela 3 zawiera zestawienie liczby mieszkańców gmin powiatu bielskiego oraz 
miasta Bielska-Białej. Wyróżniono zestawienie według płci mieszkańców, a w przy-
padku gmin miejsko-wiejskich – także według miasta i wsi. Na całym badanym obsza-
rze zamieszkiwało na koniec 2010 r. prawie 332 tys. osób. Warto zauważyć, że pod 
względem liczby ludności powiat ziemski i grodzki są do siebie zbliżone.

Tabela 3. Ludność Bielska-Białej i powiatu bielskiego wg gmin i płci, stan na koniec 2011 r.

Jednostka terytorialna Osoby
mężczyźni kobiety

miasto Szczyrk 5789 2763 3026
gmina Bestwina 10942 5380 5562
gmina Buczkowice 10960 5392 5568
miasto i wieś Czechowice-Dziedzice 44370 21477 22893

w tym: miasto 35498 17031 18467
wieś 8872 4446 4426

gmina Jasienica 22335 11003 11332
gmina Jaworze 6859 3373 3486
gmina Kozy 12342 5911 6431
gmina Porąbka 15333 7530 7803
miasto i wieś Wilamowice 16275 7999 8276

w tym: miasto 2988 1470 1518
wieś 13287 6529 6758

gmina Wilkowice 13004 6241 6763
razem powiat bielski 158209 77069 81140
miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała 174503 82236 92267

RAZEM
(powiat bielski + m. Bielsko-Biała)

332712 159305 173407

Źródło: Oprac. własne na podst.: Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 9.10.2012].
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Zarówno w przypadku miasta Bielska-Białej, jak i powiatu bielskiego, a także na 
poziomie  poszczególnych  jego  gmin  występuje  przewaga  liczby  kobiet  nad  liczbą 
mężczyzn.  Dodatni wskaźnik feminizacji  jest charakterystyczny dla wyżej rozwinię-
tych społeczeństw, zamieszkujących przede wszystkim mocniej zurbanizowane i gę-
ściej zaludnione obszary69. Wynika on przede wszystkim z przeciętnej długości życia, 
która jest wyższa w przypadku kobiet. 

2.2.1. Zmiany liczby ludności w latach 2005–2011

Istotnym wskaźnikiem jest zmiana liczby ludności. Wykres 1 prezentuje w ujęciu 
porównawczym zmianę  liczby  mieszkańców  miasta  i  powiatu  w  ostatnich  latach. 
Obserwowany trend pozostaje niekorzystny dla Bielska-Białej, gdzie powoli, acz sys-
tematycznie ubywa mieszkańców. Natomiast w przypadku powiatu sytuacja jest do-
kładnie odwrotna. 

Wykres 1. Zmiana liczby ludności Bielska-Białej i powiatu bielskiego w latach 2005–2011.

Źródło: Oprac. własne na podst. Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 10.10.2012].

Obserwowane zmiany liczby mieszkańców analizowanego obszaru są charaktery-
styczne dla zjawiska suburbanizacji  i metropolizacji, występujących nie tylko w naj-
większych  miastach  o  znaczeniu  co  najmniej  krajowym,  ale  także  w  ośrodkach 
subregionalnych, a także silniejszych centrach lokalnych. Proces kurczenia się miast 
z punktu widzenia kapitału ludzkiego ma szczególne znaczenie, gdyż wiąże się przede 

69 Chociaż w Polsce żyje więcej kobiet niż mężczyzn, to do dziś w trudnych do życia i najmniej za -
ludnionych obszarach, takich jak np. Bieszczady, można zaobserwować niewielkie  gminy ze znaczącą 
przewagą liczby mężczyzn nad kobietami. Por. J. Wrona, op. cit., s. 72–73.
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wszystkim z odpływem ludzi najbardziej aktywnych70. W przypadku bliższych migra-
cji, choćby do podmiejskich gmin, dochodzi dodatkowo kwestia konfliktu wpływów 
z podatków czy choćby korzystania z infrastruktury publicznej w mieście. 

Wykres 2 obrazujący migracje na pobyt stały, zarówno wewnętrzne, jak i zagra-
niczne, wyraźnie potwierdza tezę, iż mieszkańcy Bielska-Białej chętnie przeprowadza-
ją się do sąsiednich miejscowości, administracyjnie przynależnych do gmin powiatu 
bielskiego. Często są to tereny faktycznie pełniące rolę przedmieść Bielska-Białej, jak 
np. Jaworze czy Bystra Śląska w gminie Wilkowice. Oczywiście migracje wewnętrzne 
nie obejmują jedynie ruchu między omawianymi jednostkami, ale także odnoszą się 
do  innych  gmin  w kraju.  Migracje  wewnętrzne,  a  zwłaszcza  międzywojewódzkie, 
wynikają głównie z zaszłości historycznych, jak i nierówności w rozwoju poszczegól-
nych regionów. W latach 2005–2011 największe dodatnie saldo migracji (w liczbach 
bezwzględnych) miało województwo mazowieckie (przede wszystkim dzięki aglome-
racji  warszawskiej),  a  dalej  małopolskie.  Po  przeciwnej  stronie  skali,  największy 
ubytek ludności na rzecz innych regionów miały województwa lubelskie i warmińsko-
mazurskie71. 

Z  kolei  w przypadku  migracji  zagranicznych  przez większy  okres  omawianego 
przedziału czasowego jego bilans był niekorzystny zarówno dla miasta, jak i powiatu. 
Najgorsze wyniki bilansu migracji zagranicznych przypadały na okres otwarcia ryn-
ków pracy  w części  państw Unii  Europejskiej.  I dopiero ostatnie analizowane lata 
(2009–2010) charakteryzowały się nieznacznie dodatnim bilansem migracji zagranicz-
nych.  Dominującymi  kierunkami  zagranicznych  migracji  mieszkańców  Polski  były 
wyjazdy  do  Wielkiej  Brytanii  (ich  szczyt  przypadł  na  rok  2006),  Niemiec  oraz 
w mniejszej skali do USA i Kanady72. Odwrócenie trendu migracji zagranicznych wią-
że się przede wszystkim z migracją powrotną (reemigracją), czyli powrotami z zagra-
nicy. Powodów tego zjawiska jest wiele. Niektóre osoby zaplanowały powrót na stałe 
po odłożeniu pewnej sumy pieniędzy (np. na zakup mieszkania w Polsce), inne miały 
problemy z adaptacją w nowym środowisku lub w pewnym momencie kariery zawo-
dowej nie mogły dalej awansować, wreszcie wiele osób dotknął kryzys gospodarczy 
w Europie73. 

70 Szerzej o zjawisku zob. M. Piotrzowska,  Kurczenie się miast w świecie i Polsce  [w:] I. Sobczak (red.), 
op. cit., s. 64 i n.

71 Na podst. Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 10.10.2012].
72 Na podstawie  zestawień  GUS,  Główne  kierunki  emigracji  z  Polski  w latach  1966–2008  wg  krajów, 

www.stat.gov.pl [dostęp: 10.10.2012].
73 Szerzej  zob.  np.  K.  Gmaj,  A.  Małek,  Powroty  Polaków  po  2004  roku:  wyniki  badania  jakościowego  

[w:] Poakcesyjne migracje powrotne Polaków: geneza, przyczyny i konsekwencje,  „Biuletyn RPO – Materiały nr 69 
Zeszyty Naukowe”, Warszawa 2010, s. 138 i n.
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Wykres 2. Saldo migracji na pobyt stały (wewnętrzne i zagraniczne) dla Bielska-Białej 
i powiatu bielskiego w latach 2005–2011.

Źródło: Oprac. własne na podst. Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 10.10.2012].

Pomijając ruchy międzynarodowe, zestawienie krzywych migracji  wewnętrznych 
dla miasta i powiatu w odniesieniu do trendu daje obraz bliski symetrii. Jest to świetne 
zobrazowanie wspomnianego procesu suburbanizacji  dotykającego większych miast 
i ich otoczenia. Co więcej, atrakcyjność gmin wokół Bielska-Białej jako terenów do 
osiedlania się potwierdzają również inne wskaźniki, jak choćby przyrostu naturalnego, 
obliczanego jako różnica współczynników urodzeń żywych i zgonów (por. tabela 4).

Tabela 4. Wybrane wskaźniki modułu gminnego dla Bielska-Białej i powiatu bielskie-
go w 2011 r. na tle województwa śląskiego i całego kraju.

Bielsko-
Biała

powiat 
bielski

woj.
śląskie

Polska

kobiety na 100 mężczyzn 112 105 107 107
urodzenia żywe na 1000 ludności 10,1 10,8 9,7 10,1
zgony na 1000 ludności 9,7 9,1 10,3 9,7
przyrost naturalny na 1000 ludności 0,5 1,7 -0,6 0,3

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 11.10.2012].

Współczynnik  urodzeń  żywych  i  umieralność  to  dwa  najbardziej  podstawowe 
wskaźniki odnoszące się do ruchu naturalnego ludności. Zależą one od czynników za-
równo biologicznych,  jak i  społecznych,  takich  jak choćby  warunki  mieszkaniowe 
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i dostęp do służby zdrowia w odniesieniu do umieralności74. Z kolei typ przyrostu na-
turalnego określany jako różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów bez-
pośrednio  wpływa  na  dynamikę  zmiany  ludności  powodowaną  naturalnymi 
procesami biologicznymi75. W odniesieniu do województwa śląskiego oraz całego kra-
ju wspominany powyżej stopień feminizacji dla Bielska-Białej wypada mniej korzyst-
nie niż dla powiatu. W zakresie liczby żywych urodzeń dane dla miasta są zbliżone do 
średniej krajowej, zaś powiat ziemski ma wynik dostrzegalnie lepszy. Podobnie rzecz 
się ma z odsetkiem zgonów. Natomiast miasto i powiat wypadają lepiej na tle woje-
wództwa śląskiego. 

2.2.2. Struktura wiekowa ludności

Z kolei wykres 3 prezentuje strukturę ludności powiatu ziemskiego i grodzkiego 
według wieku (dane za rok 2009). Biorąc pod uwagę wspomniane wyżej wyraźnie lep-
sze wskaźniki modułu gminnego dla powiatu oraz trendy migracyjne, nie powinno 
dziwić, że ludność powiatu ziemskiego (według średnich wartości dla gmin powiatu) 
jest generalnie młodsza niż ludność Bielska-Białej. Różnice widoczne są w szczegól-
ności w grupach ludności do 19 lat oraz powyżej 50 lat. 

Wykres 3. Odsetek ludności Bielska-Białej i powiatu bielskiego wg wieku w 2009 roku.

Źródło: Oprac. własne na podst. danych Systemu Analiz Samorządowych, http://www.sas24.org/ 
[dostęp: 20.12.2011].

74 J. Wrona, op. cit., s. 44–45.
75 Ibidem, s. 53.
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Struktura  wieku ludności  ma istotny wpływ nie tylko na  aktywność zawodową 
mieszkańców (por. niżej), ale również na zakres i strukturę wielu usług komunalnych 
i społecznych,  jak choćby edukację, opiekę społeczną czy służbę zdrowia. Wpływa 
również na strukturę wielu produkcji i sprzedaży tworów i usług, gdyż co innego po-
trzebne jest młodym rodzicom z dziećmi, a co innego ludziom w wieku podeszłym.

2.3. Aktywność zawodowa

Wiek ludności jest jednym z podstawowych determinantów aktywności zawodo-
wej. W przypadku struktury ludności według grup aktywności ekonomicznej sytuacja 
powiatu bielskiego wypada znacznie korzystniej nie tylko w stosunku do miasta Biel-
ska-Białej, ale województwa śląskiego, jak i całego kraju. Co prawda problem bezpo-
średniej  zastępowalności  pokoleń  na  rynku  pracy,  a  przez  to  choćby  wydolności 
systemu  emerytalnego,  nie  jest  zasadniczy  na  poziomie  gmin  czy  powiatów,  lecz 
w szerszej skali, jednakże biorąc pod uwagę strukturę dochodów JST choćby w zakre-
sie  udziału  w  podatku  od  osób  fizycznych  (PIT),  odsetek  aktywnych  zawodowo 
mieszkańców nie jest bez wpływu dla potencjału rozwojowego lokalnej społeczności. 
Wykres 4 przedstawia strukturę ludności Bielska-Białej i powiatu bielskiego według 
ekonomicznych grup wieku na tle struktury województwa i całego kraju. 

Wykres 4. Udział ludności Bielska-Białej i powiatu bielskiego wg ekonomicznych grup 
wieku w % ludności ogółem w 2011 r. na tle województwa śląskiego i całego kraju.

Źródło: Oprac. własne na podst. Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 11.10.2012].

Ze względu na fakt, iż dane dotyczące aktywności ekonomicznej oraz bezrobocia 
według metody BAEL (por. wyżej) są przygotowywane przez GUS w odniesieniu dla 
poziomu województw,  na  potrzeby  niniejszego opracowania  wykorzystane  zostały 
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dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego oraz aktywności gospodarczej w oparciu 
o rejestr REGON.

2.3.1. Bezrobocie

Bezrobocie bez wątpienia stanowi jeden z kluczowych problemów polskiej gospo-
darki. Co więcej, w kontekście zagadnienia kapitału ludzkiego, problem bezrobocia 
nabiera szczególnego znaczenia. Stanowi ono swoistą formę marnotrawienia kapitału 
ludzkiego, gdyż uniemożliwia jego absorpcję. Wpływa również długofalowo na obni-
żanie wartości tego kapitału, bowiem osoby bezrobotne nie wytwarzają nowych war-
tości (dóbr czy usług), nie rozwijają się, a brak wystarczających dochodów obniża ich 
standard życia. Zarazem odpowiednie inwestowanie w kapitał ludzki, zwłaszcza w za-
kresie wykształcenia, pozwala na lepsze przystosowanie do rosnących wymogów ryn-
ku  pracy76,  przy  czym nie  chodzi  tu  jedynie  o  prostą  zależność  efektywności  do 
poziomu wykształcenia, ale także o kwestię ukierunkowania kształcenia w zawodach 
potrzebnych dla lokalnej gospodarki. 

Wykres  5  prezentuje  zmiany  stopy  bezrobocia  rejestrowanego w latach  2005–
2011. GUS określa tę stopę jako stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do 
liczby ludności cywilnej aktywnej zawodowo, w tym pracującej w gospodarstwach in-
dywidualnych w rolnictwie. Nie wlicza się osób pełniących czynną służbę wojskową 
i pracowników sektora budżetowego pracujących na rzecz obronności i bezpieczeń-
stwa publicznego77.

W  zestawieniu  ze  stopą  bezrobocia  rejestrowanego  w  województwie  śląskim, 
a przede wszystkim wynikami ogólnokrajowymi, sytuacja Bielska-Białej przedstawia 
się nader korzystnie. Poziom bezrobocia w powiecie utrzymuje się na poziomie zbli-
żonym do województwa, czyli i tak znacznie niżej niż w kraju (por. tabela 5). Warto 
przy tym zaznaczyć, że wzrost bezrobocia obserwowany od 2008 r. udało się, zarów-
no w mieście, jak i powiecie, zahamować skuteczniej niż w regionie, choć niestety go 
nie uniknięto. 

76 A. Muzyk, Kapitał ludzki a bezrobocie [w:] L. Dyczewski, T. Kowalewski, Z. Korzeba (red.), Problemy 
ekonomiczne i społeczne bezrobocia, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Jasińskiego, Łomża 
2003, s.122–126; G. Wronowska,  Bariery rozwoju i absorpcji kapitału ludzkiego w Polsce w kontekście rozwoju  
gospodarki opartej na wiedzy [w:] E. Okoń-Horodyńska, K. Piech (red.), Unia Europejska w kontekście strategii  
lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2006, s. 331. 

77 Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 10.10.2012].
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Wykres 5. Stopa bezrobocia rejestrowanego ogółem dla Bielska-Białej i powiatu biel-
skiego w latach 2005–2011.

Źródło: Oprac. własne na podst. Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 14.10.2012].

Tabela 5. Stopa bezrobocia rejestrowanego ogółem dla Bielska-Białej, powiatu biel-
skiego, województw śląskiego i Polski w 2011 r.

Bielsko-
-Biała

powiat
bielski

woj. 
śląskie

Polska

Stopa bezrobocia
rejestrowanego ogółem

6,2 9,7 10,2 12,5

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 14.10.2012].

Zestawienie odsetka zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku pro-
dukcyjnym w 2011 r. dla Bielska-Białej (5,4%) oraz powiatu bielskiego (5,2%) z danymi 
dla województwa śląskiego (6,2%) i całego kraju (8%)78 również wypada dość korzystnie. 
Tym bardziej że odsetek osób w wieku produkcyjnym pozostaje zbliżony (por. wykres 4). 

Oczywiście w gospodarce rynkowej nie ma możliwości zupełnego uniknięcia bez-
robocia,  choćby dlatego,  że na rynku pracy cały czas trwa fluktuacja siły roboczej 
między regionami, sektorami, działami czy przedsiębiorstwami, ale także w układach 
pionowych, np. jako wynik ścieżki awansu zawodowego. Można zatem stwierdzić, że 
bezrobocie frykcyjne wpisane jest  w dynamikę gospodarki.  Innymi nieuniknionymi 
formami bezrobocia są bezrobocie dowolne i sezonowe. Pierwsze wynika z braku po-
trzeby podjęcia pracy przez ludzi, drugi jest skutkiem zmiany intensywności gospoda-
rowania przede wszystkim w rolnictwie. Zarazem na wiele form bezrobocia można 
mieć wpływ. Przede wszystkim wskazać tu można bezrobocie strukturalne, wynikają-

78 Na podst. Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 14.10.2012].
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ce z niedostosowania i nierównomiernego wzrostu gospodarczego, braku kapitału czy 
nierównomiernego dostępu do zasobów79.  Dlatego przy omawianiu zjawiska bezro-
bocia należy uwzględniać jego strukturę, ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby 
pozostające przez dłuższy czas bez zatrudnienia. 

Jeżeli chodzi o strukturę bezrobocia dla omawianych JST, to na koniec 2011 r. naj-
większą grupę stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, gimna-
zjalnym oraz podstawowym (w tym niepełnym) oraz średnim zawodowym. Znacznie 
mniej  zarejestrowanych było absolwentów szkół średnich ogólnokształcących  oraz 
uczelni wyższych. Jeżeli chodzi o wiek osób bezrobotnych, to największe grupy sta-
nowią osoby młode 25–34 lat oraz w wieku 45–54 lat. Pod względem proporcji udzia-
łu  poszczególnych  grup  wśród  zarejestrowanych  bezrobotnych  sytuacja  powiatu 
i miasta Bielska-Białej jest zbliżona. Dla obu jednostek terytorialnych charakterystycz-
na jest również większa grupa bezrobotnych kobiet niż mężczyzn80. 

Blisko 2 tys. bielszczan i ponad 1,7 tys. mieszkańców powiatu pozostaje bez pracy 
ponad rok. W grupie zarejestrowanych bezrobotnych stanowią ⅓. Tabela 6 przedsta-
wia odsetek zarejestrowanych osób pozostających bez pracy powyżej roku na tle kraju 
i województwa (dane za 2011 r.). Warto zauważyć, że choć w przypadku Bielska-Bia-
łej odsetek takich osób w grupie wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych jest iden-
tyczny jak w powiecie, to w odniesieniu do całej populacji aktywnej zawodowo jest 
mniejszy, a w porównaniu do całego kraju wręcz dwukrotnie mniejszy.

Tabela 6. Bezrobotni zarejestrowani pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok w 2011 r.

Bezrobotni zarejestrowani pozo-
stający bez pracy dłużej niż 1 rok

Bielsko-
-Biała

powiat

bielski
woj. ślą-
skie

Polska

w % ludności aktywnej zawodowo 2,1 3,3 3,0 4,3

w % bezrobotnych ogółem 33,2 33,3 29,8 34,6
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 12.10.2012].

Należy  dodać,  że  największą  grupę  zarejestrowanych  bezrobotnych  stanowiły 
w przypadku obydwu jednostek samorządu terytorialnego: 

• sprzedawcy;
• pracownicy biurowi;
• osoby bez zawodu81.

79 T. Obrębki, Rynek pracy [w:] S. Marciniak (red.), Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, PWN, 
Warszawa 2005, s. 235–237.

80 Na podst.  danych US w Katowicach,  http://www.stat.gov.pl/katow/69_678_PLK_HTML.htm 
[dostęp: 14.10.2012].
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Omawiając kwestię struktury bezrobocia warto także wskazać na najbardziej nad-
wyżkowe zawody, czyli takie, na które zapotrzebowanie na rynku pracy jest niższe niż 
liczba osób poszukujących w nich zatrudnienia. W przypadku miasta Bielska-Białej 
w 2011 r. były to zawody technika budownictwa, cukiernika czy planisty produkcyjne-
go. Podobna sytuacja występuje w powiecie (m.in. cukiernik, kasjer handlowy, mecha-
nik  maszyn  i  urządzeń  przemysłowych,  sprzedawca).  Do  zawodów  generujących 
długotrwałe bezrobocie należały w mieście m.in.: monter rurociągów przemysłowych, 
kierowca ciągnika rolniczego, hostessa. W powiecie długotrwale bez pracy pozostawa-
li m.in. operator centrali telefonicznej, dekarz i hydraulik. Z kolei najbardziej poszuki-
wanymi  zawodami  były  w  mieście:  brukarz,  pielęgniarka,  opiekun  osoby  starszej, 
natomiast  w powiecie:  górnik (co należy tłumaczyć restrukturyzacją kopalni  KWK 
„Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach),  technolog robót  wykończeniowych w bu-
downictwie oraz kierowca ciągnika siodłowego82. Właściwe monitorowanie zawodów 
nadwyżkowych i deficytowych ma istotne znaczenie dla skuteczności prowadzonej 
przez JST polityki przeciwdziałania bezrobociu, jak i przy działaniach prorozwojo-
wych. Należy zauważyć, iż znacząca liczba zawodów wskazanych w obydwu katego-
riach to zawody, w których kształcą szkoły będące w systemie oświatowym Bielska-
Białej i powiatu. Poznanie wymogów rynku pracy powinno pozwolić nie tylko na do-
stosowanie kierunków kształcenia młodzieży, ale także zaoferowanie szkoleń dla do-
rosłych, pozwalających im na przekwalifikowanie zawodowe.

2.3.2. Aktywność gospodarcza

Jednym ze wskaźników rozwoju powiązanym ściśle z kapitałem ludzkim jest po-
ziom  przedsiębiorczości.  Jak  wskazuje  A.  Kożuch,  „przedsiębiorczość  rozumiana 
jako tworzenie nowych podmiotów i nowych miejsc pracy stanowi ważny instrument 
rozwoju gospodarki lokalnej”83. Jednym ze wskaźników jest liczba podmiotów gospo-
darczych  wpisanych  do rejestru  REGON w przeliczeniu na  10 tys.  mieszkańców. 
W ostatnich latach obserwowany jest wzrost tego wskaźnika w całym kraju. Również 
w Bielsku-Białej i powiecie liczba zarejestrowanych przedsiębiorców rośnie (por. wy-
kres 6). Z pewnością wpływ na to mają m.in. programy wspierające podejmowanie 

81 Szerzej zob.:  Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych  w Mieście Bielsko-Biała w 2011 roku;  oraz 
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie bielskim w 2011 roku, Powiatowy Urząd Pracy w Biel-
sku-Białej, http://www.pup-bielsko.pl/kat/id/110 [dostęp: 15.11.2012].

82 Ibidem.
83 A. Kożuch, Rozwój przedsiębiorczości jako czynnik poprawy jakości życia na poziomie lokalnym [w:] A. No-

woról (red.), Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych, tom 1, Insty-
tut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2010, wydanie elektroniczne: http://www.isp.uj.edu.pl/ … [dostęp: 
21.12.2011] s. 140.
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działalności gospodarczej prowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębior-
czości oraz agencje lokalne, takie jak Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Bia-
łej, Bielski Fundusz Poręczeń Kredytowych, Regionalna Izba Handlu i Przemysłu, 
Cechy Rzemiosł i in.84. Wspierają one przede wszystkim mikro, małe i średnie przed-
siębiorstwa (MŚP) w dużej mierze dzięki środkom wspólnotowym. Również Powiato-
wy  Urząd  Pracy  (PUP)  prowadzi  programy  wspierające  zakładanie  działalności 
gospodarczej i wychodzenie z bezrobocia poprzez samozatrudnienie.

Z kolei zachętę dla dużych firm, będących istotnymi pracodawcami na rynku lo-
kalnym, stanowią dobrze  zlokalizowane tereny inwestycyjne Katowickiej  Specjalnej 
Strefy  Ekonomicznej  S.A.  w  Bielsku-Białej  i  Czechowicach-Dziedzicach  (tereny 
te funkcjonują w ramach podstrefy jastrzębsko-żorska KSSE). KSSE oferuje inwesto-
rom przede wszystkim zwolnienia podatkowe zależne od kosztów inwestycji oraz ilo-
ści nowych miejsc pracy. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na dodatkowe 
ulgi.  W zamian firmy zobowiązane są do m.in.  prowadzenia  działalności  w strefie 
i utrzymania zatrudnienia przez 3–5 lat od zakończenia inwestycji85.

Wykres 6. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w REGON na terenie Bielska-Białej 
oraz powiatu bielskiego na 10 tys. mieszkańców w latach 2005–2011.

Źródło: oprac. własne na podst. Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl (25.11.2012).

Wyniki Bielska-Białej są w tym zakresie są zdecydowanie lepsze niż średnia dla woje-
wództwa śląskiego i całej Polski. Powiat bielski ma wskaźnik na niższym poziomie niż 
krajowy, lecz nieznacznie wyższym niż region. Tabela 7 zawiera zestawienie za rok 2011.

84 Szerzej zob. katalog podmiotów wspierających małą i średnią przedsiębiorczość w Bielsku-Białej 
i powiecie: strona WWW Urzędu Miasta w Bielsku-Białej, http://web2.um.bielsko.pl/bb/dzialy/gospo-
darka/index.jsp?var=msp&menu=firma [dostęp: 20.06.2012].

85 Oficjalna  strona  WWW  Katowickiej  Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej  S.A.:  http://www.ksse-
.com.pl/ [dostęp: 25.09.2012].
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Tabela 7. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w REGON na 10 tys. mieszkańców 
dla Bielska-Białej, powiatu bielskiego, województw śląskiego i kraju w 2011 r.

Bielsko-
Biała

powiat

bielski

woj. 

śląskie
Polska

podmioty w REGON na 10 tys. 
ludności 1411 997 958 1004

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 25.11.2012].

Pod względem wielkości podmiotów gospodarczych, rozumianej jako liczba pra-
cowników, znakomitą większość stanowią mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej 
niż  10  osób,  wśród  których  szereg  stanowi  formę  samozatrudnienia  właściciela. 
W 2011 r. 16 bielszczan na stu oraz 13 mieszkańców powiatu na stu prowadziło dzia-
łalność gospodarczą. Małych (poniżej 50 pracowników) i średnich (50–249 pracowni-
ków) przedsiębiorstw nie ma aż tak wiele, a nieliczne duże firmy znajdują się przede 
wszystkim na terenie Bielska-Białej86.

Tabela 8. Podmioty gospodarcze na terenie Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego wg 
klas wielkości w 2011 r.

Wielkość podmiotu gospodarczego
Ogółem0–9 10–49 50–249 250–999

1000
i więcej

powiat bielski 15005 668 85 11 2 15771
Bielsko-Biała 23 258 1080 235 49 4 24626

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 25.11.2012].

Wskaźniki przedsiębiorczości, a zwłaszcza znacząca liczba MŚP, dobrze świadczy 
o  zaradności  i  przedsiębiorczości,  w  szczególności  bielszczan.  Wyniki  powiatu  są 
słabsze także od średniej dla kraju, ale wypadają lepiej od średniej województwa ślą-
skiego. Choć w przypadku województwa nadal istotne znaczenie mają wielkie zakłady 
przemysłowe czy kopalnie zatrudniające po kilkaset czy  nawet ponad tysiąc osób. 
W przypadku średnich i większych przedsiębiorstw na terenie Bielska-Białej i powiatu 
warto wskazać, iż są to głównie zakłady zatrudniające dobrze wykwalifikowanych pra-
cowników z branży przede wszystkim motoryzacyjnej (m.in. Fiat Auto Poland S.A., 

86 Należy pamiętać, że obok limitów liczby zatrudnionych pracowników o statusie MŚP decyduje tak-
że pułap rocznych obrotów lub całkowity bilans roczny, por. np.  Nowa definicja MŚP. Poradnik dla użyt-
kowników i wzór oświadczenia, Komisja Europejska, 2006, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/fi-
les/sme_definition/sme_user_guide_pl.pdf [dostęp: 17.08.2012].
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ISS Wawrzaszek, PSS Szczęśniak Sp. z o.o., Fiat – GM „Powertrain Polska”, WR Ste-
ering Systems Poland, Eaton Automotive Systems Sp. z o.o., Electropoli-Galwano-
technika  Sp.  z  o.o.,  Cooper-Standard  Automotive  Polska  Sp.  z  o.o.),  ale  także 
lotniczej (Avio Polska Sp. z o.o.), elektrycznej (m.in. Philips Lighting Sp. z o.o.), pe-
trochemicznej  (spółki  Grupy  Lotos  S.A.)  czy  metalowej  (m.in.  Walcownia  Metali 
„Dziedzice” S.A., Henkel Polska sp. z o.o., Bobrek Aluminium sp. z o.o.).

2.3.3. Wynagrodzenia

Omawiając kwestię aktywności zawodowej i  gospodarczej ludności,  warto zasy-
gnalizować także ogólny poziom wynagrodzeń. Najpopularniejszym wskaźnikiem jest 
wysokość przeciętnego wynagrodzenia i jego poziom w stosunku do przeciętego wy-
nagrodzenia w kraju. W tej kategorii zarobki mieszkańców Bielska-Białej i  powiatu 
bielskiego pozostają poniżej średniej dla kraju, aczkolwiek w okresie 2005–2011 dys-
proporcje te uległy zmniejszeniu (w przypadku powiatu obserwowane są większe wa-
hania niż dla miasta) (tabela 9.). 

Tabela 9. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej 
(Polska=100) w Bielsku-Białej, powiecie bielskim oraz województwie śląskim w la-

tach 2005–2011.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

powiat bielski 80,6 80,4 82,4 81,0 80,7 84,1 84,2
Bielsko-Biała 94,1 95,3 97,0 98,5 98,4 98,4 96,5
woj. śląskie 103,2 103,5 102,3 102,6 102,7 102,7 104,7

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 22.11.2012].

Oczywiście przeciętne wynagrodzenie w relacji  do średniej  krajowej jest  daleko 
idącym uproszczeniem, które nie odzwierciedla poziomu życia mieszkańców. Z pew-
nością przy  głębszej  analizie  zarobków należy posłużyć się  ich medianą,  ale  także 
uwzględnić przeciętne koszty życia w danej miejscowości. Co więcej, większe ośrodki 
skupiają proporcjonalnie większą liczbę osób o najwyższych zarobkach (choćby me-
nedżerów dużych  korporacji,  klasę  metropolitalną).  Choćby dlatego wyniki  całego 
regionu  z  pewnością  poprawiają  niektóre  miasta  GOP  z  Katowicami  na  czele. 
Dla przykładu za 2011 rok przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto wynosiło dla 
Katowic 5013,92 zł, Gliwic – 4020,23 zł, Bytomia – 3266,64 zł, zaś dla Bielska-Białej 
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– 3498,80 zł, przy średniej dla województwa 3794,62 zł i kraju 3625,21 zł87. Analizu-
jąc wynagrodzenia w Bielsku-Białej i powiecie bielskim w kontekście poziomu bezro-
bocia,  można  uznać,  że  niższy  poziom  przeciętnych  zarobków  stanowi  jeden 
z elementów wpływających na atrakcyjność omawianych JST dla pracodawców (niż-
sze koszty pracy). W tym kontekście bardzo istotny jest fakt, że średnie różnice w sto-
sunku  do  innych  JST  w  kraju  nie  pogłębiają  się,  a  nawet  przejściowo  ulegają 
pewnemu zmniejszeniu i to przy lepszych wskaźnikach dotyczących bezrobocia.

2.4. Edukacja

Wykształcenie stanowi zasadniczą składową kapitału ludzkiego (por. rozdział 1). 
Jak zauważa G. Wronowska, w przypadku Polski rozwój powszechnej edukacji miał 
inny przebieg niż w większości  krajów zachodnioeuropejskich. Był w stosunku do 
tamtych państw opóźniony, co wynikało m.in. z braku państwowości w XIX i na po-
czątku XX wieku, II wojny światowej, a wreszcie okresu Polski Ludowej, której go-
spodarka nastawiona była na przemysł ciężki (choć należy pamiętać, że to w okresie 
powojennym zlikwidowano analfabetyzm oraz upowszechniono szkolnictwo podsta-
wowe)88. Zmiany społeczno-gospodarcze, które dokonały się po 1989 r., doprowadzi-
ły do zmian w szkolnictwie średnim, w którym zaczęły dominować szkoły kształcące 
do matury, przede wszystkim licea ogólnokształcące. W dalszej konsekwencji nastąpił 
olbrzymi rozwój szkolnictwa wyższego. O ile w roku akademickim 1990/1991 studio-
wało 403 824 osób, to w 2000/2001 – 1 584 804, a w 2009/2010 – 1 900 014. Pewien 
niewielki  spadek  liczby  studentów  występuje  od  roku  akademickiego  2006/2007 
(dotyka głównie studia płatne). Oczywistym następstwem wzrostu liczby studentów 
stał się wzrost liczby absolwentów – ponad 56 tys. w 1991 r. do 497,5 tys. w 2011 r.89 

Nawet  uwzględniając  upowszechnienie  się  studiów I  stopnia,  absolwenci  których 
w większości kontynuują naukę na studiach II stopnia, wzrost liczby osób legitymują-
cych się wyższym wykształceniem jest imponujący. 

Biorąc pod uwagę rosnący poziom skolaryzacji na poziomie średnim i wyższym, 
należy uznać, iż stosunkowo niskie kwalifikacje pracujących Polaków wynikają wła-
śnie ze wspomnianych zapóźnień edukacyjnych. W szczególności brak odpowiednich 
kwalifikacji  widoczny jest  w najstarszym pokoleniu,  dotychczas  przechodzącym na 
wcześniejsze emerytury. Sporą grupę stanowią osoby z wąskoprofilowym wykształce-
niem zawodowym, których kwalifikacje niejednokrotnie nie przystają do obecnych 

87 Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 22.11.2012].
88 G. Wronowska, op .cit., s. 329.
89 Dane za: Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r., GUS Warszawa 2012, 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/E_szkoly_wyzsze_2011.pdf [dostęp:14.11.2012], s. 28, 143.
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wymogów rynku pracy. Co gorsze, podejście do podnoszenia kwalifikacji przez całe 
życie nadal jest w Polsce mało popularne, a zwłaszcza wśród ludzi, którym byłoby 
ono najbardziej potrzebne90. 

Ze względu na dostępne dane statystyczne w odniesieniu do Bielska-Białej i po-
wiatu bielskiego przedstawione wskaźniki odnoszą się przede wszystkim do systemu 
oświaty, w tym szkolnictwa policealnego. W zakresie szkół wyższych GUS przedsta-
wia bowiem dane na poziomie podregionów.

2.4.1. Oświata na terenie miasta i powiatu

We wrześniu 1999 r.  wprowadzono nowy system trójstopniowy w oświacie, na 
który składają się: 

1. sześcioletnia szkoła podstawowa (w miejsce ośmioletniej), 
2. trzyletnie gimnazjum (nowy szczebel), 
3. szkoły ponadgimnazjalne: 

• dwu- lub trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe, 
• trzyletnie licea ogólnokształcące,
• trzyletnie licea profilowane kształcące w profilach kształcenia ogólnoza-

wodowego,
• czteroletnie technika –  dwuletnie uzupełniające  licea ogólnokształcące 

i trzyletnie technika uzupełniające dla absolwentów szkół zawodowych,
• szkoły policealne (do 2,5 roku). 

Ponadto  wyróżniono  szkoły  specjalne  oraz  artystyczne.  Za prowadzenie  szkół 
podstawowych i gimnazjów odpowiadają gminy. Szkolnictwo ponadgimnazjalne leży 
w gestii powiatów91. Tabela 10 zawiera zestawienie liczby placówek oraz kształcących 
się w nich uczniów według poszczególnych poziomów i typów (za wyjątkiem specjal-
nych i artystycznych) na terenie miasta i powiatu. 

W przypadku struktury szkolnictwa średniego dane dla omawianych JST potwier-
dzają ogólnokrajowy trend. Najwięcej młodzieży kształci się w szkołach uprawniają-
cych  do  przystąpienia  do  egzaminu  maturalnego.  Są  to  przede  wszystkim  licea 
ogólnokształcące  oraz  technika.  Stosunkowo  niewielka  liczba  osób  kształci  się 
w zasadniczych szkołach zawodowych. Z jednej strony taka struktura kształcenia po-
nadgimnazjalnego może powodować brak wystarczającej liczby właściwie przygoto-

90 G. Wronowska, op. cit., s. 330–331.
91 J. Lewicki, Oświatowe zadania gminy, portal ScenaMyśli.eu: http://www.scenamysli.eu/artykuly.php?

s=1&lang=PL&dzial=1&id=645 [dostęp: 9.07.2012].

51



Jacek Lewicki ⦁ Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju lokalnego

wanych pracowników. Z drugiej – prowadzić do sytuacji, iż w konkretnych zawodach 
pracować będą osoby z formalnie wyższymi (lub innymi) kwalifikacjami92. 

Tabela 10. Szkoły i uczniowie w Bielsku-Białej i powiecie bielskim w roku szkolnym 
2010/2011 wg typów szkół (bez szkół specjalnych i artystycznych).

Typ szkoły Bielsko-Biała pow. bielski Razem

Szkoły podstawowe
placówki 37 47 84

uczniowie 9034 9270 18304

Gimnazja
placówki 33 31 64

uczniowie 5096 5068 10164

Zasadnicze szkoły za-
wodowe dla młodzieży

placówki 9 3 12

uczniowie 1279 222 1301

Licea ogólnokształcące 
dla młodzieży (w tym 
LO uzupełniające)

placówki 18 7 25

uczniowie 4087 1114 5201

Licea profilowane dla 
młodzieży

placówki 5 - 5

uczniowie 205 - 205

Technika dla młodzie-
ży (w tym technika 
uzupełniające)

placówki 14 3 17

uczniowie 4621 742 5363

Źródło: oprac. własne na podst. danych US w Katowicach: 
http://www.stat.gov.pl/katow/69_582_PLK_HTML.htm [dostęp: 23.11.2012].

Oczywiście nie wszystkie placówki są szkołami publicznymi prowadzonymi przez 
JST. I choć na samorządach spoczywa obowiązek zapewnienia możliwości kształce-
nia dzieci i młodzieży, to dla poziomu kapitału ludzkiego przynależność szkół do po-
szczególnych sektorów jest drugorzędna. Istotna jest natomiast struktura kształcenia 
na poziomie ponadgimnazjalnym (średnim) (por. niżej). Należy przy tym pamiętać, iż 
w Polsce obowiązuje konstytucyjny obowiązek pobierania nauki do 18 roku życia. 
Obok obowiązku nauki, czyli obowiązku kształcenia się właśnie do momentu osią-
gnięcia pełnoletniości, występuje także obowiązek szkolny. Obowiązek szkolny doty-

92 Na razie zjawisko zawyżonych kwalifikacji (overeducated) w Polsce dotykać zaczyna przede wszyst-
kim absolwentów uczelni  wyższych wybranych kierunków (głównie społecznych i  humanistycznych). 
Należy przypuszczać, iż problem ten będzie jednak narastał.
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czy kształcenia do momentu uzyskania wykształcenia gimnazjalnego, jednak nie dłu-
żej niż do ukończenia 18 lat93.

Wskaźnikami obrazującymi realizację wspomnianych obowiązków mogą być współ-
czynniki skolaryzacji: brutto i netto. Pierwszy z nich to relacja liczby osób uczących się na 
danym poziomie do liczby ludności w grupie wiekowej odpowiadającej temu poziomowi 
nauczania. Z kolei współczynnik skolaryzacji netto to relacja liczby osób w danej grupie 
wieku uczących się na danym poziomie do liczby ludności w grupie wiekowej odpowiada-
jącej temu poziomowi kształcenia94. Zatem współczynnik skolaryzacji brutto odnosi się 
do obowiązku pobierania nauki do uzyskania pełnoletniości, zaś współczynnik netto od-
powiada, w przybliżeniu, obowiązkowi szkolnemu. Poniższe wykresy prezentują zmiany 
współczynników dla szkolnictwa podstawowego (wykres 7) i gimnazjalnego (wykres 8) 
w powiecie i mieście na początku poszczególnych lat szkolnych. 

Wykres 7. Współczynniki skolaryzacji brutto i netto dla szkół podstawowych
w Bielsku-Białej i powiecie bielskim w latach 2005–2011.

Źródło: oprac. własne na podst.: Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 19.12.2012].

Poziom skolaryzacji brutto i netto na poziomie podstawowym jest niższy w po-
wiecie niż w mieście, a różnica w ostatnich latach zwiększyła się. Przyczyn takiego sta-
nu może być wiele. Z pewnością część dzieci uczęszcza do szkół w mieście, co może 
wiązać się z pracą rodziców w mieście czy też lepszą ofertą edukacyjną (np. szkoły 
niepubliczne,  muzyczne  czy  klasy  integracyjne  dla  osób  z  niepełnosprawnością). 

93 J. Lewicki, Oświatowe…, op. cit.
94 Strony WWW GUS: http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-5063.htm; 

http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-5064.htm [dostęp: 19.12.2012].
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Przypuszczalnie również część dzieci formalnie zameldowanych w kraju de facto prze-
bywa z rodzicami, którzy wyemigrowali za granicę. O rosnącej skali problemu migra-
cji rodzin świadczyć może m.in. akcja informacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej 
(MEN)95.  Ponadto w przypadku współczynnika skolaryzacji  brutto należy pamiętać 
o fakcie, iż do szkół podstawowych uczęszcza coraz więcej sześciolatków (obowiązek 
szkolny dla dzieci 6-letnich ma zacząć obowiązywać od roku szkolnego 2014/15). 

Trochę inaczej przedstawia się obraz szkolnictwa gimnazjalnego. W tym przypad-
ku wyraźnie widoczny jest wyjątkowo wysoki poziom wskaźników brutto i netto dla 
miasta Bielska-Białej. Świadczy to o dużym udziale wśród kształcących się osób spoza 
miasta. Szczególnie wysoki poziom skolaryzacji brutto (ponad 106%) pozwala zało-
żyć, że osoby niebędące w wieku gimnazjalnym (tj. 13–16 lat) uzupełniają wykształce-
nie (bądź wypełniają obowiązek szkolny) w placówkach na terenie miasta. 

Wykres 8. Współczynniki skolaryzacji brutto i netto dla szkół gimnazjalnych
w Bielsku-Białej i powiecie bielskim w latach 2005–20011.

Źródło: oprac. własne na podst. Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 19.12.2012].

Na tle województw śląskiego oraz całej Polski (zob. tabela 11) współczynniki sko-
laryzacji dla Bielska-Białej wypadają nader korzystnie. Gorzej natomiast prezentują się 
dane dla powiatu ziemskiego (zawłaszcza w odniesieniu do gimnazjów). Przy czym 
nie  są  to  różnice  drastycznie  duże,  a  biorąc  pod  uwagę  funkcjonalne  powiązanie 
z Bielskiem-Białą i poziom skolaryzacji na jego terenie, nie powinny budzić jak na ra-
zie niepokoju, chyba że trend spadkowy będzie trwały (przy jednoczesnym pogorsze-
niu wyników skolaryzacji brutto dla miasta Bielska-Białej). 

95 Zob. strona WWW MEN: http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=cate-
gory&layout=blog&id=103&Itemid=139 [dostęp: 19.10.2012].
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Tabela 11. Współczynniki skolaryzacji brutto i netto wg typów szkół dla
Bielska-Białej, powiatu bielskiego, województwa śląskiego i kraju na początku roku 

szkolnego 2011/2012. 

Współczynnik skolaryzacji
Bielsko-
-Biała

powiat

bielski
woj.
śląskie

Polska

dla szkolnictwa
podstawowego

brutto 105,08 96,60 100,18 99,81

netto 100,31 93,37 95,45 95,28

dla szkolnictwa
gimnazjalnego

brutto 106,99 93,22 100,84 100,00

netto 97,78 89,29 92,72 93,33
Źródło: oprac. własne na podst. Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 19.12.2012].

Poza przedstawieniem danych dotyczących skolaryzacji warto wskazać na efekty 
kształcenia. W szczególności dotyczy to gimnazjów, gdyż determinuje wybór dalszej 
drogi edukacyjnej, a przez to i zawodowej. Jednym ze współczynników mogą być wy-
niki ogólnopolskiego egzaminu na zakończenie gimnazjum. Średnie wyniki egzaminu 
gimnazjalnego w 2012 r.  (organizowanego według nowych zasad)  zebrane zostały 
w tabeli 12. Zdecydowana większość uczniów w województwie jako język obcy zdawała 
język angielski, dlatego w zestawieniu pominięto egzaminy z innych języków obcych.

Średnie wyniki uczniów z powiatu bielskiego w odniesieniu do regionu i kraju na-
leży uznać za dobre, a w przypadku Bielska-Białej za bardzo dobre. Średnie wyniki 
dla Bielska-Białej ze wszystkich wskazanych przedmiotów były najwyższe w całym 
województwie. Warto zauważyć, iż uczniom w całym kraju największy kłopot sprawia 
matematyka w części matematyczno-przyrodniczej, dla której średnie wyniki są zdecy-
dowanie najsłabsze ze wszystkich elementów egzaminu.

Zdecydowana większość  absolwentów gimnazjów podejmuje dalsze kształcenie. 
Wśród nich największą popularnością cieszą się licea ogólnokształcące oraz technika. 
Znikome zainteresowanie natomiast dotyczy liceów profilowanych. Analogicznie do 
średnich  wyników egzaminów gimnazjalnych  warto  przytoczyć  wyniki  egzaminów 
dojrzałości; tym bardziej że matura jest jedyną podstawą do rekrutacji na praktycznie 
wszystkie kierunki studiów wyższych. Najbardziej podstawowy wskaźnik, jakim jest 
zdawalność matury z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym, pre-
zentuje tabela 13. Dla Bielska-Białej i powiatu bielskiego prócz odsetka osób, które 
uzyskały co najmniej 30% punktów z przedmiotów obowiązkowych i w rezultacie 
świadectwo dojrzałości, wskazano liczbę takich osób celem zobrazowania skali zjawi-
ska w poszczególnych typach szkół (np. w technikach uzupełniających na terenie po-
wiatu z 3 zdających osób zdało 33%, tj. 1 osoba).  
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Tabela 12. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów z Bielska-Białej, powiatu 
bielskiego, województwa śląskiego i kraju w roku szkolnym 2011/12.

Średnie wyniki egzaminu gim-
nazjalnego

Bielsko-
-Biała

powiat
bielski

woj. 
śląskie

Polska*

część humani-
styczna

j. polski 72,58% 69,08% 65,99% 65%

historia i WOS 66,22% 62,41% 60,92% 61%
część matema-
tyczno - przy-
rodnicza

matematyka 52,15% 47,06% 46,63% 47%
przedmioty przy-
rodnicze

54,63% 50,11% 49,91% 50%

język angielski
Poz. podstawowy 70,43% 63,72% 64,09% 63%
poz. rozszerzony 53,17% 44,36% 45,61% 46%

* Dla wyników ogólnopolskich dane za: CKE w zaokrągleniu do pełnych %.
Źródło: opracowanie własne na podst.: Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2012 w województwie ślą-
skim, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, http://www.oke.jaworzno.pl/... oraz Osiągnięcia  
uczniów kończących gimnazjum w roku 2012, Centralna Komisja Egzaminacyjna, http://www.cke.edu.pl/... 

[dostęp: 19.12.2012].

Tabela 13. Zdający egzamin maturalny, którzy uzyskali co najmniej 30% z przedmio-
tów obowiązkowych i uzyskali świadectwo dojrzałości w Bielsku-Białej, powiecie 

bielskim, województwie śląskim i Polsce w 2012 r.
Zdający, którzy zdali 
wszystkie  egzaminy 
obowiązkowe 

Bielsko-Biała Powiat bielski
woj. 
śląskie

Polska

% osoby % osoby % % *

Licea ogólnokształcące 94,65 1381 87,85 282 89,96 89

Licea uzupełniające 25,97 20 - - 25,27 27
Lice profilowane 64,00 32 - - 57,73 57

Technika 80,20 818 57,23 91 71,43 70

Technika uzupełniające 33,33 7 33,33 1 18,09 22
* Dla wyników ogólnopolskich dane za: CKE w zaokrągleniu do pełnych %.

Źródło: opracowanie własne na podst.: Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wyni-
kach, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, http://www.oke.jaworzno.pl/... oraz Osiągnięcia 

maturzystów w 2012 roku. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 2012 roku, Centralna Komisja Egzaminacyj-
na, http://www.cke.edu.pl/... [dostęp: 19.12.2012].

Wyniki egzaminów maturalnych w typach szkół,  gdzie podchodziło do matury 
najwięcej osób (tj. liceach ogólnokształcących i technikach), wypadają dla Bielska-Białej 
lepiej niż przeciętny wynik regionu i kraju. Bardzo słabe wyniki abiturientów liceów 
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profilowanych i  uzupełniających  oraz techników uzupełniających wpisują się nato-
miast w ogólnie obserwowany w Polsce trend. W przypadku powiatu bielskiego wyni-
ki generalnie wypadają poniżej poziomu regionu i kraju, należy jednak pamiętać, że 
znaczna liczba osób mieszkających na terenie powiatu uczęszcza do szkół w Bielsku-
Białej m.in. ze względu na wysoki poziom nauczania w niektórych z nich, ich prestiż 
czy sprofilowanie klas.

Przy omawianiu systemu oświatowego należy jeszcze wspomnieć o szkołach poli-
cealnych, które formalnie są jego częścią. Jednak często ze względu na fakt, że stano-
wią  faktycznie  inny  od  liceów  czy  techników  szczebel  edukacji,  opisuje  się  je 
osobno96. Szkoły policealne kształcą w wielu zawodach na średnim szczeblu. Są to za-
tem placówki  istotne,  szczególnie z  punktu widzenia absolwentów liceów ogólno-
kształcących, którzy nie kontynuują nauki na studiach wyższych. W większości nauka 
pobierana  jest  w trybie niestacjonarnym (zaocznym),  a  najwięcej  osób kształci  się 
w zawodach ekonomicznych, administracyjnych, usług dla ludności, medycznych oraz 
związanych z ochroną i bezpieczeństwem97. W roku szkolnym 2010/2011 działały 33 
szkoły policealne,  wszystkie na terenie miasta Bielska-Białej.  Kształciło się  w nich 
3618 osób (w tym ponad 2 tys. w klasach pierwszych)98. Przy ok. 1 tys. absolwentów 
rocznie, ten typ szkolnictwa stanowi ważny element przygotowywania kadr na potrze-
by lokalnego rynku pracy. Tym bardziej że podmioty prowadzące szkoły policealne 
to najczęściej podmioty niepubliczne, często współpracujące z potencjalnymi praco-
dawcami.

2.4.1. Szkolnictwo wyższe 

Na terenie Bielska-Białej funkcjonuje kilka uczelni wyższych, w większości są to 
jednostki niepubliczne, jednak największą i jedyną akademicką uczelnią jest Akademia 
Techniczno-Humanistyczna (dawna filia Politechniki Łódzkiej). ATH kształci ponad 
8 tys. studentów na kierunkach technicznych związanych m.in. z budową maszyn, bu-
downictwem i transportem, inżynierią i ochroną środowiska, informatyką, ale również 
na włókiennictwie, filologiach, socjologii czy pielęgniarstwie i ratownictwie medycz-
nym99.  W 2007 r. na jednego nauczyciela akademickiego przypadało 21,9 studenta, 
przy średniej dla politechnik na poziomie 17,5100. Uczelnia posiada uprawnienie do 
nadawania stopnia doktora w naukach technicznych w zakresie budowy maszyn, inży-

96 GUS w swoich opracowaniach wyodrębnia szkoły policealne, wskazując na ich odmienność od liceów 
czy techników, por. np. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, GUS, Warszawa 2010, s. 61, 84 i n. 

97 Ibidem, s. 85–87.
98 Dane  US  w Katowicach:  http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/katow/ASSETS_11p07_07.pdf 

[dostep: 12.12.2012]
99 Strony WWW ATH: http://info.ath.bielsko.pl/ [dostęp:12.12.2012].
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nierii produkcji i w zakresie włókiennictwa. Dzięki uprawnieniu do nadawania habili-
tacji w zakresie budowy maszyn prowadzi studia doktoranckie na Wydziale Budowy 
Maszyn i Informatyki101.

Z uczelni niepublicznych należy wymienić: Wyższą Szkołę Informatyki i Zarzą-
dzania, Wyższą Szkołę Administracji, Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną, 
Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza oraz Wyższą Szkołę Bankowości i Finan-
sów w Bielsku-Białej. Kształcą one przede wszystkim na kierunkach ekonomicznych, 
społecznych,  humanistycznych,  pedagogicznych,  informatycznych,  ale  również  na 
prawie, fizjoterapii i filologiach. W większości prócz studiów I stopnia oferują progra-
my magisterskie102. 

W mieście działają także jeszcze Prywatne Nauczycielskie Kolegium Języków Ob-
cych „The Top” oraz publiczne Kolegium Nauczycielskie (KN) i Kolegium Pracow-
ników Służb Społecznych w Bielsku-Białej (KPSS). Choć kolegia nie stanowią części 
systemu szkolnictwa wyższego, to dzięki opiece naukowo-dydaktycznej uczelni akade-
mickich  absolwenci  uzyskują  licencjata  i  często  kontynuują  studia magisterskie na 
uczelni patronackiej. Na przykład nad Kolegium Nauczycielskim patronat sprawują 
Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 
a kadra wykładowców pochodzi także z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie i Akademii Techniczno-Humanistycznej103. Ze względu 
na nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym od 2015 r. zniesione będą pa-
tronaty uczelni, co zmusi kolegia do przekształcenia w samodzielne szkoły wyższe lub 
ich  włączenie  do  istniejących  uczelni.  W przypadku  Bielska-Białej  planowane  jest 
utworzenie Beskidzkiej Państwowej  Wyższej  Szkoły Zawodowej  na bazie bielskich 
KN, KPSS oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Cieszynie104. Pomysł 
powołania PWSZ wydaje się jednak bardzo kontrowersyjny wobec faktu rozwijania 
kierunków społecznych i pedagogicznych na, również publicznej, ATH. Bielskie kole-
gia można by zatem włączyć do Akademii, zaś kolegium w Cieszynie do wydziałów 
Uniwersytetu Śląskiego znajdujących się w tym mieście. Co więcej, włączenie Kole-
gium Nauczycielskiego do ATH pozwoliłoby na lepsze zagospodarowanie obiektów 
obu uczelni i możliwość przekształcenia oferty dydaktycznej tak, aby lepiej poradzić 
sobie w okresie nadchodzącego niżu demograficznego.

100 J. Wolszczak-Derlacz, A. Parteka, Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce. Bibliome-
tryczna analiza porównawcza, Ernst&Young, Warszawa 2010, s. 62.

101 Wykaz jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki oraz nazwy nadawa-
nych  stopni,  stan  na  17  grudnia  2012  r.,  Centralna  Komisja  do  Spraw  Stopni  i  Tytułów, 
http://www.ck.gov.pl/images/PDF/Wykaz/wykaz.pdf [dostęp: 20.11.2012].

102 Portal uczelnie.pl: http://www.uczelnie.pl/nu.asp?p=551,44,145,1,1&s= [dostęp: 12.12.2012].
103 Strony WWW Kolegium Nauczycielskiego: http://kn.edu.pl/ [dostęp: 12. 12.2012].
104 M. Czyżewski, Nowa uczelnia wyższa dla Podbeskidzia, „Gazeta Wyborcza – Bielsko-Biała” z 5.07.2011.
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W Bielsku-Białej działa także Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego, będący 
uczelnią kościelną afiliowaną do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 
Natomiast Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach prowadzi Bielski Ośrodek Na-
ukowo-Dydaktyczny105. 

Możliwości naukowe i dydaktyczne bielskich uczelni nie są być może imponujące, 
jednak należy pamiętać o bliskości dwóch silnych ośrodków akademickich, czyli Kra-
kowa i konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Wielu młodych bielszczan wyjeżdża na studia 
jeszcze dalej, w szczególności do Warszawy i Wrocławia, a w ostatnich latach również 
za granicę. Niestety nie ma kompleksowych badań pozwalających określić, ile z tych 
osób  powraca  w  rodzinne  strony  ani  ilu  absolwentów bielskich  uczelni  wyjeżdża 
choćby ze względu na brak ofert pracy w zawodzie. Dlatego ważne jest, aby lokalna 
oferta  dydaktyczna  możliwie dobrze  odzwierciedlała  potrzeby  miejscowych praco-
dawców. W kontekście uczenia się przez całe życie dużego znaczenia nabierają studia 
podyplomowe oraz kursy specjalistyczne. Uczelnie powinny skupić się na jakości ofe-
rowanych studiów i kursów. ATH jako jedyna uczelnia akademicka powinna dodatko-
wo skupić się na badaniach naukowych i wdrożeniowych przede wszystkim na rzecz 
lokalnej gospodarki i  społeczności. Niestety, ale potencjał ATH jest zbyt skromny, 
by rozdrabniać go na szereg bardzo różnych działań i programów. Uzyskanie 8 paten-
tów w latach 2000–2006 to jeden z najsłabszych wyników dla uczelni technicznych, 
gdy np. Politechnika Koszalińska miała ich 21, Politechnika Opolska – 42, zaś czoło-
wa Politechnika Wrocławska – 417. Oczywiście trudno porównywać uczelnie duże 
i małe, biorąc pod uwagę liczbę patentów. Niemniej o bardzo skromnych możliwo-
ściach bielskiej Akademii świadczą także inne wskaźniki, np. publikacji na jednego na-
uczyciela akademickiego w ISI Web of Science na poziomie 0,01 (w 2008 r.), przy 
średniej dla politechnik 0,29106. W obszarze nauki koniecznym wydaje się zatem także 
zacieśnienie współpracy między wiodącymi jednostkami w kraju i zagranicą, co po-
zwoli na podniesienie poziomu własnej kadry poprzez włączenie jej w konsorcja ba-
dawcze, a przede wszystkim ułatwi pozyskiwanie środków na badania.

105 Strony  WWW:  Instytutu  Teologicznego:  http://www.itbielsko.edu.pl/  oraz  BOND: 
http://www.bond.ue.katowice.pl/?contentid=1145 [dostęp: 15.12.2012].

106 Szerzej zob.: J. Wolszczak-Derlacz, A. Parteka, op. cit., s. 62, 81. 
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ROZDZIAŁ III

Wybrane aspekty rozwoju Bielska-Białej
i powiatu bielskiego

W rozdziale 1 (m.in. za M. Obrębalskim) zostały wskazane wybrane grupy mierni-
ków rozwoju stosowanych dla jednostek terytorialnych w związku z poziomem kapi-
tału  ludzkiego.  Część  z  tych  mierników,  przede  wszystkim  odnoszących  się 
bezpośrednio do ludności, zostało omówionych w rozdziale 2. W tej części opraco-
wania przedstawione będą inne wybrane wskaźniki  pozwalające na ocenę rozwoju 
Bielska-Białej i powiatu bielskiego. Będą to dane odnoszące się do finansów JST, do-
stępu do infrastruktury, jakości środowiska naturalnego itp. Ze względu na dostęp-
ność danych część informacji będzie miała charakter bardziej opisowy, inne z kolei 
stanowić będą wskaźniki  także w ujęciu porównawczym do danych wojewódzkich 
i ogólnopolskich. 

3.1. Finanse samorządów 

Samorządy  w  Polsce  w  zakresie  swoich  finansów  działają  w  systemie 
prawno-ustrojowym,  którego  centrum  w  zakresie  ich  dochodów  stanowi  Ustawa 
o dochodach  jednostek  samorządu  terytorialnego  z  dnia  13  listopada  2003  r.107 

Wyróżnia ona trzy zasadnicze źródła dochodów (art. 3): dochody własne, subwencję 
ogólną oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Ponadto dochodami mogą być środki 
z budżetu Unii Europejskiej czy inne bezzwrotne środki ze źródeł zagranicznych. Za 

107 Dz.U. Nr 203, poz. 1966, tekst jednolity z dn. 8 maja 2008 r. (Dz.U. nr 88, poz. 539) oraz z dnia  
28 kwietnia 2010 r. (Dz.U. nr 80, poz. 526).
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dochody własne uznaje się także udziały we wpływach z podatku dochodowego od 
osób  fizycznych  (PIT)  oraz  z  podatku  dochodowego  od  osób  prawnych  (CIT). 
Najszerszy katalog źródeł dochodów własnych przypisany jest gminom (art. 4 ust. 1) 
i składa się na nie m.in. szereg podatków lokalnych (np. od nieruchomości, rolny), 
opłat (np. targowa, klimatyczna), dochody z własnego majątku, dochody z niektórych 
kar, dotacje z budżetów innych JST. Z kolei w przypadku powiatów (art. 4 ust. 2) ka-
talog ten jest znacznie skromniejszy, nie występują w nim przede wszystkim lokalne 
podatki i opłaty, znacznie mniejsze są też udziały w podatku dochodowym. O ile dla 
gmin udział w PIT wynosi ok. 39%108 podatku pobranego od osób zamieszkałych na 
jej terenie, zaś w CIT 6,71% od firm z siedzibą w danej gminie, to w przypadku po-
wiatów udziały te wynoszą odpowiednio 10,25% i 1,40%.

Subwencje wyliczane są m.in. na podstawie liczby mieszkańców. Przy czym w ich 
skład wchodzą – obok subwencji podstawowej – również elementy wyrównawcze 
(np. dla gmin o niższych niż średnie dochodach z podatków czy w zależności od gę-
stości zaludnienia). Nie powinno zatem dziwić, że gminy intensywnie zabiegają, by 
meldunki nie były fikcją. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy faktyczni mieszkańcy, ko-
rzystający z szeregu usług publicznych w danej miejscowości, pozostają formalnie za-
meldowani  w  innej109.  Wraz  ze  wzrostem mobilności  Polaków  oraz  planowanym 
rozluźnieniem reżimu meldunkowego problem z pewnością będzie narastał. Jedyną 
szansą na zmianę sytuacji jest podniesienie świadomości obywateli i skłonienie ich do 
płacenia podatków w faktycznym miejscu zamieszkania.

Jedną z charakterystycznych cech polskiego ustroju terytorialnego w Polsce jest 
zatem znaczące zróżnicowanie w strukturze dochodów nie tylko jednostek różnych 
szczebli samorządu terytorialnego, ale także pomiędzy gminami miejskimi a wiejskimi. 
W najlepszej sytuacji pozostają miasta, które cechuje największa samodzielność finan-
sowa. Oczywiście w przypadku miast na prawach powiatu sytuacja jest bezapelacyjnie 
najkorzystniejsza. Co więcej, większe miasta ze względu na posiadaną infrastrukturę 
i kapitał ludzki skuteczniej przyciągają nowych inwestorów110, którzy nie tylko płacą 
szereg podatków, ale także zatrudniają mieszkańców. Miasta takie mają również więk-
sze dochody z własnego majątku, a przede wszystkim większe zdolności kredytowe, 
co jest bardzo istotne przy prowadzeniu dużych inwestycji, np. infrastrukturalnych. 

108 Ustawa wyjściowy udział w wysokości 39,34% zmniejsza o wskaźnik wyliczany z iloczynu 3,81 
pkt. proc. i liczby osób przyjętych do domów opieki społecznej przed 2004 r. por. art. 4 ust. 2 i art. 89 
Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

109 Zob. np.  Miasta  ostro  walczą o podatki,  chcą skończyć  z meldunkową fikcją,  portal GazetaPrawna.pl, 
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/534057,miasta_ostro_walcza_o_podatki_chca_skonczyc_z_me
ldunkowa_fikcja.html [dostęp: 15.11.2012].

110 J.  Heller,  Samodzielność  finansowa  samorządów  terytorialnych  w Polsce,  „Studia  regionalne  i  lokalne” 
nr 2(24)/2006, s. 139 i n.
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Problem samodzielności finansowej wiąże się przede wszystkim z postępującą de-
centralizacją zadań publicznych, które przekazywane są przez rząd do JST. Niestety 
coraz częściej wraz z przekazywanymi zadaniami nie są przekazywane odpowiednie 
środki na ich realizację, co tylko ogranicza samodzielność samorządów, zmuszając je 
do pokrywania wydatków z własnych dochodów.

Należy także pamiętać, że JST o dochodach podatkowych przekraczających 150% 
dla gmin i 110% dla powiatów i województw średniej na jednego mieszkańca zobo-
wiązane są do wpłat do budżetu państwa środków z przeznaczeniem na część równo-
ważącą  subwencji.  Tzw.  janosikowe budzi  jednak  wiele kontrowersji,  gdyż bogate 
samorządy uważają, że ich środki są marnotrawione. Dlatego wśród kilku propozycji 
zmian pojawił się także pomysł: aby biedniejsze JST mogły dostać tę dotację, musia-
łyby przedstawić najpierw konkretny projekt oceniany w drodze konkursowej; sama 
zaś składka zamożniejszych samorządów byłaby zmniejszona do 20%111. 

3.1.1. Dochody samorządów Bielska-Białej i powiatu bielskiego

Wzrost udziału samorządów w podatkach PIT i CIT oraz zwiększenie liczby za-
dań publicznych przekazanych przez administrację centralną wraz z dotacją na nie, 
pomoc ze środków unijnych, ale także np. aktywna gospodarka mieniem komunal-
nym sprawiły,  że  dochody  polskich  gmin  i  powiatów w przeliczeniu  na  jednego 
mieszkańca w ostatnich latach systematycznie rosły. W 2011 r. dochody Bielska-Białej 
wyniosły 703 384 990 zł, gmin powiatu bielskiego 462 952 473 zł, dochody budżetu 
powiatu bielskiego to natomiast 106 731 958 112.

Wspomniana powyżej przewaga powiatów grodzkich nad sąsiadującymi z nimi po-
wiatami ziemskimi widoczna jest także w przypadku Bielska-Białej i powiatu bielskie-
go. Dochody miasta na jednego mieszkańca w całym analizowanym okresie znacząco 
przewyższały nawet sumę dochodów powiatu ziemskiego i jego gmin. Zestawienie za 
lata 2005–2010 przedstawione zostało w tabeli 14. Określenie dochodów w przelicze-
niu na osobę zamieszkującą daną jednostkę samorządową jest o tyle istotne, że po-
zwala na realne oszacowanie zamożności samorządu, także w porównaniu do innych 
jednostek w regionie czy kraju. 

111 „Zmienić janosikowe”. Ruszyła zbiórka podpisów, portal: „Money.pl”, http://www.money.pl/gospodarka/wia-
domosci/artykul/zmienic;janosikowe;ruszyla;zbiorka;podpisow,118,0,839030.html [dostęp: 6.12.2012].

112 Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 10.12.2012].
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Tabela  14. Dochody (w zł)  budżetów gmin powiatu bielskiego,  powiatu bielskiego 
oraz miasta na prawach powiatu Bielska-Białej na 1 mieszkańca, w latach 2005–2011.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

powiat 
bielski

gminy 1825,74 1843,70 2041,30 2234,99 2266,09 2668,64 2938,47

powiat 362,94 380,59 383,93 493,91 494,91 609,86 677,45

Bielsko-
-Biała

miasto na 
prawach 
powiatu

2604,39 2864,10 3091,56 3542,30 3915,47 3889,92 4029,91

Źródło: oprac. własne na podst. Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp:10.12.2012].

W odniesieniu do danych krajowych i wojewódzkich (w przeliczeniu na mieszkań-
ca) zarówno miasto Bielsko-Biała, jak i gminy powiatu wypadają w tych zestawieniach 
korzystnie, gminy wręcz bardzo dobrze. W przypadku dochodów gmin i miasta na 
prawach  powiatu  dochody  na  jednego  obywatela  wyniosły  odpowiednio  100,4% 
i 89,4% poziomu ogólnokrajowego. Znaczenie gorzej  w takim zestawieniu wypada 
sam powiat bielski, którego dochód wynosi jedynie 74,6% tego,  co na mieszkańca 
uzyskują średnio powiaty ziemskie w skali kraju113.

Tabela 15. Dochody (w zł) budżetów gmin oraz powiatów na 1 mieszkańca w Polsce, 
województwie śląskim, powiecie bielskim Bielsku-Białej w 2011 r.

Bielsko-
-Biała

powiat
 bielski

woj.
śląskie

Polska

gminy z miastami na prawach 
powiatu

3420,3 3444,21

gminy bez miast na prawach 
powiatu

2938,47 2838,55 2926,22

miasta na prawach powiatu 4029,91 3859,86 4508,59

powiaty 677,45 833,45 908,83
Źródło: oprac. własne na podst. Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 10.12.2012].

Przy omawianiu dochodów gmin czy powiatów w kontekście ich rozwoju szcze-
gólnie ważne jest scharakteryzowanie ich struktury. Kluczowy jest poziom dochodów 
własnych  jako  wyznacznika  samodzielności  finansowej  JST.  Bez  samodzielności 

113 Obliczenia własne na podst. danych zebranych w tab. 15. 

64



Rozdział III ⦁ Wybrane aspekty rozwoju Bielska-Białej i powiatu bielskiego

finansowej trudno bowiem mówić o samorządności114. W tabeli 16 zestawione zostały 
wybrane elementy dochodów własnych (przede wszystkim podatkowe) w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca dla gmin, powiatu i miasta na prawach powiatu. 

Tabela 16. Dochody własne (w zł) budżetów gmin powiatu bielskiego, powiatu biel-
skiego oraz miasta na prawach powiatu Bielska-Białej na 1 mieszkańca w 2011 r.

dochody na 
1  mieszkań-
ca ogółem

dochody własne na 1 mieszkańca

udział  w podatkach 
dochodowych

pozostałe 
dochody 
podatko-
wePIT CIT

powiat 
bielski

gminy 2938,47 1492,09 622,54 22,39 502,50

powiat 677,45 252,09 171,90 4,66

Bielsko-
-Biała

miasto na pra-
wach powiatu

4029,91 2314,32 1056,76 94,11 751,33

Źródło: oprac. własne na podst. Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 10.12.2012].

Z punktu widzenia udziału dochodów własnych w budżetach JST największą sa-
modzielnością odznacza się Bielsko-Biała, nawet pomimo faktu, że w porównaniu do 
lat  poprzednich dostrzegalny  jest  proporcjonalnie mniejszy  udział  dochodów wła-
snych.  W 2011  r.  na  prawie  703,4  mln  zł  dochodów dochody  własne  stanowiły 
57,43%. W przypadku gmin powiatu bielskiego wskaźnik ten wynosił 50,77%, zaś do-
chody własne budżetu powiatu to jedynie 37,21%115. Taka struktura dochodów bu-
dżetu powiatowego tylko potwierdza słabość tego szczebla samorządu. Dodatkowo, 
abstrahując od wszelkich zmian, jakie dotknęły poziom NUTS 5, samorząd w gmi-
nach rozwija się od początku przemian ustrojowych, zaś powiaty pojawiły się de facto  
dopiero w 1999 r.  W pierwszej  kolejności  musiały  w oparciu o dość ograniczone 
kompetencje nie tylko okrzepnąć jako struktury administracyjne, ale przede wszyst-
kim skupić się na zintegrowaniu działań gmin, które skupiały. Z czasem dopiero poja-
wiły się możliwości na działania inwestycyjne o charakterze ponad lokalnym116.

114 J. Heller, op. cit., s. 138.
115 Obliczenia własne na podst.  danych Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 

10.12.2012].
116 M. Szemla,  Powiat ziemski – powiat grodzki, czyli czas jest najlepszym doradcą  [w:] J. Lewicki, J. Olech 

(red.), op. cit., s. 52–53.
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3.1.2. Wydatki samorządów Bielska-Białej i powiatu bielskiego

Analizując zadania finansowane z budżetów JST, należy pamiętać o podziale na 
zadania przynależne gminom i powiatowi, a zarazem o wielu funkcjonalnych powią-
zaniach pomiędzy poszczególnymi jednostkami (w szczególności między powiatami 
grodzkim i ziemskim). Zmiany w poziomie dochodów budżetów JST miały naturalnie 
odbicie w ich wydatkach, choć nie zawsze wprost proporcjonalny. Należy pamiętać, 
że limity zadłużenia dla samorządów określa minister finansów117,  co ma znaczące 
skutki  przy  wydatkach,  zwłaszcza  o  charakterze  inwestycyjnym  i  realizowanych 
np. w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). W 2011 r. wydatki Bielska-
-Białej  wyniosły  ogółem  744  195  371  zł,  wydatki  gmin  powiatu  bielskiego 
477 832 012 zł, zaś samego powiatu 105 846 904 zł118. 

Tabela 17. Wydatki (w zł) budżetów gmin powiatu bielskiego, powiatu bielskiego oraz 
miasta na prawach powiatu Bielska-Białej na 1 mieszkańca, w latach 2005–2011.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Powiat
bielski

gminy 1791,25 1920,91 2136,98 2224,84 2443,52 2934,97 3032,91

powiat 335,47 406,89 344,79 458,77 601,32 580,50 671,83

Bielsko-Biała
miasto na 
prawach 
powiatu

2714,59 2796,50 3027,73 3563,24 4298,38 4170,36 4263,73

Źródło: oprac. własne na podst. Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 10.12.2012].

Wydatki gmin, miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego, w przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca w porównaniu do średniej dla regionu i kraju, przedstawia tabela 18. 
W przypadku gmin, miasta na prawach powiatu oraz samego powiatu, wydatki te sta-
nowią  odpowiednio 98,6%, 87,4% i  72,4% wydatków na  jednego mieszkańca  po-
szczególnych  szczebli  samorządu  w  skali  ogólnopolskiej119.  Warto  zauważyć,  że 
dochody liczone na jednego mieszkańca stanowiły odpowiednio 100,4%, 89,4% oraz 
74,6% poziomu ogólnopolskiego (por. wyżej), a zatem można uznać, że analizowane 
w taki sposób wydatki JST, po odniesieniu do ich dochodów, wymagają zadłużania 
się na poziomie niższym bądź zbliżonym do średniej w Polsce.

117 Zob. Rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu 
Państwa (Dz.U. nr 252, poz. 1692).

118 Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 11.12.2012].
119 Obliczenia własne na podst. danych zebranych w tab. 18.
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Tabela 18. Wydatki (w zł) budżetów gmin oraz powiatów na 1 mieszkańca w Polsce, 
województwie śląskim, powiecie bielskim Bielsku-Białej w 2011 r.

Bielsko-
-Biała

powiat
 bielski

woj. 
śląskie

Polska

gminy z miastami na prawach 
powiatu

3937,55 4877,36

gminy  bez  miast  na  prawach 
powiatu

3032,91 2936,99 3075,02

miasta na prawach powiatu 4263,73 3937,55 4877,36

powiaty 671,83 826,06 928,40
Źródło: oprac. własne na podst. Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 10.12.2012].

3.2. Infrastruktura

Infrastruktura niewątpliwe stanowi jeden z głównych czynników rozwoju. Dostęp-
ność komunikacyjna (transportowa) Bielska-Białej i powiatu bielskiego z punktu wi-
dzenia ponadlokalnego omówiona została w rozdziale 2.1. W tej części opracowania 
naszkicowana została charakterystyka wybranych elementów infrastruktury mających 
bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców, a zatem infrastruktury wpływającej 
na poziom kapitału ludzkiego. 

3.2.1. Komunikacja miejska i lokalna

Na terenie miasta i powiatu zbiorowy transport publiczny prowadzony jest przede 
wszystkim przez dużych przewoźników komunalnych:

• Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej (MZK),
• PKS w Bielsku-Białej S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (PKS),
• Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach (PKM).

MZK i PKM są zakładami budżetowymi, odpowiednio gminy Bielsko-Biała i Cze-
chowice-Dziedzice. PKS zaś jest spółką akcyjną, w której 100% udziałów ma staro-
stwo powiatowe120.

Na omawianym obszarze w zakresie przewozów lokalnych działa także kilkunastu 
przewoźników prywatnych (głównie mikrobusy) oraz kolej – Przewozy Regionalne 
(Śląski Zakład PR). W skali lokalnej zasadnicze znaczenie ma odcinek linii kolejowej 
nr 139, czyli przebiegający przez Czechowice-Dziedzice i Bielsko-Białą. 

120 Biuletyny  Informacji  Publicznej:  MZK,  http://mzkb-b.samorzady.pl/?k=10;  PKM, 
http://www.bip.pkm.czechowice-dziedzice.pl/  oraz  PKS,  http://www.pks-bielsko.pl/viewpage.php?
page_id=15 [dostęp: 8.11.2012].
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Sieć komunikacji miejskiej obsługiwanej przez MZK obejmuje 47 linii, w tym 8 pod-
miejskich. PKM obsługuje 12 linii, w tym 3 częściowo przebiegające na terenie Bielska-
-Białej. PKS zapewnia transport do większości miejscowości na terenie powiatu oraz 
zrealizuje szereg połączeń z miejscowościami powiatów ościennych, a także kursy daleko-
bieżne (w szczególności do Krakowa).  I choć samorządy inwestują w przewoźników 
m.in. poprzez zakupy nowego taboru121, to niestety coraz bardziej dostrzegalny jest brak 
wspólnej, zintegrowanej polityki transportowej. W szczególności odczuwalny jest brak 
wspólnego  biletu  w  miejscowościach  bezpośrednio  graniczących  z  Bielskiem-Białą, 
w których transport zapewnia PKS, a nie np. linie podmiejskie MZK. Warto zauważyć, 
iż w planach miasta Bielska-Białej z 2005 r. było przejęcie PKS, by w latach 2008–2015 
powołać jednego organizatora transportu publicznego w celu stworzenia silnego podmio-
tu realizującego zadania transportu publicznego w Bielsku-Białej i okolicach122. Niestety 
do realizacji tego planu nie doszło i w końcu PKS został przejęty przez powiat bielski. 
Pozostaje mieć nadzieję, że ogólnie dobrze układająca się współpraca między poszczegól-
nymi JST pozwoli w końcu na lepszą koordynację działań transportowych.

Wspominając o planach, warto jeszcze zwrócić uwagę na dość ambitny plan wyko-
rzystania istniejących, a często praktycznie nieużywanych linii kolejowych (np. do Cie-
szyna), do stworzenia kolei miejskiej (lokalnej) obsługiwanej lekkim i ekonomicznym 
taborem (np. szynobusami)123. Niestety na przeszkodzie stoją wysokie koszty moder-
nizacji  infrastruktury  oraz  bariery  natury administracyjnej,  gdyż transport  kolejowy 
pozostaje w gestii samorządu województwa.

3.2.2. Usługi sieciowe 

Współcześnie dostęp do energii elektrycznej to wręcz elementarny czynnik świadczący 
o poziomie życia mieszkańców. Jeżeliby brać pod uwagę liczbę gospodarstw domowych 
będących odbiorcami energii elektrycznej o niskim napięciu, to w 2011 r. w Bielsku-Białej 
było ich 75,8 tys., zaś na terenie powiatu 60,9 tys. Oprócz niewielkiego spadku w 2008 r., 
od 2005 r. obserwowany jest stopniowy wzrost odbiorców energii elektrycznej w gospo-
darstwach domowych124. Dostępność do tego źródła energii wydaje się w Polsce na tyle 

121 Zob. np. Kolejne nowe autobusy MZK, portal: http://www.bielsko.biala.pl/19254,aktualnosci [dostęp: 
8.11.2012]; Bielski PKS dostał 35 autobusów od starostwa, „Dziennik Zachodni” z 15.06.2011.

122 Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, sty-
czeń 2005, s. 75–76.

123 Ibidem, s. 78.
124 Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 11.12.2012]. Można przypuszczać, że niższy 

wskaźnik odbiorców w 2008 r. związany był z przekształceniami na rynku dostawców energii elektrycznej, bo-
wiem w 2007 r. Skarb Państwa wniósł do spółki Turon Polska Energia S.A. udziały spółki Enion S.A., obsługują-
cej m.in. obszar Bielska-Białej i powiatu bielskiego (historia przekształceń spółki Turon S.A. zob. strona WWW 
spółki: http://www.tauron-pe.pl/tauron/Pages/o-tauron.aspx [dostęp:11.12.2012]).
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powszechna,  że istotniejszym niż liczba odbiorców wskaźnikiem jest poziom zużycia. 
Albowiem wyposażenie współczesnych gospodarstw domowych w coraz większym stop-
niu opiera się na urządzeniach elektrycznych. Poza zakupem nowych urządzeń zmienia 
się sposób zasilania innych, np. kuchenki gazowe coraz częściej zastępowane są elektrycz-
nymi. Co prawda najnowocześniejsze urządzenia charakteryzuje coraz większa energoosz-
czędność, jednak łagodzi ona tylko rosnący wzrost zużycia energii. 

W przypadku miasta do 2010 r. obserwowany jest systematyczny wzrost zużycia 
energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe (zob. wykres 9). Przy czym zużycie 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca w Bielsku-Białej, wynoszące 839,5 kWh, jest 
wyższe  :  w  stosunku  do  gospodarstw  domowych w powiecie,  gdzie  wynosi  ono 
795,4 kWh (w 2011 r. przy średniej dla kraju 762,7 kWh / 1 mieszk.). Można to tłu-
maczyć większą powszechnością urządzeń elektrycznych np. w kuchniach czy ogrze-
wania elektrycznego i klimatyzacji  w mieszkaniach  budowanych w mieście.  Często 
w nowych domach wielorodzinnych nie ma w ogóle dostępu do gazu. Z kolei na wsi 
przy  zabudowie  jednorodzinnej  dominuje  ogrzewanie  indywidualne,  a  ewentualny 
brak dostępu do sieci gazowej, np. na potrzeby paliwa do kuchenek, jest rozwiązywa-
ny przez wymienne butle gazowe. 

Wykres 9. Zużycie energii elektrycznej o niskim napięciu (w MWh) w gospodarstwach 
domowych w Bielsku-Białej i powiecie bielskim w latach 2005–2011.

Źródło: oprac. własne na podst. Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 11.12.2012].

Różnice w zabudowie i układzie przestrzennym terenów miejskich oraz wiejskich mia-
ły i mają zdecydowany wpływ na dostęp do innych instalacji o charakterze sieciowym, 
tj. wodociągów, kanalizacji i gazu. Mniejsze zagęszczenie zabudowy sprawia, że budowa 
oraz utrzymanie tych sieci jest dużo droższe niż na terenach zurbanizowanych. W ostat-
nich latach m.in. dzięki funduszom unijnym sytuacja ulega znaczącej poprawie. Obecnie 
zdecydowana większość ludności w Polsce ma już dostęp do bieżącej wody. 
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Porównując dane zawarte w tabeli 19, warto zauważyć, że w powiecie bielskim nadal 
słabo rozwinięta jest kanalizacja. Widoczne jest to w szczególności w przypadku terenów 
wiejskich gdzie dostęp do niej miało w 2011 r. jedynie 23,2% ludności (przy 36,8% w skali 
całego powiatu). Natomiast powszechny w powiecie bielskim jest dostęp do sieci gazow-
niczej i to dla 70,3% mieszkańców wsi (wobec 71,6% dla całego powiatu)125. 

Tabela 19. Dostęp ludności do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowniczej 
w Bielsku-Białej, powiecie bielskim, województwie śląskim i Polsce w 2009 r.

Bielsko-
-Biała

powiat
 bielski

woj. śląskie Polska

korzystający 
z instalacji 
w odsetku ogó-
łu ludności

wodociągi 95,1% 82,6% 93,4% 87,6%

kanalizacja 81,2% 36,8% 70,1% 63,5%

gaz 88,3% 71,6% 61,3% 52,5%

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 11.12.2012].

Warto jednak pamiętać, że w ostatnich latach, m.in. dzięki środkom unijnym i pre-
ferencyjnym kredytom na inwestycje komunalne,  w szczególności rozbudowa sieci 
kanalizacji postępuje bardzo prężnie (np. koszt projektu w gminie Jasienica ma wy-
nieść łącznie 54,6 mln zł). 

3.2.3. Mieszkalnictwo 

Z uwagi na funkcje społeczne i ekonomiczne wskaźniki związane z mieszkalnic-
twem należy uznać za odnoszące się do poziomu rozwoju terytorialnego jako takiego. 
Zarazem kwestie mieszkaniowe mają pośredni wpływ na jakość kapitału ludzkiego, 
gdyż wiążą się z nimi choćby jakość życia i zdrowia ludzi. Dlatego mieszkalnictwo jest 
częścią  szerszych  polityk  publicznych  i  podlega  interwencjom państwa,  a  zadania 
z tego zakresu zostały nałożone także na JST, przede wszystkim gminy126.

W 2010 r. w Bielsku-Białej było 67 415 mieszkań, każde miało przeciętnie 3,59 izby 
oraz było zamieszkiwane przez 2,6 osoby. W powiecie natomiast w 50 566 mieszka-
niach przypadało  odpowiednio 4,21 izby oraz  3,10 osoby w mieszkaniu. W zasobie 
mieszkań komunalnych Bielska-Białej było 7415 lokali, zaś gmin powiatu – 825127. Pomi-
jając bez wątpienia istotne dla poziomu życia cechy mieszkań, takie jak standard ich 

125 Dane GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 11.12.2012].
126 Por. Art. 7 ust. 1, Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
127 US  w  Katowicach,  http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/katow/ASSETS_10p06_04.pdf  [do-

stęp:11.12.2012].
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wykończenia czy lokalizacja, wiele dającym do myślenia wskaźnikiem jest średnia po-
wierzchnia przypadająca na osobę. O ile przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań 
w Bielsku-Białej jest mniejsza niż średnia dla województwa i kraju, a w powiecie zde-
cydowanie większa, to w przeliczeniu na jednego użytkownika wyniki przedstawiają 
się zgoła inaczej (tab. 20.). 

Tabela 20. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań (w m2) w Bielsku-Białej, po-
wiecie bielskim, województwie śląskim i Polsce w 2010 r.

Bielsko-
-Biała

powiat
 bielski

woj. śląskie Polska

Przeciętna powierzchnia 
użytkowa mieszkania w m2 66,8 86,2 67,9 70,9

Przeciętna powierzchnia 
użytkowa mieszkania na 1 
osobę w m2

25,8 27,7 25,2 24,7

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 11.12.2012].

Mniejsza przeciętna wielkość mieszkań w Bielsku-Białej wynika z charakteru zabu-
dowy wielorodzinnej,  a  zwłaszcza  sporej  liczby  bloków na  dużych  osiedlach,  jak 
np. Złote Łany, Beskidzkie czy Karpackie. Z kolei na terenie powiatu dominuje zabu-
dowa jednorodzinna. Poziom urbanizacji jest też widoczny w średnich wynikach po-
wierzchni mieszkań w regionie i kraju. Natomiast w przeliczeniu na osobę okazuje się, 
że wszystkie wyniki są bardziej do siebie zbliżone, a dane dla regionu i kraju wypadają 
słabiej nie tylko w stosunku do powiatu bielskiego, ale i Bielska-Białej. Należy zwró-
cić uwagę, że na obszarach wiejskich nadal częściej spotykane są rodziny wielopokole-
niowe mieszkające pod wspólnym dachem, niż ma to miejsce w miastach. 

Omawiając kwestie mieszkalnictwa warto zwrócić także uwagę na dynamikę odda-
wania nowych lokali mieszkalnych (wykres 10.). Niestety zarówno w mieście, jak i po-
wiecie w latach 2008–2010 r. widoczny był spadek, który wynika z szeregu przyczyn, 
głównie natury ekonomicznej, m.in.: zmian w stawkach podatku VAT od materiałów 
budowlanych, zmian w zakresie ulg podatkowych czy wreszcie dostępności do kredy-
tów hipotecznych. Zaostrzone wymogi dla kredytobiorców wraz z pojawiającymi się 
symptomami kryzysu gospodarczego ograniczyły zdolność kredytową wielu osób. Co 
prawda sytuacja na rynku wymusiła pewne obniżki cen mieszkań, ale nie na tyle, by 
powrócić do dawnego tempa oddawania nowych mieszkań. 
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Wykres 10. Mieszkania oddane do użytku na 10 tys. ludności w Bielsku-Białej
i powiecie bielskim w latach 2005–2011.

Źródło: oprac. własne na podst. Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 12.12.2012].

Pomimo widocznego spadku w oddawaniu do użytku nowych mieszkań, który jest 
trendem ogólnopolskim, sytuacja w Bielsku-Białej, jak i powiecie bielskim pozostaje 
zdecydowanie lepsza niż średnia w województwie śląskim. W odniesieniu do wyników 
krajowych są one dla powiatu nieznacznie niższe, lecz wynik miasta w 2011 r. był zde-
cydowanie lepszy (por. Tab. 21.), odnotowano nawet pewien wzrost w stosunku do 
roku 2010. 

Tabela 21. Mieszkania oddane do użytku na 10 tys. ludności w Bielsku-Białej, powie-
cie bielskim, województwie śląskim i kraju w 2011 r.

Bielsko-
-Biała

powiat
 bielski

woj. śląskie Polska

Mieszkania oddane na 10 
tys. ludności

40,2 32,3 20,5 34,0

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 11.12.2012].

3.3. Służba zdrowia

Sytuacja zdrowotna w Polsce ogólnie ulega poprawie, zarazem jest jednak dostrze-
galne  zróżnicowana  regionalnie.  Korelację  między  warunkami  mieszkaniowymi, 
dochodami, warunkami pracy, jakością środowiska naturalnego czy stylem życia a sy-
tuacją zdrowotną społeczeństwa potwierdza wiele badań. Niezaprzeczalna jest oczy-
wiście rola systemu opieki zdrowotnej, bowiem właściwe zarządzanie zasobami tego 
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systemu warunkuje podnoszenie stanu zdrowia populacji. W Polsce wyróżnić można 
trzy zasadnicze formy opieki zdrowotnej:

• stacjonarną,
• ambulatoryjną, 
• ratownictwo medyczne128. 

Opiekę stacjonarną tworzą przede wszystkim szpitale, placówki opiekuńczo–lecz-
nicze,  pielęgnacyjno-opiekuńcze,  a także  hospicja.  Na terenie miasta  Bielska-Białej 
i powiatu bielskiego na koniec 2010 r. szpitale (oddziały szpitalne) ogólne dyspono-
wały 69,1 łóżka na 10 tys. mieszkańców w Bielsku-Białej oraz 41,3 łóżka na 10 tys. 
mieszkańców w powiecie (przy średniej dla województwa śląskiego 56,1)129. Należy 
przy tym zwrócić uwagę na istotny fakt, że spośród szpitali publicznych na terenie 
miasta, samo miasto Bielsko-Biała przez lata prowadziło tylko jeden Szpital Ogólny 
(w ramach którego działa wydzielony Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy). Pozostałe 
jednostki publiczne to Szpital Wojewódzki (prowadzony przez samorząd wojewódz-
twa śląskiego) oraz trzy (!) prowadzone przez powiat: Beskidzkie Centrum Onkologii, 
Szpital Pediatryczny i Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ. Dopiero w 2011 r. podję-
to  decyzję  o  fuzji  szpitala  miejskiego  i  onkologicznego130.  Warto  pamiętać,  że  są 
w kraju powiaty, które nie prowadzą żadnego szpitala, bo usługi medyczne zapewnia 
np. szpital wojewódzki czy miejski w sąsiednim powiecie grodzkim. Powiat bielski jest 
również organem założycielskim dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego131 (por. ni-
żej). Ze szpitali należy jeszcze wymienić jednostki organizacyjne województwa śląskie-
go  na  terenie  powiatu:  Beskidzki  Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital  Opieki 
Długoterminowej w Jaworzu, Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w By-
strej Śląskiej, Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej. Natomiast pierwsze stacjonar-
ne hospicjum jest dopiero tworzone i miało być uruchomione w 2012 r.132

W przypadku opieki ambulatoryjnej w Bielsku-Białej i powiecie na koniec 2011 r. 
działały łącznie 224 Zakłady Opieki Zdrowotnej i 62 praktyki lekarskie. W większości 
były to placówki niepubliczne, świadczące jednak usługi w ramach kontraktów z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia133.

128 A. Hnatyszyn-Dzikowska, Z. Wyszkowska, Ocena konwergencji sytuacji zdrowotnej w polskich regionach na tle po-
daży usług zdrowotnych [w:] M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekono-
miczna a modernizacja gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 431–435.

129 Dane US w Katowicach,  http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/katow/ASSETS_11p08_01.pdf 
[dostęp:12.12.2012]. 

130 Dwa szpitale w Bielsku-Białej zostaną połączone, „Dziennik Zachodni” 15.11.2011.
131 M. Szemla, op. cit., s. 56.
132 W. Then, Pierwsze w mieście stacjonarne hospicjum, 5.01.2010 Portal naszemiasto.pl: http://bielskobiala.na-

szemiasto.pl/artykul/280077,pierwsze-w-miescie-stacjonarne-hospicjum,id,t.html [dostęp: 16.08.2011].
133 Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 12.12.2012].
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Podstawę  ratownictwa  medycznego  na  omawianym  obszarze  tworzą  zespoły 
Bielskiego Pogotowia Ratunkowego oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Wo-
jewódzkiego (SOR). Karetki pogotowia stacjonujące na terenie miasta i powiatu to 
pięć zespołów podstawowych (z ratownikami medycznymi) oraz sześć specjalistycz-
nych (z lekarzem). Siódmy zespół specjalistyczny tworzy karetka z SOR Szpitala Wo-
jewódzkiego.  Wsparcie  śmigłowców  ratunkowych  może  zapewnić  Lotnicze 
Pogotowie Ratunkowe z baz w Gliwicach i Krakowie134. 

3.4. Kultura i sztuka

Dostęp do kultury to kolejny z elementów wpływających na jakość życia, zaspoka-
jania ludzkich potrzeb, który w kontekście kapitału ludzkiego wiąże się także z pro-
blematyką rozwoju indywidualnego jednostek i ich wykształcenia. Działania na rzecz 
kultury pozostają jednymi z podstawowych zadań państwa i JST. Tak rozumiana kul-
tura  obejmuje bowiem zarówno uprawianie twórczości  artystycznej,  jak i  ochronę 
i udostępnianie obiektów materialnego i duchowego dziedzictwa oraz szeroko pojętą 
edukację w tym zakresie. W ramach działalności kulturalnej wyróżnić można dwa sek-
tory:  subsydiowany i  dochodowy, który systematycznie rośnie. Nadal  jednak w ra-
mach zinstytucjonalizowanej działalności dominują podmioty publiczne135. 

Na  terenie  Bielska-Białej  i  powiatu  bielskiego  działa  szereg  instytucji  kultury. 
Z najważniejszych  należy  wymienić:  Teatr  Polski  w  Bielsku-Białej,  Teatr  Lalek 
„Banialuka”, Dom Muzyki i Dom Tańca Bielskiego Centrum Kultury, Centro Italiano 
di Cultura – Centrum Kultury Włoskiej, Galerię Bielską BWA czy Galerię Fotografii 
„B&B”.  W 2011  r.  działało  ponad  10  galerii  (w  większości  prywatnych  instytucji 
z Bielska-Białej).  Oczywiście należy wspomnieć o szeregu domów kultury,  świetlic 
młodzieżowych, klubów czy o orkiestrach strażackich. Do tego dochodzi szereg in-
stytucji muzealnych, izb regionalnych itp., na czele z Muzeum na Zamku w Bielsku-
-Białej (z oddziałami m.in. Muzeum Techniki i Włókiennictwa czy Muzeum Juliana 
Fałata w Bystrej Śląskiej) oraz kina (w większości tzw. multipleksy w dużych centrach 
handlowych na terenie Bielska-Białej, ale także placówki studyjne: Kino „Studio” przy 
bielskim Studiu Filmów Rysunkowych, Kino „Cinemaoff”  czy czechowickie Kino 

134 Strona  WWW  Bielskiego  Pogotowia  Ratunkowego,  http://www.pogotowie.bielsko.pl/wiadomosci; 
strona  WWW  Szpitala  Wojewódzkiego:  http://www.hospital.com.pl/index.php?show=oddzial_14,  strona 
WWW Lotniczego Pogotowia Ratunkowe: http://www.lpr.com.pl/pl/start.html [dostęp: 12.12.2012].

135 J. Głowacki et al., Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury. Raport opracowany na zlecenie  
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła 
Administracji  Publicznej,  http://www.kongreskultury.pl/library/File/RoSK%20finansowanie/finanso-
wanie_w.pelna%281%29.pdf [dostęp: 14.12.2012], s. 4–6.
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„Świt” przy Miejskim Domu Kultury)136. Chociaż do najbliższej opery czy filharmonii 
trzeba udać się do Katowic lub Krakowa, w Bielsku-Białej nie brakuje wydarzeń arty-
stycznych tzw. kultury wysokiej, jak np. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organo-
wej, Festiwal Muzyki Sakralnej Sacrum In Musica, Festiwal Kompozytorów Polskich137 

czy Bielska Zadymka Jazzowa. Należy również wspomnieć o dużej międzynarodowej 
imprezie folklorystycznej, która ma miejsce m.in. na terenie powiatu bielskiego – Ty-
godniu Kultury Beskidzkiej. Biorąc zatem pod uwagę stosunkowo bliskie sąsiedztwo 
wspomnianych dwóch dużych ośrodków, tj. Krakowa oraz konurbacji śląskiej, dostęp 
do kultury (zwłaszcza tzw. wyższej) na terenie miasta i powiatu należy uznać za cał-
kiem przyzwoity, podobnie jak działalność samych JST w tym obszarze. 

3.4.1. Biblioteki

W obrębie  kultury  i  sztuki  w kontekście  kapitału  ludzkiego  warto  szczególnie 
zwrócić uwagę na biblioteki i czytelnictwo. Niestety w ostatnich latach w całym kraju 
obserwowany jest spadek czytelnictwa, jak również zmniejszanie się liczby samych bi-
bliotek (w szczególności filii i punktów bibliotecznych). Natomiast, m.in. dzięki spe-
cjalnym programom, poprawiają się zasoby biblioteczne. Warto podkreślić, że rośnie 
liczba zasobów cyfrowych dostępnych online138.  Tendencje te nie ominęły również 
Bielska-Białej i powiatu bielskiego. Obecną sytuację w tym obszarze na tle wojewódz-
twa i kraju prezentują wybrane wskaźniki, zestawione w tabeli 22. 

 
Tabela 22. Wybrane wskaźniki dotyczące bibliotek i czytelnictwa w Bielsku-Białej, po-

wiecie bielskim, województwie śląskim i Polsce w 2011 r.

Bielsko-
-Biała

powiat
 bielski

woj. śląskie Polska

księgozbiór bibliotek na 
1000 ludności

3538 4156,9 3614,9 3439,0

czytelnicy bibliotek pu-
blicznych na 1000 ludności

268 193 189 168

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 20.12.2012].

136 Na podst. stron WWW miasta Bielska-Białej: http://www.um.bielsko.pl/ oraz powiatu bielskiego: 
http://www.powiat.bielsko.pl/ [dostęp: 22.08.2011].

137 Strony WWW Bielskiego Centrum Kultury: http://www.bck.bielsko.pl/index.php [dostęp: 14.12.2012].
138 Szerzej zob.: P. Dobrołęcki et al., Raport o stanie kultury„Przemysł książki”. Raport opracowany na zlece-

nie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportKsiaz-
ka/ksiazka_raport_w.pelna.pdf%281%29.pdf [dostęp: 22.08.2012], s. 35–40.
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W przypadku bibliotek należy jeszcze zwrócić uwagę na biblioteki naukowe oraz 
fachowe. W tym przypadku bielskie biblioteki dysponowały w 2009 r. księgozbiorem 
liczącym ponad 397 tys. pozycji, w tym 32 tys. woluminów zbiorów specjalnych, a za-
pisanych było do nich ponad 13 tys. czytelników139.  Nie są to z pewnością zbiory 
szczególnie bogate. Jednak biorąc pod uwagę omówione wcześniej rangę i potencjał 
bielskiego  ośrodka  akademickiego  oraz  bliskość  bibliotek  naukowych  w  dużych 
ośrodkach (np. Biblioteka Śląska, Biblioteka Jagiellońska), poziom naukowy lokalnych 
bibliotek jest jak na krajowe warunki i lokalne potrzeby wystarczający. 

3.5. Turystyka, rekreacja, sport

Walory turystyczne i rekreacyjne jednostek terytorialnych są istotne nie tylko z go-
spodarczego  punktu  widzenia,  ale  wpływają  także  na  jakość  życia  mieszkańców. 
Z jednej strony atrakcyjne tereny kuszą turystów, z drugiej pozwalają na aktywny wy-
poczynek mieszkańcom. Oczywiście bardzo intensywny ruch turystyczny może prócz 
dochodów wielu przedsiębiorcom przynosić liczne niedogodności  czy wręcz straty 
dla niektórych mieszkańców, jednak generalnie rozwój branży turystycznej staje się 
coraz istotniejszym źródłem lokalnych dochodów.

W przypadku Bielska-Białej i powiatu bielskiego walory turystyczne są niezaprze-
czalne. Położone u stóp Beskidu Śląskiego i Żywieckiego gminy oferują liczne i atrak-
cyjne  tereny  dla  pieszej  i  rowerowej  turystyki  górskiej.  Niestety  gorzej  sytuacja 
przedstawiała się zimą, gdyż infrastruktura narciarska, która lata świetności ma już za 
sobą, często nie mogła być wykorzystywana ze względu na spory dotyczące ziemi pod 
wyciągami. Dla przykładu, w Szczyrku dopiero na początku 2011 r. udało się zakupić 
przez spółkę założoną przez właścicieli gruntów pod wyciągami jeden z największych 
w kraju ośrodków narciarskich, co daje nadzieję na realizację znacznych planów inwe-
stycyjnych140.  Z ciekawostek warto wskazać,  że w sezonie 2012/13 planowane jest 
uruchomienie małego ośrodka narciarskiego w Bielsku-Białej na Dębowcu, choć wie-
le zależeć będzie od warunków pogodowych141. 

Jeżeli chodzi o bazę noclegową, to Bielsko-Biała oferuje blisko 1 tys. miejsc hote-
lowych  i  przeszło  700  w  innych  obiektach  zakwaterowania  zbiorowego (dane  za 
2011 r.),  w powiecie  zaś  odpowiednio  ponad  1,5 tys.  miejsc  hotelowych i  prawie 
1,5 tys. w innych obiektach142. Do tego należy doliczyć miejsca w kwaterach prywat-

139 Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 20.12.2012].
140 Ośrodek  narciarski  w  Szczyrku  sprzedany  za  13,7  mln  zł,  Portal  nartysport.pl: 

http://narty.sport.pl/narty/1,110154,9435281,Osrodek_narciarski_w_Szczyrku_sprzedany_za_13_7_mln.h
tml [dostęp: 23.08.2011].

141 M.  Czyżewski,  Dębowiec  już  rośnie,  prace  potrwają  do  końca  listopada,  Gazeta.pl  Bielsko-Biała, 
11.07.2012, http://bielskobiala.gazeta.pl/bielskobiala/... [dostęp 23.12.2012].

142 Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 23.12.2012].
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nych, agroturystyce itp., co według szacunków starostwa powiatowego daje łącznie 
z noclegami w dużych obiektach ok. 5 tys. miejsc143. Wskaźniki liczby miejsc noclego-
wych czy udzielonych noclegów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wyraźnie po-
twierdzają turystyczny potencjał w szczególności gmin powiatu (por. tabela 23).

Tabela 23. Wskaźniki dla turystycznych miejsc zakwaterowania w Bielsku-Białej, po-
wiecie bielskim, województwie śląskim i Polsce w 2011 r.

Bielsko-
-Biała

powiat
 bielski

woj. śląskie Polska

miejsca nocle-
gowe na 1000 
ludności

ogółem 9,97 19,08 9,08 15,74

hotele, mo-
tele, pensjo-
naty itp.

5,60 9,87 5,16 6,55

udzielone noclegi na 1000 
ludności

886,63 2108,46 990,08 1483,38

Źródło: Oprac. własne na podst. Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 23.12.2012].

Warto zwrócić uwagę, że na terenie powiatu dominują właśnie miejsca noclegowe 
poza obiektami hotelowymi. W Bielsku-Białej z kolei przeważają miejsca w hotelach. 
Jeżeli chodzi o standard, to warto zwrócić uwagę, iż rośnie liczba obiektów o wyso-
kim standardzie, pojawiają się obiekty klasy czterogwiazdkowej (m.in. w trzy hotele 
czterogwiazdkowe w Bielsku-Białej i dwa w powiecie) czy SPA (np. w Jaworzu). Ma 
to  istotne  znacznie  z  punktu widzenia  przyciągania  choćby  klientów biznesowych 
(pragnących organizować np. szkolenia, sympozja) czy organizacji imprez sportowych 
i kulturalnych rangi międzynarodowej.

Z punktu widzenia mieszkańców warto odnotować,  obok wspomnianych już 
tras turystycznych, dynamiczny rozwój obiektów sportowych, zwłaszcza boisk uniwersal-
nych, hal sportowych i krytych pływalni. Większość tych obiektów to inwestycje JST. 
Co równie istotne, samorządy starają się zapewnić możliwie szeroki dostęp do takich 
obiektów zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. W 39 bielskich klubach sportowych oraz 48 
w powiecie w 2010 r. ćwiczyło odpowiednio 3,4 tys. oraz 2,7 tys. osób, w tym 2,2 tys. 
i 1,9 tys. poniżej 18 roku życia144. Popularyzacja sportu amatorskiego i innych form aktyw-
nej rekreacji  ma kluczowe znaczenie przede wszystkim z punktu widzenia profilaktyki 
zdrowotnej. Położenie omawianych JST z pewnością sprzyja aktywności mieszkańców 
i może być zachętą do osiedlania się, zwłaszcza w gminach powiatu.

143 Strona WWW powiatu bielskiego, http://www.powiat.bielsko.pl/ [dostęp: 23.12.2012].
144 Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 22.12.2012].
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ROZDZIAŁ IV

Wyzwania dla samorządów w kontekście 
problematyki kapitału ludzkiego i rozwoju

4.1. (Nie)wykorzystanie potencjału kapitału ludzkiego

Jednym z podstawowych problemów dla każdej wspólnoty lokalnej pozostaje niewy-
korzystanie  potencjału  osób bezrobotnych.  Jednocześnie  w zakresie  przeciwdziałania 
bezrobociu  JST  na  poziomie  lokalnym  mają  dość  mocno  ograniczone  możliwości. 
Co gorsza, wiele działań publicznych prowadzonych na rzecz bezrobotnych jest zwyczaj-
nie mało skuteczne. Szkolenia, staże czy prace interwencyjne pomimo wielkich nakładów 
środków publicznych efektywnie pomagają ledwo połowie objętych nimi bezrobotnych, 
i to pomimo rosnących nakładów. Tymczasem w innych krajach podobne działania po-
zwalają wyjść z bezrobocia średnio 70% osób nimi objętych. Niska efektywność wynika 
często z podejścia samych urzędników realizujących program, którzy organizują kursy 
i szkolenia nieadekwatne do potrzeb lokalnego rynku pracy. Pracodawcy z kolei zamiast 
na stałe zatrudnić przeszkolonego bezrobotnego, który odbył u nich staż,  częstokroć 
wolą przyjąć kolejnego stażystę, gdyż wiąże się to z niższymi kosztami145. Zresztą same 
urzędy pracy nie ukrywają niskiej efektywności swoich działań, np. PUP w Bielsku-Białej 
w jednym ze swoich sprawozdań wskazuje, że odsetek osób zatrudnionych w trakcie 
szkolenia oraz w okresie trzech miesięcy po ukończonym szkoleniu w 2011 r. wynosił 
59,70% dla szkoleń indywidualnych z Funduszu Pracy (40 z 67 osób, które ukończyły 
szkolenie); dla grupowych 43,75% (28 z 64); 30,8% dla szkoleń indywidualnych współfi-
nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (3 z 14) oraz 0% (sic!) dla szkoleń 

145Zmarnowane miliardy na walkę z bezrobociem, portal Dziennik.pl, 19.08.2011: http://gospodarka.dzien-
nik.pl/praca/artykuly/351493,zmarnowane-miliardy-na-walke-z-bezrobociem.html [dostęp: 15.10.2011].
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finansowanych z PFRON (0 z 4)146. Co więcej, tak naprawdę w rzeczonym dokumencie 
PUP nie określił, ile osób znalazło pracę dzięki podniesieniu i/lub zmianie swoich kwalifi-
kacji w drodze szkolenia ani na jak długo zostały zatrudnione.

Niestety znaczącym wyzwaniem pozostaje sama postawa osób bezrobotnych. Bardzo 
wiele z nich rejestruje się tylko po to, by uzyskać ubezpieczenie zdrowotne i dostęp do 
pomocy społecznej (np. zasiłków rodzinnych, dopłat do mieszkań itp.), a pracują w szarej 
strefie. Podejście wielu urzędników do osób poszukujących pracy również nie zachęca do 
podejmowania starań o legalne zatrudnienie, gdyż nie jest prowadzone faktycznie indywi-
dualne  doradztwo  pracy,  dostosowane  do potrzeb  i  możliwości  konkretnej  osoby147. 
W badaniach Bilans Kapitału Ludzkiego co dziesiąty respondent,  zarejestrowany  jako 
bezrobotny, w ogóle nie poszukiwał pracy148(!). Bez zmian systemowych w polityce prze-
ciwdziałania bezrobociu, ale także bez zmian postaw samych bezrobotnych trudno mó-
wić o skuteczności rozwiązywania tego problemu. A przecież bezrobocie niesie ze sobą 
bardzo wiele negatywnych zjawisk. Wspomnieć trzeba o kosztach nie tylko indywidual-
nych dotykających poszczególnych osób, ale szeregu kosztów fiskalnych i społecznych. 
Bardzo wiele wydatków publicznych na świadczenia socjalne nie ma charakteru proro-
zwojowego, co więcej, należy pamiętać o utraconych przychodach,  które do budżetu 
wnoszą osoby pracujące (podatki, składki itp.). Osoby bez pracy najczęściej dysponują 
także niższymi dochodami (o ile nie dorabiają w szarej strefie), a to oznacza skromniejszą 
konsumpcję i niższe udziały choćby w podatku VAT149. 

Chociaż sytuacja Bielska-Białej i powiatu bielskiego w zakresie bezrobocia jest na 
tle kraju stosunkowo dobra, to nie oznacza to jednak, że można poprzestać na do-
tychczasowych działaniach. Z pewnością władze lokalne mogą i powinny przeanalizo-
wać  dotychczasowe  działania  na  rzecz  przeciwdziałania  bezrobociu  pod  kątem 
poprawy ich efektywności. W tym szczególnie istotne jest właściwe ukierunkowanie 
szkoleń dla bezrobotnych, tak by uwzględniały realne potrzeby rynku pracy. Należy 
wreszcie skoordynować szereg działań wspierających przedsiębiorczość poprzez po-
moc w otwieraniu własnej  działalności,  działania te bowiem prowadzone są przez 
różne podmioty,  choć najczęściej opierające się na funduszach unijnych (np. PUP, 
Agencja Rozwoju Regionalnego Bielsko-Biała). 

146Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za 2011 r., PUP w Bielsku-Białej, http://www.pup-bielsko-
.pl/art/id/1675 [dostęp: 28.12.2012].

147 M. Bojanowski, M. Bednarek, Praca dobrem luksusowym. Nie chcą czy nie potrafią jej znaleźć?, portal Wyborcza.biz, 
8.08.2011, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,10078736,Praca_dobrem_luksusowym__Nie_chca_czy_nie_potra-
fia.html?as=2&startsz=x [dostęp: 28.08.2011].
148 K. Turek, Diagnoza kapitału ludzkiego w Polsce [w:] J. Górniak et al., Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce, 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 97.

149 Szerzej zob. np. A. Szałkowski,  Rynek pracy w procesie  transformacji  systemu gospodarczego, Akademia 
Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1992, s. 98 i n.
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4.2. Aspiracje edukacyjne społeczeństwa

W  części  poświęconej  wykształceniu  bielszczan  i  mieszkańców  powiatu  oraz 
strukturze bezrobocia wskazano na dwa istotne zagadnienia. Po pierwsze, na bardzo 
dużą  popularność  liceów ogólnokształcących  i  wysoką  liczbę  osób podejmujących 
studia wyższe. Po drugie, na strukturę wiekową i poziom wykształcenia osób pozosta-
jących bez pracy. Niepokojącym jest fakt, że coraz więcej bezrobotnych stanowią oso-
by młode i dobrze wykształcone (przynajmniej pod względem formalnym). Zarazem 
długotrwałe bezrobocie dotyka przede wszystkim osób o najniższych kwalifikacjach 
oraz w wieku przedemerytalnym. Wydaje się, że te niekorzystne zjawiska mogą nara-
stać, gdyż z jednej strony nie słabnie zainteresowanie studiami wyższymi, co w wielu 
zawodach może prowadzić do zjawiska przerostu kwalifikacji (overeducated); z drugiej 
zaś nadal w Polsce nie jest popularne doskonalenie zawodowe i kształcenie przez całe 
życie. W szczególności osobom w wieku przedemerytalnym z trudnością przychodzi 
przekwalifikowanie się. Do tego wszystkiego w większości branż dominuje rynek pra-
codawcy, który może przebierać w ofertach potencjalnych pracowników. 

Aspiracje edukacyjne młodych Polaków potwierdzają przytaczane powyżej bada-
nia Bilans Kapitału Ludzkiego. Zdecydowana większość absolwentów szkół ponad-
gimnazjalnych  (87%)  chce  kontynuować  naukę,  z  tego  50% chciałoby  studiować 
w trybie dziennym, a 20% w trybie niestacjonarnym. Spośród licealistów aż ¾ myśli 
o studiach w trybie stacjonarnym (dziennym),  podobnie jak blisko co trzeci  uczeń 
technikum (drugie  tyle  osób myśli  o  studiach  zaocznych).  Z kolei  33% uczennic 
i 42% uczniów szkół zawodowych, którzy deklarują chęć dalszego kształcenia, chcia-
łoby uczyć się w technikum. Pośród deklarujących chęć dalszej edukacji aż 21% nie wie, 
gdzie i w jakim trybie chcieliby to robić. Najmniej zdecydowane są osoby ze szkół police-
alnych (ok. 43%). Warto nadmienić, że większe ambicje mają badane kobiety150. 

Ze względu na obserwowane trendy, niezmiernie istotne jest możliwie dalekie do-
stosowanie oferty edukacyjnej różnych szczebli do wymogów rynku pracy. W szcze-
gólności w zakresie  szkolnictwa ponadgimnazjalnego (technika i  zasadnicze szkoły 
zawodowe) znaczące możliwości koordynacyjne mają władze lokalne. Wpływ formal-
no-prawny JST na rozwój szkolnictwa wyższego jest już mniejszy, ale przecież nie wy-
klucza innych działań, takich jak choćby pomoc w promowaniu wśród uczniów szkół 
średnich potrzebnych kierunków studiów.

Raport  Bilans Kapitału Ludzkiego podejmuje także inny ze wspomnianych proble-
mów – podnoszenie kwalifikacji. Niestety, ale większość (81%) badanych nie podej-
muje wysiłku na rzecz dokształcania się. Dotyczy to zarówno opcji formalnych (kursy 

150 K. Turek, op. cit., s. 50–51.
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itp.), jak i nieformalnych (samokształcenie). Koleją prawidłowością, którą potwierdzi-
ły badania, jest wyraźna korelacja pomiędzy wiekiem i wykształceniem a chęcią pod-
noszenia kwalifikacji. Słabiej wykształceni i starsi dokształcają się znacznie rzadziej151.

Obecna sytuacja wymaga z jednej strony wyrabiania nawyku kształcenia się wśród 
uczniów, z drugiej zaś zapewnienia odpowiedniej oferty dla osób dorosłych. Oczywi-
ście wymogi współczesnego rynku pracy dość skutecznie przekonują wielu pracowni-
ków do podnoszenia własnych kwalifikacji, jednak zawsze występować będzie grupa 
osób wymagających wsparcia w tym zakresie. Przede wszystkim bezrobotni i kierowa-
ne do nich oferty dokształcania wymagają uwagi władz lokalnych, o czym była już 
mowa we wcześniejszym podrozdziale. 

4.3. Prognozy demograficzne

Omawiając wyzwania rozwojowe związane z kapitałem ludzkim nie sposób nie 
odnieść się do demografii i jej trendów. GUS regularnie na podstawie dotychczaso-
wych danych opracowuje i koryguje prognozy demograficzne dla Polski, ale także po-
szczególnych  jednostek  terytorialnych.  W  takich  prognozach  podstawowymi 
założeniami są płodność, umieralność oraz migracje. Obecne prognozy dostępne dla 
powiatów ziemskich i grodzkich obejmują horyzont czasowy do 2035 r. Wykres 12 
przedstawia prognozowaną liczbę ludności Bielska-Białej i powiatu bielskiego właśnie 
do 2035 r. (w stosunku do stanu z 2010 r.). 

Obserwowany  w ostatnich latach trend w zmianach  liczby  ludności  najpewniej 
utrzyma się w kolejnych kilkunastu latach. Po 2025 r. liczba mieszkańców powiatu 
bielskiego przewyższy liczbę mieszkańców miasta Bielska-Białej. Zarazem w dalszej 
przyszłości wzrost liczby mieszkańców powiatu wytraci tempo, a nawet odwróci się, 
przy czym tempo spadku liczby ludności będzie mniejsze niż w mieście. Jeżeli chodzi 
o podstawowe przyczyny powyższych zmian to stanowić je będą migracje wewnętrz-
ne oraz ruch naturalny. Według omawianej prognozy ok. 2017 r. w powiecie liczba 
zgonów zacznie przewyższać liczbę urodzin, jednak nadal napływ nowych mieszkań-
ców przewyższać będzie odpływ i dzięki migracjom całkowity poziom liczby ludności 
powinien zostać utrzymany (możliwy jest niewielki wzrost). Natomiast w przypadku 
Bielska-Białej niekorzystne proporcje zarówno urodzin do zgonów, jak i w ramach 
migracji występować będą w kolejnych latach raczej nieprzerwanie152.

151 Ibidem, s. 58.
152 GUS: Prognoza  dla  powiatów  i  miast  na  prawie  powiatu  oraz  podregionów  na  lata  2011–2035,  

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_11752_PLK_HTML.htm [dostęp: 22.12.2012].
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Wykres 11. Ludność Bielska-Białej i powiatu bielskiego w 2010 r. oraz jej prognozo-
wane zmiany do 2035 r.

Źródło: oprac. własne na podst. Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl oraz
Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2011–2035, 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_11752_PLK_HTML.htm [dostęp: 23.12.2012].

GUS, poza prognozą całkowitej liczby ludności dla jednostek terytorialnych, przy-
gotował również prognozy według płci oraz wieku mieszkańców w kolejnych latach. 
Generalnie  utrzyma  się  dodatni  poziom  feminizacji,  przy  czym  większy  odsetek 
kobiet w stosunku do mężczyzn będzie utrzymywał się w Bielsku-Białej153. Jeżeli cho-
dzi o strukturę wiekową, to tabela 24 prezentuje prognozy dla trzech podstawowych 
grup wiekowych, tj. wieku przedprodukcyjnego, produkcyjnego i poprodukcyjnego. 
Na  potrzeby  niniejszego  opracowania  ograniczono  się  do  zestawienia  roku  2011 
z prognozami na kolejnych 5 i 10 lat (tj. dla roku 2016 i 2021). W prognozach GUS 
przedstawia wyniki według różnych przedziałów wieku, tu wykorzystano przedziały 
I: 0–17, II: 18–59/64 (kobiety/mężczyźni) oraz III: powyżej 60/65 lat, tak by móc je 
odnieść właśnie do danych GUS za rok 2011.

Obraz struktury wiekowej, w szczególności w prognozie dla Bielska-Białej, jest 
alarmujący, gdyż oznacza, że w ciągu dekady liczba osób w wieku produkcyjnym led-
wo będzie przekraczała połowę wszystkich mieszkańców, zaś w wieku emerytalnym 
będzie co czwarta osoba. W praktyce sytuacja może być gorsza, gdyż w grupie osób 
wieku produkcyjnego znajdować się będą studenci i  starsi uczniowie. Nawet gdyby 
część z ich pracowała (podobnie jak część osób w wieku emerytalnym), nie będzie 
możliwe funkcjonowanie systemu emerytalnego na obecnych zasadach.  Oczywiście 
kluczowe znaczenie będą miały kroki podjęte przez rząd, także w zakresie polityki 

153 Ibidem.
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prorodzinnej i migracyjnej. Natomiast władze JST mogą i powinny politykę pronatali-
styczną wspierać choćby pośrednio (np. rozwijając sieć żłobków). Jednocześnie po-
winno uwzględniać się w planach rozwojowych wyzwania związane z rosnącą liczbą 
seniorów, których potrzeby są inne niż osób w sile wieku. 

Tabela 24. Struktura wg ekonomicznych grup wieku ludności Bielska-Białej i powiatu 
bielskiego w 2010 r. oraz prognoza dla lat 2016 i 2021.

2011 2016 2021

I II III I II III I II III

powiat
bielski

19,6% 64,2% 16,3% 18,7% 63,0% 18,7% 18,7% 60,4% 20,9%

Bielsko-
-Biała

16,8% 63,3% 19,6% 17,5% 59,8% 22,7% 18,1% 56,8% 25,1%

Źródło: opracowanie własne na podst.: za 2011 r. Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl
[dostęp: 11.10.2012] oraz obliczenia własne dla 2016 r. i 2021 r. na podst. 

Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2011–2035,  
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_11752_PLK_HTML.htm [dostęp: 22.12.2012].

4.4. Dostępność usług publicznych dla ludności

Ogólna poprawa poziomu życia, nowinki technologiczne, zmiany społeczno-kulturowe 
stawiają przed władzami lokalnymi nowe wyzwania związane z zapewnieniem ludno-
ści dostępu do coraz wyższej jakości usług komunalnych. Pociąga to za sobą szereg 
nowych wydatków inwestycyjnych,  przy  ponoszeniu których jak na razie ogromne 
odciążenie dla lokalnych budżetów zapewniają środki unijne. 

Podkreślając rolę inwestycji państwa, samorządów czy też firm prywatnych w in-
frastrukturę, należy jednak pamiętać o dość istotnym z punktu widzenia obywateli za-
grożeniu. O ile bowiem choćby inwestycje w infrastrukturę komunalną wspierane są 
środkami unijnymi, to pozostała część musi być pokryta ze środków własnych inwe-
stora, czyli często JST. Co więcej, nowoczesne rozwiązania czy szerszy do nich dostęp 
generują większe koszty, ale na bieżącą eksploatację nowo powstałych sieci czy obiek-
tów  Unia  środków  już  nie  zapewnia.  Siłą  rzeczy  koszty  te  przenoszone  są  na 
użytkowników,  czyli  mieszkańców.  Dlatego  rozwój  sieci  wodno-kanalizacyjnej 
i oczyszczalni ścieków oznacza nie tylko lepszą wodę w kranach i czyste rzeki, ale tak-
że podwyżki cen wody dla odbiorców. Inwestycje w nowy wygodny tabor to obok 
wzrostu cen paliw podstawowa przyczyna droższych biletów w komunikacji publicz-
nej. W najbliższych latach sporych inwestycji  będzie musiał doczekać się przemysł 
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energetyczny, gdyż w innym przypadku grozić może Polsce wielki blackout. A takie inwe-
stycje to drożejąca energia elektryczna dla odbiorców przemysłowych i indywidualnych154. 
Biorąc pod uwagę zarysowaną tendencję do wzrostu konsumowanej energii, może to 
oznaczać trudną sytuację dla wielu mniej majętnych mieszkańców. JST przy wszelkich 
działaniach o charakterze infrastrukturalnym powinny uwzględniać także takie zagroże-
nia dla ludności, mające przecież bezpośrednie przełożenie na jakość życia. 

4.5. Możliwości władz samorządowych w zakresie działań prorozwojowych 

W niniejszej pracy wskazano szereg działań obligatoryjnych i fakultatywnych, bez-
pośrednich i pośrednich prowadzonych przez organy samorządowe na rzecz rozwoju 
czy w ramach obsługi mieszkańców. Analizując wybrane wyzwania stojące przed wła-
dzami lokalnymi, warto podsumować, jakimi możliwościami JST w ogóle dysponują. 

J. Osiński trafnie zauważa, że w polskich realiach nadal słabo wykorzystywane jest 
przez organy JST zjawisko przedsiębiorczości. Tymczasem administracja samorządo-
wa nie tylko jest odpowiedzialna za promowanie przedsiębiorczości, ale sama staje się 
jej podmiotem. W wielu przypadkach (przede wszystkim niewielkich gmin) to organy 
władz samorządowych są największymi inwestorami i pracodawcami na swoim tere-
nie. W obecnych warunkach tradycyjne administrowanie, poprzez pasywne dyspono-
wanie  środkami  publicznymi  i  ich  dystrybucję,  z  pewnością  przestaje  być 
wystarczające. Głównymi sferami działalności administracji samorządowej są:

• regulacyjno-prawna,
• informacyjno-promocyjna,
• inwestycyjno-organizacyjna,
• finansowo-redystrybucyjna (pomocowa),
• koordynacyjno-rozjemcza (arbitrażowa).

Sfera regulacyjno-prawna ma oczywiście kluczowe znaczenie dla administrowania 
JST. Za podstawowe narzędzia należy uznać strategię rozwoju oraz plany zagospoda-
rowania przestrzennego, wyznaczające kierunki rozwoju i tworzące odpowiednie wa-
runki  do prowadzenia innych działań.  Z kolei sfera  informacyjno-promocyjna  jest 
istotna ze względu na fakt, iż administracja samorządowa stanowi centralny ośrodek 
informacji  o JST i powinna w szczególności  korzystać z narzędzi  marketingowych 
(marketing terytorialny). W zakresie inwestycji i organizacji rola samorządu nie spro-
wadza się jedynie do działań bezpośrednich (poprzez np. przedsiębiorstwa komunal-
ne), lecz obejmuje wspólne inwestycje z partnerami prywatnymi (w tym partnerstwo 
publiczno-prywatne) czy działania wspierające przedsiębiorców (np. poręczenie kre-

154 C. Kowanda, Lepiej, czyli drożej, „Polityka” nr 2821 z 17.08.2011 r., s. 42–43.
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dytowe, zwolnienia z podatków lokalnych itp.). Działalność pomocowa natomiast od-
nosi się do wspierania poszczególnych grup mieszkańców – szeroko rozumianej poli-
tyce  społecznej  w  oparciu  o  posiadane  środki  budżetowe.  Ostatnia  sfera, 
koordynacyjno-rozjemcza,  dotyczy  wpływu  administracji  i  organów samorządu  na 
działania podmiotów gospodarczych, które z kolei w znaczący sposób wpływają na 
rozwój lokalny oraz regionalny. W obecnych realiach to samorząd odpowiada za roz-
wój swojej jednostki terytorialnej. Tym bardziej że organy samorządu terytorialnego 
posiadają zarówno uprawnienia nadane im przez ustawodawcę, jak i demokratyczną 
legitymizację od mieszkańców155 (zwłaszcza od kiedy w 2002 r. wprowadzono bezpo-
średnie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast). 

Ze  względu  na  swoją  wielkość  i  potencjał  możliwości  samorządów  lokalnych 
(a w szczególności szczebla powiatowego) są mocno ograniczone. Rozwiązania syste-
mowe,  wynikające  m.in.  z  członkostwa Polski  w  Unii  Europejskiej,  doprowadziły 
przede wszystkim do, jak to określił K. Szczerski, emancypacji samorządu wojewódz-
twa, głownie kosztem samorządów lokalnych156. Nie inaczej przedstawiają się możli-
wości  oddziaływania  na  kapitał  ludzki,  czego  przykładem może  być  umieszczenie 
szeregu programów rozwojowych dla tego obszaru polityki na poziomie regionalnym. 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) w  Krajowej  Strategii  Rozwoju Regionalnego 
2010–2020 przy najważniejszych celach strategicznych wielokrotnie odwołuje się do dzia-
łań mających ścisły związek z kapitałem ludzkim, takich jak np. budowa konkurencyjno-
ści  województw  poprzez  rozwój  kapitału  intelektualnego  czy  wspieranie  obszarów 
wiejskich poprzez poprawę dostępu mieszkańców do edukacji, usług medycznych, komu-
nalnych, kulturalnych i komunikacji. Obok roli województw, ośrodków metropolitalnych 
i regionalnych podkreślona została konieczność wspierania znaczenia miast subregional-
nych157, takich jak choćby Bielsko-Biała. Daje to podstawy, by sądzić, że większe ośrodki 
poziomu lokalnego mogą w istotny sposób oddziaływać na kapitał ludzki na swoim ob-
szarze, a przez to wpływać na jego rozwój.

155 J. Osiński,  Administracja publiczna,  a gospodarka regionalna i lokalna  [w:]  Z. Strzelecki (red. nauk.), 
Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa 2008, s. 37–43.

156 K.  Szczerski,  Trzecia  fala decentralizacji?  Uwagi o  polskich  doświadczeniach  z  samorządem terytorialnym  
[w:] J. Lewicki, J. Olech (red.), op. cit., s. 16.

157 Szerzej por. P. Żuber et al., Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020. Regiony, miasta, obszary  
wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010, s. 74, 83 i n.
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ZAKOŃCZENIE

Podsumowując zawarte w pracy rozważania, z pełnym przekonaniem należy uznać 
rolę kapitału ludzkiego w rozwoju lokalnym Bielska-Białej i powiatu bielskiego. Co za 
tym idzie, można dokonać ostrożnego uogólnienia na wszystkie jednostki samorządu 
lokalnego poziomu powiatowego, nie zapominając jednak o zróżnicowaniu poszcze-
gólnych powiatów pod względem poziomu ich rozwoju, liczby mieszkańców, położe-
nia  względem  innych  ośrodków  itp.  Oczywistym  wydaje  się,  że  możliwości 
rozwojowe w oparciu o kapitał ludzki np. dużego powierzchniowo, ale mało ludnego 
i silnie agrarnego powiatu bytowskiego (woj. pomorskie) będą dalece słabsze niż du-
żych miejskich na prawach powiatu czy powiatów znajdujących się w pobliżu silnych 
ośrodków.

W analizowanym przypadku  Bielska-Białej  i  powiatu  bielskiego  warto  zwrócić 
uwagę na istotną rolę ich położenia w stosunkowej bliskości do silnych ośrodków: 
krakowskiego i śląsko-dąbrowskiego, ale także granicy państwa. Wpływa ona z jednej 
strony na atrakcyjność omawianego obszaru  z punktu widzenia inwestorów (łatwy 
dostęp do rynków zbytu i kontrahentów, przy niższych kosztach niż w dużej aglome-
racji), turystów, ale i mieszkańców (lepsze warunki życia, przy stosunkowo dobrym 
skomunikowaniu  do  bazy  kulturalnej,  naukowej,  handlowej,  transportowej  itp.). 
Z drugiej wpływ bywa negatywny, gdy ze względu na już istniejące zaplecze dużej me-
tropolii  utrudniony jest  rozwój  choćby szkolnictwa wyższego.  Drugą istotną cechą 
omawianego obszaru jest stosunkowo wysoka gęstość zaludnienia i na tyle duża liczba 
mieszkańców, która gwarantuje odpowiednio wysoki popyt na szereg wyspecjalizowa-
nych usług, ale też wystarczającą podaż siły roboczej. Sądząc po poziomie bezrobocia 
oraz  działających  przedsiębiorstwach,  wspomniana  siła  robocza  prezentuje co naj-
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mniej dostateczny poziom kwalifikacji. A dobra jakość kształcenia wraz z rozwojem 
oferty edukacyjnej z pewnością pozytywnie wpływa na atrakcyjność inwestycyjną mia-
sta i  powiatu,  dopełniając ofertę w obszarze  infrastruktury czy  lokalnych regulacji 
prawnych.  Pewne niebezpieczeństwo stanowią aspiracje edukacyjne młodych ludzi, 
którzy wyjeżdżają na studia do innych, większych miast oraz często wybierają kształ-
cenie w zawodach, na które nie ma popytu. Z pewnością na jakość życia mieszkań-
ców  pozytywnie  wpływa  dobrze  rozwinięta  infrastruktura  komunalna,  przyzwoity 
dostęp do służby zdrowia (w tym wyspecjalizowanej) oraz dość dobry stan środowi-
ska naturalnego. Nadal sporym wyzwaniem pozostaje duży popyt na mieszkania.

W zakresie wpływu na rozwój kapitału ludzkiego możliwości lokalnych władz sa-
morządowych są przede wszystkim pośrednie i odnoszą się do poprawy jakości usług 
komunalnych,  warunków życia,  wspierania inwestycji  zapewniających miejsca pracy 
czy  dbałości  o  środowisko  naturalne.  Bardziej  bezpośrednie  dotyczą  wychowania 
przedszkolnego oraz szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalne-
go. Z pewnością będzie rosła rola działań ukierunkowanych na kształcenie się przez 
całe życie, a także dostosowywanie profilów kształcenia do lokalnego rynku pracy. 
W przypadku ochrony zdrowia istotnym ograniczeniem dla samorządów jest system 
finansowania lecznictwa oparty na kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia, 
jednak JST jako organy prowadzące zakłady opieki zdrowotnej mogą wpływać na in-
frastrukturę, prowadząc np. remonty. 

Pod względem zasobów kapitału ludzkiego możliwości rozwojowe Bielska-Białej 
i powiatu bielskiego należy uznać za wysokie. Zarazem jednak nie można zapominać 
o największym wyzwaniu, jakie stoi nie tylko przed tymi JST, ale przed całym krajem 
– jest nim postępujący proces starzenia się ludności, a w przypadku miast – także ich 
wyludniania się. I chociaż możliwości przeciwdziałania temu są w przypadku lokal-
nych samorządów niewielkie, to warto jednak opracować plan chociażby łagodzenia 
niekorzystnych skutków. Pozostaje mieć nadzieję, że władze lokalne, dostrzegając ten 
problem, podejmą działania na rzecz kapitału ludzkiego w dłuższej niż kilku- czy kil-
kunastoletniej  perspektywie.  Tym  bardziej  że  obecna,  stosunkowo  dobra  sytuacja 
temu sprzyja. 
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