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Wprowadzenie
W ekspertyzie podjęto próbę zrealizowania kilku celów badawczych. Chodzi o
określenie zestawu funkcji metropolitalnych stolic województw Polski Zachodniej w róŜnych
układach komparatywnych – makroregionu Polska Zachodnia, Polski, Unii Europejskiej,
Świata).
Ponadto zidentyfikowano wiodące i uzupełniające funkcje metropolitalne dla grupy
miast wojewódzkich Polski Zachodniej. W tym kontekście dokonano oceny stanu tych funkcji
w analizowanych ośrodkach i próby sformułowania propozycji postulowanych kierunków
docelowych zmian w kontekście krajowym i ponadnarodowym.
Punktem wyjścia jest ocena procesu kształtowania się funkcji metropolitalnych w
miastach wojewódzkich Polski Zachodniej w okresie transformacji (identyfikacja trendów) w
odniesieniu do układów krajowych, europejskich i globalnych. W tym ujęciu istotne
znaczenie ma charakterystyka ewolucji pozycji ośrodków wojewódzkich Polski Zachodniej, a
takŜe oszacowanie znaczenia tego procesu dla powiązań i oddziaływań stolic województw w
regionach metropolitalnych i międzymetropolitalnych.
Ryc. 1 Delimitacja obszarów metropolitalnych w Polsce wg Swianiewicza (2007; International Metropolitan
Observatory)

Ryc. 2 Delimitacja obszarów metropolitalnych w KPZK (2003)

Ryc. 3 Delimitacja obszarów metropolitalnych wg Gorzelaka, Jałowieckiego i Smętowskiego (2008).
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Ryc. 4 Obszary miejskie najwaŜniejsze dla rozwoju regionalnego

Punktem wyjścia jest analiza dotychczasowego zakresu funkcji metropolitalnych miast
wojewódzkich Polski Zachodniej wraz z oceną migracji oraz kierunku przesuwania się
funkcji metropolitalnych ośrodków Polski Zachodniej w układzie krajowym i
międzynarodowym. W efekcie moŜna wskazać i oszacować skutki tych przesunięć dla miast i
regionów tej części kraju.
W opracowaniu przygotowano propozycję wykazu funkcji metropolitalnych
wymagających uzupełnienia, wzmocnienia lub podjęcia działań przyciągających zewnętrzne
kapitały i aktywizujących endogeniczne potencjały rozwojowe w ośrodkach miejskich –
stolicach województw Polski Zachodniej.
Podjęto takŜe próbę wskazania ewentualnych moŜliwości substytucji funkcji
metropolitalnych w układach regionalnych i ponadregionalnych Polski Zachodniej i jej
otoczenia. Kluczowa jest tu kwestia specjalizacji ponadregionalnej w zakresie
komplementarności funkcji metropolitalnych ulokowanych w stolicach województw Polski
Zachodniej, a takŜe występowanie synergii łączenia potencjałów obszarów miejskich w tej
części kraju (wskazanie moŜliwości).
Poprzez identyfikację funkcji metropolitalnych, kreowanych w odniesieniach
międzynarodowych (sąsiednie metropolie i duŜe ośrodki miejskie Niemiec, Rep. Czeskiej
ewentualnie Szwecji i Danii) moŜna wskazać potencjalne sieci powiązań o charakterze
ponadregionalnym. Niezwykle waŜne – w warunkach polskich –jest określenie znaczenia
sektora publicznego w przebiegu tych procesów.
W części wnioskowej sformułowano rekomendacje dla instytucji zajmujących się
planowaniem rozwoju ośrodków stołecznych w województwach Polski Zachodniej oraz
wskazania dla organów zarządzających rozwojem regionalnym w Polsce i kreujących
politykę regionalną w kraju (MRR).

Oszacowanie znaczenia funkcji metropolitalnych stolic województw Polski Zachodniej
dla rozwoju regionów
Funkcje metropolitalne są zestawem powiązań i oddziaływań charakterystycznym
dla ośrodków miejskich identyfikowanych jako metropolie lub innych aglomeracji miejskich,

3

które charakteryzują się szczególną w jakimś zakresie, zazwyczaj wysoką pozycją w układzie
krajowym lub międzynarodowym.
Metropolie dysponują zróŜnicowanymi zasobami kapitału intelektualnego, a więc
aktywami intelektualnymi (wiedzą, innowacyjnością, przedsiębiorczością, dobrymi relacjami,
stosowaniem dobrych praktyk), aby prowadzić nowoczesną politykę miejską umoŜliwiającą
konkurowanie i współdziałanie z innymi miastami.
Jeśli centra typu metropolitalnego cechują się moŜliwością niezaleŜnych transferów
międzynarodowych i krajowych w zakresie kapitału ludzkiego, społecznego, innowacyjnego i
materialnego poprzez narastające relacje gospodarcze, techniczne, instytucjonalne, społecznokulturowe i polityczne w róŜnych układach organizacyjnych i przestrzennych – to tylko
niewielka część ośrodków miejskich dysponuje wystarczającym, nagromadzonym
potencjałem do włączania się w procesy tego typu. Funkcje metropolitalne są powiązane z
procesami globalizacyjnymi, lokują się w tych ośrodkach i miejscach, gdzie powstają warunki
rozwoju sieci gospodarczych i kumulują się wszelkie działania i zjawiska politycznoekonomiczne, społeczno-kulturowe i techniczne umoŜliwiające powstawanie i
rozprzestrzenianie się innowacji.
W układzie Polski rozwój funkcji metropolitalnych w ośrodkach wojewódzkich
traktowany jest jako szansa przyspieszonego rozwoju regionów poprzez pobudzanie ich
endogenicznych zasobów i potencjałów oraz umoŜliwianie skutecznego i efektywnego
transferu dóbr, usług, inicjatyw i aktywności w róŜnych kierunkach.
Nie ulega wątpliwości, Ŝe podstawowym wymiarem róŜnicowania się polskiej
przestrzeni XXI w. stała się oś obszary metropolitalne – pozametropolitalne. Obszary
metropolitalne są głównymi beneficjentami szybkiego rozwoju gospodarczego Polski od 1991
r. Znajduje to swój wyraz w niskiej stopie bezrobocia, skupianiu inwestycji duŜych firm
polskich i zagranicznych w usługach, a takŜe w przemyśle, jak równieŜ w wysokim nasyceniu
małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
Na przewagę obszarów metropolitalnych składa się wiele czynników o charakterze
egzogenicznym i endogenicznym. Są one źródłem róŜnorodności gospodarczej, społecznej i
kulturowej w postaci rozwoju zróŜnicowanych działalności usługowych i produkcyjnych,
funkcjonowania licznych podmiotów gospodarczych róŜnej wielkości, obecności centrów
podejmowania decyzji, bogactwa kultury, edukacji i nauki, działania róŜnego typu
organizacji, stowarzyszeń i instytucji oraz zamieszkania ludzi o odmiennych aspiracjach i
pochodzeniu.
Obszar metropolitalny konkuruje z innymi podobnymi jednostkami organizacyjnymi,
poprzez łączenie popytu na wytwarzane produkty, lokalnej dostępności czynników produkcji,
dynamiki konkurencji lokalnej i istnienia branŜy wspierających (infrastruktura biznesowa).
Czynnikami, którym przypisuje się największą wagę w uzyskiwaniu konkurencyjności są
lokalnie dostępne czynniki produkcji, utoŜsamiane bardzo często z wysoko kwalifikowaną
kadrą pracowników i bazą naukową. Innym istotnym elementem jest równieŜ dostęp do
odpowiednich umiejętności, zasobów materialnych, środków finansowych, infrastruktury
branŜ wspomagających. W przypadku metropolii odnosi się to nie tylko do sfery wsparcia
biznesu, ale przede wszystkim do administracji. W opinii ekspertów znaczenie tego czynnika
w Polsce potwierdza liczba podmiotów działających i zarejestrowanych w metropoliach
polskich1. W tej sytuacji przesuwanie zarządzania sektorem publicznym w stronę kilku
największych ośrodków miejskich (metropolii) moŜe jedynie pogłębić i przyspieszyć proces
róŜnicowania poziomu rozwoju gospodarczego w układach regionalnych i subregionalnych.
1

Por. W. Marchlewski, Analizy w zakresie przeglądu koncepcji oraz stanu wiedzy w Polsce na temat
metropolizacji (w tym specjalnych rozwiązań dla wielkomiejskich aglomeracji – katowickiej, trójmiejskiej,
warszawskiej) oraz kategoryzacji powiatów i gmin pod kątem modyfikacji modelu terytorialnej organizacji
kraju, Ekspertyza. Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013 www.npr.gov.pl (Warszawa 2006).
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Obecność róŜnorodnych grup ludzi, instytucji i podmiotów gospodarczych
zorientowanych lokalnie, regionalnie i globalnie, pociąga za sobą włączenie metropolii w
sieci róŜnorodnych kontaktów, wymiany informacji, doświadczeń, dóbr i kapitału. Wspomaga
to dobra dostępność komunikacyjna, związana z tym, Ŝe rozbudowa infrastruktury
komunikacyjnej ukierunkowana jest przede wszystkim na poprawę połączeń
międzymetropolitalnych. W warunkach postępującej globalizacji, ta wyjątkowa róŜnorodność
i związane z nią bogactwo powiązań w róŜnych skalach przestrzennych i układach
geograficznych, leŜą u podstaw kumulacyjnych efektów aglomeracji, stanowiąc podłoŜe do
akceleracji wzrostu gospodarczego obszarów metropolitalnych, zdolności kreowania i
akumulacji wiedzy oraz elastyczności w dostosowywaniu się do zmieniających się
warunków2.
Dzięki swojemu potencjałowi gospodarczemu i dywersyfikacji obszary metropolitalne
stwarzają ponadto duŜo większe moŜliwości znalezienia lokalnych dostawców
specjalistycznych usług dla firm i materiałów oraz usług konsumpcyjnych, czyli domknięcia
efektów mnoŜnikowych wywoływanych przez rozwój duŜych firm. Są w stanie
przechwytywać część efektów mnoŜnikowych inwestycji lokalizowanych w innych
obszarach. Natomiast korzystanie z lokalnych dostawców dóbr i usług moŜe być elementem
trwale wiąŜącym inwestorów zewnętrznych w obszarze oddziaływania metropolii3.
Większość autorów skłania się do opinii, Ŝe w krótkookresowej perspektywie moŜna
spodziewać się kontynuowania tendencji szybszego wzrostu gospodarczego i umacniania
pozycji obszarów metropolitalnych w porównaniu do regionów peryferyjnych. Podstawowe
czynniki – rynkowe, kadrowe i transportowe – stanowiące o przewadze wielkich miast i ich
obszarów metropolitalnych nad innymi częściami kraju nie stracą na znaczeniu, a dystans
między obszarami metropolitalnymi a pozametropolitalnymi nie zmaleje. Zasadnicze
znaczenie ma przewaga w zakresie zdolności do przyciągania i zatrzymania wykształconych i
przedsiębiorczych młodych ludzi4.
Jest dosyć duŜo definicji ośrodka metropolitalnego (metropolii) oraz obszaru
metropolitalnego – wszystkie mają jednak odniesienie bezpośrednie lub pośrednie do kwestii
potencjału ludnościowego, który musi przekraczać pewną (są tu mocno zróŜnicowane
kryteria) krytyczną masę5. W ujęciu europejskim zwarty obszar obejmujący miasto centralne i
strefę podmiejską zamieszkałą przez co najmniej 200 tysięcy osób i odznaczający się znaczną
siłą wewnętrznych powiązań to obszar metropolitalny. Powiązania te wyraŜają się przede
wszystkim w dojazdach do pracy, a takŜe w innego rodzaju związkach o charakterze
ekonomicznym (International Metropolitan Observatory 2004). W dokumentach polskich
wymienia się potencjał 300 tys. mieszkańców.

2

Zob. jeszcze: B. Domański, Metropolitan Areas as ‘Switching Points’ in the Networks of Relationships, (w:)
Metropolises and Metropolitan Areas – Structures, Functions and Role, T. Marszał, W. Zmitrowicz (red.).
Studia Regionalia, 2007, Vol. 20, s. 23-31; S. Korenik, Gospodarka oparta na wiedzy a duŜe miasta.
Podstawowe relacje, (w:) Kreatywne miasto – kreatywna aglomeracja, red. A. Klasik, Prace Naukowe Akademii
Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2009;
Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii – szanse i bariery. S. Korenik, K. Szołek (red.),
Biuletyn KPZK PAN, z. 214, Warszawa 2004; T. Markowski, T. Marszał, Metropolie, obszary metropolitalne,
metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe. KPZK PAN, Warszawa 2006.
3
G. Tondl, What makes regions in Eastern Europe catching up? The role of foreign investment, human resources
and geography, IEF Working Paper, no.51, Wirtschaftsuniversität Wien, Wien 2003.
4
Za: B. Domański, Rozwój polskich metropolii a regiony peryferyjne – bezpowrotna separacja czy
współzaleŜność rozwoju? Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2008 (pdf).
5
Opinie w tym zakresie tylko w Polsce sformułowali m. in. Z. Dziewoński, G. Gorzelak, B. Jałowiecki, P.
Korcelli, S. Korenik, , M. Koter, S. Liszewski, J. Parysek, M. Smętkowski, A. Stasiak, J. Szlachta i wielu
innych.
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Ośrodki wojewódzkie Polski Zachodniej (Wrocław, Poznań, Szczecin, Opole, Gorzów
Wlkp. i Zielona Góra) charakteryzują się silnie zróŜnicowanym poziomem metropolitalności,
toteŜ lepiej jest mówić o miastach z funkcjami metropolitalnymi (por ryc. 1-4).

Ocena funkcji metropolitalnych stolic województw Polski Zachodniej w kontekście
dyfuzji rozwoju w układach międzyregionalnych, regionalnych i lokalnych

Ośrodki metropolitalne, z punktu widzenia struktury osadniczej są mono- lub
policentrycznymi aglomeracjami miejskimi o odpowiedniej wielkości, mierzonej głównie
liczbą mieszkańców obszaru metropolitalnego (większość opinii w tym zakresie wskazuje na
potencjał rzędu 1 mln mieszkańców, chociaŜ wielu europejskich badaczy skłania się do
obniŜenia tej granicy do poziomu 500 tys. mieszkańców, są nawet głosy wskazujące na
„obszary metropolitalne” o potencjale przekraczającym poziom 200 tys. mieszkańców (por.
tab. 1). Często podkreśla się równieŜ cechy wielkomiejskiego charakteru układu osadniczego
(monocentryczny lub policentryczny, złoŜony z wielu jednostek osadniczych oraz terenów o
wysokim stopniu zurbanizowania):
- obejmujący strefę o znacznym bezpośrednim zasięgu codziennego oddziaływania
(miejsca pracy i zamieszkania) oraz tereny potencjalnych moŜliwości rozwojowych;
- gdzie zachodzą procesy metropolizacji i występuje wystarczające nagromadzenie
działalności uzupełniających (substytucyjnych) metropolitalne funkcje ośrodka
centralnego (lokalizacja funkcji metropolitalnych);
- o duŜej skali wewnętrznej integracji funkcjonalnej (silnych powiązaniach
funkcjonalnych);
- dobrze rozwiniętą siecią transportową.
Unia Metropolii Polskich definiuje obszary metropolitalne jako miasta centralne wraz
z przylegającymi do nich powiatami (w niektórych przypadkach raczej otaczającymi
powiatami, co jest odstępstwem od tej ogólnej reguły). Ponadto, w przypadku Bydgoszczy6,
Gdańska i Katowic obszar centralny definiowany jest jako więcej niŜ jedno miasto.
DuŜe aglomeracje miejskie powstają w wyniku przestrzennej ekspansji jednostek
osadniczych, wśród których znajduje się co najmniej jeden ośrodek miejski „wysokiego
poziomu centralności”7. Czynników, które prowadza do koncentracji ludzi i ich działalności
w miastach i do ich rozpraszania w strefach zewnętrznych (zurbanizowanych w róŜnym
stopniu) jest bardzo duŜo.
W europejskich koncepcjach rozwoju systemu miast w latach 90. i później badacze
skłaniają się ku wspieraniu trendów policentrycznych w sieciach osadniczych, opartych na
wielu ośrodkach pełniących zróŜnicowane funkcje o metropolitalnych charakterze (ryc. ).

6

Jeśli chodzi o Bydgoszcz i Toruń, to niewątpliwie dwa osobno funkcjonujące ośrodki, które tworzą obszar
metropolitalny jedynie formalnie.
7
J. Parysek, Metropolie: metropolitalne funkcje i struktury przestrzenne, (w:) Funkcje metropolitalne i ich rola
w organizacji przestrzeni, red. I. JaŜdŜewska, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Katedra Geografii Miast
i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki, Łódzkie Towarzystwo naukowe, Łódź 2003.
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Tab. Największe miasta w Unii Europejskiej z uwzględnieniem polskich

Źródło: opracowanie M. Smętowski, B. Jałowiecki, G. Gorzelak 2008 na podstawie
ESPON 1.1.1 oraz danych Urban Audit

Koncepcja policentrycznej struktury osadnictwa wywodzi się z badań empirycznych z
okresu międzywojennego (lata 30.) Sformułowana wówczas teoria miejsc centralnych (tzw.
teoria Christallera) wyjaśniała hierarchiczną strukturę systemu miast poprzez wielkość
obszarów oddziaływania róŜnych dóbr i usług lub obszarów rynkowych róŜnej wielkości
(Lösch, 1940). Zupełnie odmienny punkt widzenia proponowano w teoriach polaryzacyjnych,
które wskazywały na rosnące znaczenie rynkowych korzyści skali. których skutkiem jest
rosnąca koncentracja działalności tylko w nielicznych duŜych miastach (Perroux,1955;
Myrdal, 1957). Obie koncepcje zostały zintegrowane w ujęciu teoretycznym tzw. nowej
geografii ekonomicznej (Krugman, 1991; Fujita et al.,1999) gdzie róŜne układy związane z
korzyściami skali i efektami przestrzennej integracji kosztów prowadzą do odmiennych
układów przestrzennych produkcji i konsumpcji. (Ryc. Struktura przestrzenna jako...).
Istotnym wkładem takiego podejścia jest konstatacja, Ŝe nie tylko powiązania typu
hierarchicznego (pionowe) są istotne, ale równieŜ związki horyzontalne pomiędzy miastami o
uzupełniajacych się specjalizacjach gospodarczych8.
W powstawaniu, a potem rozwoju aglomeracji miejskich w kierunku metropolii,
zasadniczą rolę odgrywają:
- wielkość, ranga, potencjał gospodarczy i funkcje ośrodka centralnego będącego
centrum aglomeracji (jądrem, głównym ośrodkiem),
- atrakcyjność lokalizacyjna i inwestycyjna ośrodka miejskiego i jego strefy
podmiejskiej,
- duŜy i zróŜnicowany rynek pracy,
- milieu ośrodka i jego atrakcyjność jako miejsca zamieszkania, pracy, nauki oraz
inwestowania,
- korzyści płynące z koncentracji działalności gospodarczej na określonym terenie,
- perspektywa korzyści wynikających z dekoncentracji działalności gospodarczej w
aglomeracji miejskiej,
- renta połoŜenia – walory lokalizacyjne miejsca, warunki topograficzne oraz właściwości
fizyczne obszaru aglomeracji, w tym takŜe jego pojemność,
- dostępność przestrzenna centrum i strefy zewnętrznej obszaru metropolitalnego,
- dostępność terenów inwestycyjnych oraz zróŜnicowanie ich połoŜenia i ceny,
- konkurencja w zakresie uŜytkowania ziemi,
8

The role, specific situation and potentials of urban areas as nodes in a polycentric development, ESPON Project
1.1.1, Nordregio, Third interim report, Stockholm August 2003.
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- jakość środowiska przyrodniczego i społecznego, w tym poziom bezpieczeństwa,
- indywidualna kalkulacja i interes uŜytkowników terenu,
- czynniki losowe i inne nie wymienione9.
Ryc. Poziom policentryczności sieci osadniczej państw europejskich (udział miasta stołecznego
w populacji kraju)

Źródło: The role, specific situation and potentials of urban areas as nodes in a polycentric
development, ESPON Project 1.1.1, Nordregio, Third interim report, Stockholm August 2003

Koncentracja elementów zagospodarowania oraz działalności i aktywności to efekt
przyciągania przez duŜe miasto ludności i podmiotów gospodarczych, jednak z róŜnych
względów nie tylko na obszar w jego granicach, ale w najbliŜsze sąsiedztwo (do strefy
podmiejskiej). W ten sposób inicjowana jest konkurencyjność miejsc (miasta i jego strefy),
która powoduje, Ŝe inwestorzy, organizatorzy i szeroko rozumiani konsumenci, a takŜe
potencjalni mieszkańcy celowo i świadomie, kierując się kalkulacją ekonomiczną lub
preferencjami, poszukują dla siebie korzystnej lokalizacji w róŜnych częściach obszaru
metropolitalnego (centrum, strefa podmiejska)10.
Ryc. Proces suburbanizacji w układach metropolitalnych [a] i reurbanizacji [b]
[a]

[b]

9

J. Parysek, Aglomeracje miejskie w Polsce oraz problemy ich funkcjonowania i rozwoju, (w:) Wybrane
problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i preaktyczne, Pod red. J. Paryska i A. Tolle,
Biuletyn Instytutu Geografii SpołecznoEkonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2008, s. 29-48.
10
Por. L. Halbert, From sectors to functions: producer services, metropolisation and agglomeration forces in the
Ile-de-France region, Belgéo 2007, no. 1, s. 73-94.
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Źródło: M. Beim, Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej z wykorzystaniem sztucznych
sieci neuronowych i automatów komórkowych, UAM Poznań 2007 (pdf) wg Klaasena i Paelincka 1979.

Ośrodki miejskie o rozwijającym się potencjale w miarę upływu czasu wytwarzają
bezpośrednio powiązaną funkcjonalnie z centrum strefę podmiejską, w której dominują
procesy urbanizacyjne (strefa suburbanizacji – ryc.). Ośrodki z funkcjami metropolitalnymi
lokują w tej strefie rozliczne przedsięwzięcia, które integrują obszar podmiejski z centrum
przez co ich łączny potencjał ulega istotnemu wzmocnieniu.
Aktualnie, biorąc pod uwagę oficjalne dokumenty europejskie w zakresie gospodarki
przestrzennej i rozwoju, w Polsce lokuje się 5 MEGA (Metropolii), 14 FUAs o znaczeniu
międzynarodowym lub narodowym i 29 FUAs o znaczeniu regionalnym i lokalnym. Ogólna
liczba funkcjonalnie waŜnych obszarów funkcjonalnie miast wynosi 4811. Na obszarze Polski
Zachodniej w powyŜszej klasyfikacji znajduje się 1 ośrodek typu MEGA (Wrocław), 4
osrodki FUAs o znaczeniu międzynarodowym (Szczecin, Poznań, Zielona Góra i Opole) oraz
8 FUAs o znaczeniu regionalnym (Koszalin, Gorzów Wlkp., Konin, Kalisz, Leszno, Legnica,
Jelenia Góra i Wałbrzych). Warto zwrócić uwagę, Ŝe w wielu krajowych analizach
odnoszących się do hierarchicznego układu największych miast polskich, opartych zarówno
na odniesieniach do potencjału związanego z populacją jak i wynikającego z rozwaŜenia
funkcji o charakterze metropolitalnym, grupowania ośrodków typu metropolii,
parametropolitalnego, regionalnego czy subregionalnego są inne (por. tab. )12.

Tab. Delimitacja obszarów metropolitalnych według kryteriów International Metropolitan
Observatory

11

The role, specific situation and potentials of urban areas as nodes in a polycentric development, ESPON
Project 1.1.1, Nordregio, Third interim report, Stockholm August 2003.
12
Za: U. Klimska, P. Swianiewicz: Społeczne i polityczne zróznicowanie aglomeracji w Polsce – waniliowe
centrum, mozaika przedmieść, Prace Geograficzne tom XX. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.
Warszawa 2005.
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Uwaga: pogrubioną czcionką wyróŜniono obszary ostatecznie uwzględnione w badaniu.
Źródło: W. Marchlewski (2006).

Np. w opracowaniu M. Smętkowskiego, G. Gorzelaka i B. Jałowieckiego13
wyróŜniono 6 kategorii duŜych ośrodków miejskich (ryc.), spośród których kryteria
metropolitalne spełniają na obszarze Polski Zachodniej dwa – Wrocław i Poznań, a jedno
miasto – Szczecin - to ośrodek regionalny „klasy A”, nie ma ośrodków regionalnych „klasy
B”, są natomiast cztery ośrodki subregionalne „klasy A” (Gorzów Wlkp., Zielona Góra,
Legnica i Opole) i trzy ośrodki subregionalne „klasy B” (Koszalin, Kalisz i Wałbrzych). W
innym badaniu, wzorowanym na prowadzonych szeroko w kilku europejskich i
pozaeuropejskich ośrodkach badawczych ocenach hierarchizacji światowego lub
europejskiego systemu miast14, skoncentrowano się na pomiarze tzw. siły metropolitalnej (M.
Bańczyk, Poznań 2008)15.

13

M. Smętkowski, B. Jałowiecki, G. Gorzelak, Obszary metropolitalne w Polsce: Problemy rozwojowe i
delimitacja (Diagnoza problemów rozwoju obszarów metropolitalnych i rekomendacja delimitacji obszarów
metropolitalnych w Polsce), Raport Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG),
Uniwersytet Warszawski, Warszawa, maj 2008.
14
Np. I. Turok and V. Mykhnenko, Resurgent European Cities? Globalization and World Cities Research
Network Research Bulletin 216, 2006.
15
M. Bańczyk, Rankingi metropolii – jaka metodologia? Prezentacja na konferencję „Czy metropolia jest
jeszcze miastem?”, Uniwersytet Warszawski 29-30 czerwca 2009, Instytut Konkurencyjnej Ekonomii Regionów,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2008, www.iker.org.pl.
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Ryc. Ocena jakości i poziomu Ŝycia w ośrodkach wojewódzkich Polski

Źródło: M. Bańczyk, Rankingi metropolii... 2008.
Ryc. Ocena „siły metropolitalnej” w ośrodkach wojewódzkich Polski

Źródło: M. Bańczyk, Rankingi metropolii... 2008.

Odniesieniem jest Warszawa, a zakres metropolitalności pozostałych ośrodków
regionalnych (miasta wojewódzkie) jest generalnie znikomy (por. ryc. ); miasta Polski
Zachodniej sytuują się w rankingach tego typu zgodnie z oczekiwaniami: Poznań (17,1%) i
Wrocław (15,4%) najwyŜej, Szczecin w środku (5,9%) a Opole (3,2%), Zielona Góra (2,8%)
i Gorzów Wlkp. (2,1%) na końcu.
W Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego ośrodki wojewódzkie pogrupowano ze
względu na ich wagę dla rozwoju (nawiązując do przygotowywanej Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju)16 i wyróŜniono Warszawę ze względu na jej
dominujące znaczenie, 9 ośrodków metropolitalnych (Wrocław, Poznań i Szczecin) oraz

16

Zgodnie z Projektem KPZK do roku 2030 do kryteriów wyróŜniających ośrodki metropolitalne naleŜą:
wielkość co najmniej 300 tys. mieszkańców, pełnienie istotnych funkcji o zasięgu co najmniej
ponadregionalnym – pełnienie roli ośrodka ponadregionalnego, istnienie wartościowych zespołów
urbanistycznych. Zgodnie z ww. kryteriami, za ośrodki metropolitalne uznaje się: Warszawę (metropolia
stołeczna), Kraków, Gdańsk (Gdańsk – Gdynia), Wrocław, Poznań, Katowice (Konurbacja Śląska), Łódź,
Szczecin, Bydgoszcz (Bydgoszcz – Toruń), Lublin. Por. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020:
Regiony, Miasta, Obszary wiejskie. MRR, Warszawa 2010.
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pozostałe ośrodki regionalne, pełniące funkcje miast wojewódzkich (Opole, Zielona Góra i
Gorzów Wlkp.).
Obszary miejskie najwaŜniejsze dla rozwoju - to nie tylko ośrodki o największym
znaczeniu społeczno-gospodarczym, naukowym i kulturowym, są one równieŜ centrami
przyciągającymi kapitał materialny i ludzki, za pośrednictwem których regiony konkurują w
przestrzeni międzynarodowej. Tworzenie warunków, w ramach polityki regionalnej i innych
koordynowanych w jej ramach polityk publicznych, dla lepszego wykorzystania potencjału
ośrodków metropolitalnych i innych największych miast oraz włączenia ich w proces
konkurowania z najwaŜniejszymi ośrodkami w Europie i na świecie jest jednym z
najwaŜniejszych, determinowanych przestrzennie wyzwań rozwojowych. Warunkuje to m.in.
wymianę doświadczeń i know-how z dziedziny zarządzania publicznego, współdziałania
instytucji naukowych i gospodarczych, która moŜe przyczynić się do podniesienia rangi tych
ośrodków oraz zapewnienia stabilnego wzrostu gospodarczego całego kraju. Generowany
przez metropolie wzrost gospodarczy moŜe i powinien zostać wykorzystany przez inne
obszary.
Skuteczność dyfuzji jest uzaleŜniona od moŜliwości absorpcji procesów rozwojowych
przez pozostałe obszary i uwarunkowana jest wieloma czynnikami natury ekonomicznej
(innowacyjność), infrastrukturalnej, społecznej (zasoby ludzkie) i przestrzennej (dostępność
terytorialna). Kładzie się nacisk na budowanie zdolności do absorpcji procesów rozwojowych
w strefach poza obszarami metropolitalnymi i największymi miastami17.

Klasyczny układ zaleŜności rozwojowych związany z ośrodkami metropolitalnymi
W opinii niektórych badaczy relacje ośrodków metropolitalnych z otoczeniem
regionalnym polegają na podporządkowaniu regionu (regionów), głównie ze względu na
redystrybucję przepływających (i produkowanych w nich) zasobów, w której pełni rolę
decyzyjną i organizującą. Porównuje się rolę metropolii do „portalu”, poprzez który region
„komunikuje się” ze światem. Metropolia umoŜliwia wprowadzenie generowanych w
regionie zasobów do egzogenicznego obiegu gospodarczego, a zlokalizowane w niej
instytucje i firmy dystrybuują, administrują i zarządzają przepływającymi do regionu
kapitałami, dobrami i usługami, a takŜe zewnętrznymi inwestycjami. Kształtuje się sprzęŜenie
zwrotne między regionem podporządkowanym strukturom metropolitarnym a metropolia.
„Siła” metropolii zaleŜy bowiem z od powiązań w globalnej sieci ośrodków metropolitarnych,
ta zaś wynika z jednej strony z nich wielkości transferów do metropolii, z drugiej zaś
moŜliwościami pozyskiwania zasobów z regionu, które określają „wkład” metropolii do
wymiany na poziomie ponadregionalnym, krajowym czy europejskim18.
W opinii sporej części autorów pojęcie „metropolia” łączy się z funkcjonowaniem
ośrodka miejskiego w ponadregionalnych, a najczęściej międzynarodowych układach
sieciowych, które mają innowacyjny charakter. Brak takich powiązań lub ich niewielka tylko
ilość dyskwalifikują aglomerację miejską jako centrum metropolitalne19. Dodatkowo, miasta

17

Ibidem.
Zob. np. G. Gorzelak, M. Smętkowski, Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Wyd. Naukowe
Scholar - EUROREG, Warszawa 2005.
19
Por. m. in.: S. Krätke, Czy Berlin zmierza ku metropolii globalnej?, Studia regionalne i lokalne Nr 1,
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000; S. Sassen, Global Cities and Global City-Regions: A
comparison, (w:) Global City-Regions: Trends, Theory, Policy, A. J. Scott (red.), Oxford University Press,
Oxford 2001.R. Wall, B. v.d. Knaap, Netscape: Europe and the Evolving World City Network, Globalization and
World Cities Research Network Research Bulletin 186, 2005; B. Domański, Metropolitan Areas as ‘Switching
18
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metropolitalne powinny spełniać pewien zestaw „brzegowych warunków koniecznych”, które
moŜna scharakteryzować jako endogeniczny potencjał kapitału ludzkiego i społecznego20, a
takŜe posiadać intensywne relacje regionalne. Ośrodek metropolitalny łączy wszystkie trzy
poziomy endogeniczny, regionalny i międzynarodowy, ściąga zasoby z regionu, przetwarza je
i wprowadza w globalne przepływy sieciowe. Relacje regionalne metropolii są typu
dyfuzyjnego, ale zdecydowanie przewaŜa kierunek z regionu do metropolii niŜ odwrotnie21.
Sugeruje się wręcz, Ŝe metropolia jest lepszym środowiskiem dla mieszkańców niŜ
ośrodek regionalny głównie dlatego, Ŝe oferuje szerszą gamę wyboru rozwiązań na kaŜdym
polu decyzyjnym (praca, konsumpcja, odpoczynek)22 z czym trudno się zgodzić we
współczesnych warunkach, gdy z „walorów” metropolii moŜna w pełni korzystać mieszkając
poza nią (np. w ośrodku regionalnym)23.
Integracja regionalna słuŜy zacieśnieniu powiązań funkcjonalnych między metropolią
a pozostałymi, usytuowanymi niŜej w sieci hierarchicznej ośrodkami, tak aby usprawnić
zarówno zdolność transferu zasobów z regionu do centrum jak i moŜliwości rozprowadzania
zasobów koniecznych dla rozwoju lokalnego z centrum do regionu.
Metropolia z regionu „pozyskuje” tereny budowlane i rekreacyjne, siłę roboczą,
zasoby finansowe, kandydatów na studentów, produkty Ŝywnościowe itp.; proces ten ma w
znacznym stopniu charakter eksploatacyjny. Natomiast we własnym zakresie - produkując
bądź pozyskując w procesie konkurencji z innymi metropoliami - organizuje tak zwane
„zasilenia złoŜone” konieczne do rozwoju metropolii, między innymi wysokokwalifikowane
kadry, technologie, innowacje, decyzje biznesowe, wzorce i dobra kulturowe itp. Z kolei
dzięki metropolii region pozyskuje przede wszystkim miejsca pracy, usługi wyŜszego rzędu
(w tym miedzy innymi edukacyjne, społeczne, medyczne, transportowe czy biznesowe), które
nie są i nie mogą być realizowane w mniejszych (mniej rozwiniętych) układach lokalnych24.
Analizując rozwój metropolitalny miast w zakresie funkcji jakie powinny spełniać w
regionie, często stosuje się podejście socjologiczno-ekonomiczne, moŜna go równieŜ nazwać
modelem polaryzacyjno-dyfuzyjnym. W takim ujęciu miasto metropolitalne dominuje nad
regionem wywierając znaczący wpływ na jego kształt przestrzenny, demograficzny,
ekonomiczny, społeczno-kulturowy czy polityczny. Jednak w warunkach polskich metropolia
jest niewątpliwie elementem dynamizującym rozwój obszaru suburbialnego – z czym w

Points’ in the Networks of Relationships, (w:) Metropolises and Metropolitan Areas – Structures, Functions and
Role, T. Marszał, W. Zmitrowicz (red.). Studia Regionalia, 2007, Vol. 20, s. 23-31.
20
Por. np. B. Jałowiecki, Społeczna przestrzeń metropolii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000; P.
Claval, Métropolisation et globalisation, Géographie et Cultures, 2003; vol. 48 s. 5-23; T. Markowski, T.
Marszał, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, KPZK PAN,
Warszawa 2006. Zob. teŜ M. Bańczyk, Rankingi metropolii – jaka metodologia? Prezentacja na konferencję
„Czy metropolia jest jeszcze miastem?”, Uniwersytet Warszawski 29-30 czerwca 2009, Instytut Konkurencyjnej
Ekonomii Regionów, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2008, www.iker.org.pl.
21
Por. teŜ rozwaŜania na temat funkcji metropolii w regionie w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 20102020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie.
22
M. Bańczyk, T. Achrem, J. Mroz, D. Śmiejkowski, Rozwijając materialistyczne tezy teorii sieciowej Taylora:
ZałoŜenia i postulaty do Nuklearnej Teorii Metropolii, Globalization and World Cities Research Network
Research Bulletin 241, 2007.
23
Por. L. Halbert, The polycentric city-region that never was: the Paris Agglomeration, Bassin Parisien and
Spatial Planning Strategies in France, Built Environment, 2006, vol. 32 s. 184-193; W. Knapp, P. Schmitt,
Discourse on 'Metropolitan Driving Forces' and 'Uneven Development': Germany and the Rhine-Ruhr
Conurbation, Regional Studies, 2008, vol. 42(8), s. 1187–1204.
24
M. Smętkowski, Nowe relacje metropolia-region w gospodarce informacyjnej na przykładzie Warszawy i
Mazowsza, (w:) Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, G. Gorzelak (red.), Wyd. Naukowe
Scholar, Warszawa 2007, s. 163-188.
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moŜna się zgodzić, natomiast niekoniecznie jest czynnikiem dynamizującym rozwój regionu
własnego, nie mówiąc o regionach otaczających (np. miedzymetropolitalnych).
Do wyznaczania zasięgu obszarów metropolitalnych (zasięgu strefy powiązanej z
centrum róŜnymi oddziaływaniami moŜna stosować wiele kryteriów, spośród których zwraca
uwagę przede wszystkim kwestia związków funkcjonalnych ośrodka metropolitalnego z
otoczeniem, wspólnie pełnione funkcje, powiązania gospodarcze i społeczne poszczególnych
jednostek wchodzących w skład zespołu metropolitalnego, zakres, rodzaj i zasięg funkcji
egzogenicznych (kryterium funkcjonalne). Kluczową rolę odgrywa kryterium demograficzne
– a więc liczba mieszkańców, gęstość zaludnienia, wielkość i dynamika migracji centrum
metropolii – strefa zewnętrzna obszaru metropolitalnego. Ponadto wskazuje się kryteria
ekonomiczne (m. in. liczba i charakter działalności podmiotów gospodarczych, poziom i
dynamika rozwoju gospodarczego), urbanistyczne (np. charakter uŜytkowania ziemi, rodzaj,
stan, jakość, fizjonomia i standard zabudowy), techniczne (wyposaŜenie, stopień rozwoju i
nowoczesność rozwiązań infrastruktury technicznej), społeczne (wykształcenie, poziom
warunków Ŝycia, struktura zawodowa ludności), dojazdów (tzw. dzienny system miejski dojazdy do pracy, szkół, handlu), zarządzania (wola polityczna prowadzenia wspólnej polityki
w strategicznych zakresach), spójności przestrzennej (spójność ekologiczna, ciągłość
zagospodarowania)25. W tworzeniu układu metropolitalnego kluczową rolę odgrywają przede
wszystkim struktury instytucjonalne z zakresu finansów, otoczenia biznesu, mediów,
specjalizowanej konsumpcji i wysokiej kultury (zob. tab. ) oraz zarządzające i koordynujące
działalność i aktywności regionalne instytucje sektora publicznego (w tym przede wszystkim
regionalna i centralna administracja)26.
Tab. Główni aktorzy metropolitalni

Źródło: M. Smętkowski, B. Jałowiecki, G. Gorzelak, Obszary metropolitalne w Polsce: Problemy rozwojowe i delimitacja
(Diagnoza problemów rozwoju obszarów metropolitalnych i rekomendacja delimitacji obszarów metropolitalnych w
Polsce), Raport Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawski,
Warszawa, maj 2008.

25
26

Por. prezentacja P. Klimczak (Delimitacja rzeszowskiego obszaru metropolitalnego)
B. Jałowiecki, Globalny świat metropolii, EUROREG, Wyd. Naukowe Scholar Warszawa 2007.
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Ryc. Zespoły badawcze uczestniczące w 5 i 6 Programie Ramowym UE

Źródło: M. Smętowski, B. Jałowiecki, G. Gorzelak 2008.

B. Jałowiecki podkreśla, Ŝe metropolie są silniej powiązane ze sobą niŜ z otaczającym
je zapleczem27 gdyŜ w procesie rozwoju następuje osłabienie a nawet zerwanie związków
gospodarczych centrum z jej regionalnym zapleczem ze względów funkcjonalnych (staje się
ono metropoliom niepotrzebne28. UniezaleŜnienie się metropolii od ich regionalnego zaplecza
zachodzi zwłaszcza w gospodarce opartej na wiedzy lub tzw. gospodarce informacyjnej (ryc.
), a więc w sytuacji znaczących dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego
pomiędzy obszarem metropolitalnym (często samym miastem centralnym) a jego otoczeniem
regionalnym29. W rezultacie, rozprzestrzenianie się z metropolii rozwoju w kierunku
otaczającego regionu jest słabe i ma ograniczony zasięg, najczęściej do bezpośredniej strefy
podmiejskiej. We własnym regionie i pobliskich regionach bez metropolii przewaŜają efekty
wymywania. Prowadzi to do marginalizacji otaczających regionów, a róŜnice między
metropolią jako centrum i peryferiami ulegają często dramatycznemu pogłębieniu30.

27

B. Jałowiecki 2007, op. cit.
Zob. m. in. G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Europejskie granice – jedność czy podział kontynentu?, Studia
Regionalne i Lokalne, nr 2–3, Warszawa 2001.
29
Por. K. Heffner, Regiony międzymetropolitalne a efekty polityki spójności w Polsce, (w:) Jaka polityka
spójności po roku 2013? Red. nauk. M. Klamut, E. Szostak, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
Wrocław 2010, s. 163-184.
30
Por. M. Smętkowski 2007, op. cit.
28
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Badanie poziomu metropolitalności miast Polski Zachodniej
Badanie poziomu metropolitalności przeprowadzono dla 6 ośrodków wojewódzkich
(Gorzów Wlkp., Opole, Poznań, Szczecin, Wrocław i Zielona Góra) w ujęciu wszystkich
gmin w pięciu województwach Polski Zachodniej. Chodziło przy tym bardziej o określenie
poziomu rozwoju funkcji metropolitalnych (relatywne w układzie całego badanego obszaru)
oraz stwierdzenie, czy swoim oddziaływaniem ośrodek miejski obejmuje cały region, czy teŜ
istotne są oddziaływania innych miast.
Do badania wytypowano zestaw 22 wskaźników obejmujących pięć dziedzin
charakteryzujących funkcje i oddziaływania typu metropolitalnego. PosłuŜyły one do
podziału pól analizy i sporządzenia wykresów tzw. sieciowych – dla kaŜdej stolicy
województwa. Wybrane wskaźniki obejmują następujące dziedziny i zagadnienia:
[1] Potencjał ludnościowy i ruch ludności
W1. Gęstość zaludnienia (S)31 – im wyŜsza tym większe prawdopodobieństwo zachodzenia
procesów typu metropolitalnego;
W2. Ludność zamieszkała według stanu na 31 grudzień jako procent ludności konkretnego
województwa (S) – wskaźnik koncentracji potencjału ludnościowego w ujęciu
regionalnym, im wyŜszy tym większe znaczenie ośrodka metropolitalnego;
W3. Wymeldowania na wieś jako procent wymeldowań do innych gmin (S) – wskaźnik
przepływów dekoncentrujących ośrodek centralny i tworzących strefę podmiejską
(suburbia), im wyŜszy, tym bardziej zaawansowany proces tworzenia strefy
podmiejskiej;
W4. Zameldowania jako procent ludności zamieszkałej według stanu na 31 grudnia (S) –
udział napływu do ośrodka metropolitalnego, wskazujący na atrakcyjność osadniczą
miasta, im wyŜszy tym wyŜszy poziom przyciągania nowych mieszkańców,
[2] Kultura i sztuka, sport i rekreacja
W5. Wystawy w obiektach działalności wystawienniczej w przeliczeniu na obiekt działalności
wystawienniczej32 (S) – wskaźnik charakteryzujący aktywność kulturalną i artystyczną
w ośrodku regionalnym im wyŜsze wartości tym większy potencjał w tym zakresie;
W6. Wydatki z budŜetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego jako procent
wydatków z budŜetów gmin ogółem (S) – wskaźnik determinacji lokalnych
samorządów do tworzenia środowiska kultury i uatrakcyjniania obiektów i przestrzeni
kulturowych, im wyŜszy tym większe zaangaŜowanie w tworzenie stref kultury w
obszarach metropolitalnych;
W7. Kluby sportowe łącznie z klubami wyznaniowymi i UKS na 10 000 mieszkańców (S) –
wskaźnik zorganizowanej aktywności sportowej mieszkańców, im wyŜszy tym
większe znaczenie sportu dla funkcjonowania struktury metropolitalnej
W8. Wydatki na kulturę fizyczną i sport jako procent wydatków z budŜetów gmin ogółem (S) –
wskaźnik charakteryzujący aktywność samorządów lokalnych w tworzeniu
nowoczesnego społeczenstwa, im wyŜszy tym większe znaczenie w rozwoju
miejskim;
31
32

(S) – skrót oznacza stymulantę, (D) – skrót oznacza destymulante.
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[3] Nauka, szkolnictwo wyŜsze oraz nakłady inwestycyjne na B+R
W9. Studenci w przeliczeniu na 1000 mieszkańców podregionu33 (S) – wskaźnik
charakteryzujący atrakcyjność ośrodków akademickich zlokalizowanych w centrach
miejskich; im wyŜszy tym wyŜszy potencjał przyciągania studiujących;
W 10. Ilość osób z tytułem naukowym na 1000 mieszkańców województwa34 (S) – wskaźnik
charakteryzujący potencjał naukowy regionalnego centrum, im wyŜszy tym większy
potencjał i silniejsze oddziaływanie metropolii;
W11. Absolwenci szkół wyŜszych przypadający na publiczną szkołę wyŜszą35 (S) – wskaźnik
potencjału związanego z tworzeniem kapitału ludzkiego, im wyŜszy tym większe
oddziaływanie.
W12. Obiekty z zapleczem konferencyjnym jako procent wszystkich obiektów zbiorowego
zakwaterowania36 (S) – wskaźnik charakteryzujący moŜliwości organizowania
przedsięwzięć biznesowych, szkoleniowych, naukowo-innowacyjnych,
aktywizacyjnych i innych, im wyŜszy tym większe moŜliwości;
W13. Wskaźnik koncentracji jednostek zajmujących się działalnością naukową oraz pracami
rozwojowymi (S) – charakterystyka wskazująca na potencjał ośrodka w dziedzinie
B+R, im wyŜszy tym większe znaczenie tej działalności i powaŜniejsze moŜliwości
sieciowania i współpracy naukowej;
[4] Przedsiębiorstwa i rynek pracy
W14. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca powiatu (S) – wskaźnik
aktywności inwestycyjnej wskazujący na rozwojowy charakter firm w regionie; im
wyŜszy tym większa aktywność prorozwojowa przedsiębiorców;
W15. PrzyjeŜdŜający do pracy przypadający na 1 osobę wyjeŜdŜającą do pracy37 (S) –
wskaźnik atrakcyjności lokalnych rynków pracy, im wyŜszy tym większa siła
przyciągania pracowników;
W16. Pracujący ogółem jako procent ludności w wieku produkcyjnym (S) – charakterystyka
aktywności zawodowej mieszkańców, im wyŜszy wskaźnik tym większy potencjał
ludzki ośrodka;
W 17. Bezrobotni ogółem w przeliczeniu na pracujących (D) – cecha, która charakteryzuje
nierównowagę na lokalnych rynkach pracy, im wyŜszy poziom bezrobocia tym gorsza
sytuacja rozwojowa jednostki.
[5] Jakość Ŝycia
W18. Lekarze (wg personelu pracującego) w przeliczeniu na łóŜko w szpitalach ogólnych38
(S) – wskaźnik jakości usług sektora usług wyŜszego rzędu, im wyŜszy tym wyŜszy
poziom świadczenia usług z zakresu ochrony zdrowia;
W19. Korzystający z instalacji gazowej jako procent ogółu ludności (S) – indeks wyposaŜenia
infrastrukturalnego świadczący o poziomie i zakresie typowych usług miejskich, im
wyŜszy wskaźnik tym lepiej wyposaŜone gminy;
33

Dane zostały przypisane do poszczególnych gmin w układzie podregionów statystycznych (2006 r)
Dane zostały przypisane do poszczególnych gmin w układzie regionów statystycznych (2006 r)
35
Dane zostały przypisane do poszczególnych gmin w układzie podregionów statystycznych (2006 r)
36
Dane za rok 2009.
37
Dane za rok 2006.
38
Dane zostaną przypisane do poszczególnych gmin w układzie powiatów
34
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W20. Tereny zieleni w gestii samorządów gmin jako procent powierzchni ogółem (S) –
wskaźnik jakości Ŝycia, im wyŜszy tym większe mozliwości tworzenia nowych
struktur społecznych;
W21. Produkt krajowy brutto (w cenach bieŜących) na 1 mieszkańca, Polska=10039 (S) –
wskaźnik zamoŜności mieszkańców, im wyŜszy tym wyŜsze poziom Ŝycia
mieszkańców;
W22. Obiekty handlu wielkopowierzchniowego w przeliczeniu na km2 powierzchni (S)
Wskaźnik koncentracji handlu detalicznego, im wyŜszy, tym większe nagromadzenie
obiektów handlowych, a to oznacza większą dostępność i teoretycznie lepsze warunki
Ŝycia mieszkańców.
Oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę z subiektywności doboru zmiennych do analizy
oddziaływań typu metropolitalnego, tak pod względem ilości (mogłoby ich być znacznie
wiecej) jak i merytorycznego zakresu (wskaźniki mogłyby w większym stopniu oddawać
metropolitalne funkcje i powiązania ośrodków miejskich). Dodatkowym problemem są
ograniczenia związane z dostępnością informacji, szczególnie w sytuacji krótkiego czasu
wykonywania badania. Ten ostatni warunek spowodował zawęŜenie się do wykorzystania
jedynie zestawów danych nt sytuacji miast i gmin dostępnych w serwisach statystycznych
GUS. Oprócz jednego, wszystkie wskaźniki mają charakter stymulant – chodzi o to aby
przede wszystkim zidentyfikować czynniki wiąŜące układy regionalne z metropoliami, a tym
samym wykazać i zidentyfikować zasięg oddziaływania funkcji metropolitalnych. Główne
pytanie – równieŜ w kontekście celu ekspertyzy - sprowadza się do kwestii „związania”
regionów (województw) z własnymi centrami oraz identyfikacji typów oddziaływań.
Ocena poziomu rozwoju metropolitalności miast regionalnych Polski Zachodniej
Jeśli chodzi o badanie stopnia rozwoju poszczególnych miast, to wykonano go za pomocą
klasycznej juz metody wskaźników przyrodniczych J. Perkala (uśredniona wartość
zestandaryzowanych wskaźników, przy czym standaryzacja była przeprowadzana według
oddzielnych wzorów dla stymulant oraz dystymulant). Dane pierwotne, zestandaryzowane
oraz wyniki zastosowania metody grupowania zaprezentowano w układzie tabelarycznym
(plik: wyniki_badania_metropolizacji.xls) oraz za pomocą wykresu radarowego
sporządzonego dla sześciu miast wojewódzkich w układzie wartości wskaźnika dla
poszczególnych wymiarów badania (zob. ryc. ), pokazujących wewnętrzne zróŜnicowanie
tych miast (względem wybranych wskaźników).
Jeśli wziąć pod uwagę pięć analizowanych grup czynników, wskazujących (w jakimś
sensie) na relatywny poziom rozwoju funkcji metropolitalnych, to widać wyraźnie, Ŝe w
zakresie trzech grup – jakości Ŝycia, klimatu dla przedsiębiorczości oraz kultury –
zróŜnicowanie pomiędzy ośrodkami - typowanymi w wielu opracowaniach jako metropolie (z
róŜnymi przymiotnikami) a ośrodkami regionalnymi (pozostałe miasta wojewódzkie), nie jest
duŜe. Dodatkowo poziom rozwoju tych funkcji w centrach regionalnych generalnie jest niski.
Trzeba jednak pamiętać o ograniczeniach w interpretacji wyników związanych z doborem
wskaźników i danych do badania.
Wbrew powszechnym opiniom, w zakresie kultury najlepsza sytuacja jest w dwóch
ośrodkach regionalnych Ziemi Lubuskiej (Gorzów Wlkp. i Zielona Góra), natomiast
najgorsza we Wrocławiu i Szczecinie, a potem Poznaniu Znaczyłoby to, ze relacja pomiędzy
39
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potencjałem ludnościowym a instytucjami tzw. kultury wysokiej (kwestia rzeczywistego
dostępu) właśnie w największych ośrodkach Polski Zachodniej pozostawia wiele do Ŝyczenia.
RównieŜ szeroko pojmowana jakość Ŝycia jest stosunkowo mało zróŜnicowana w 6
badanych ośrodkach, przy czym najlepsza jest sytuacja we Wrocławiu, ale juŜ najgorsza w
Poznaniu. Natomiast relatywnie wysoko, zaraz za Wrocławiem, znajduje się Opole. MoŜe to
oznaczać, Ŝe nie tylko czynniki związane z klasycznie pojmowanym potencjałem
„metropolitalnym” mają znaczenie dla charakterystyk opisujących warunki zycia w
regionalnych centrach, a to oznacza moŜliwość skutecznego konkurowania w tej dziedzinie
m. in. o zasoby ludzkie, traktowane jako kapitał ludzki i społeczny.
Ryc. Ocena poziomu rozwoju funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich Polski Zachodniej (potencjał
ludnościowy, potencjał kultury, poziom sektora nauki i badań, klimat przedsiębiorczości i jakość Ŝycia)

Perkal_lud
5
4
3
2
Perkal_jakosc

Wrocław

1

Perkal_kult
Poznań

0

Szczecin

-1

Opole
Zielona Góra
Gorzów Wielkopolski

Perkal_przeds

Perkal_nauka

Źródło: obliczenia i oprac. P. Gibas, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (2011)

W zakresie klimatu dla przedsiębiorczości - tworzące go i oceniane czynniki są nie
tylko b. słabo zróŜnicowane (oznaczałoby to oddziaływanie głównie innych, nie związanych z
cechami miejsc charakterystyk i zmiennych – np. uwarunkowań prawnych i instytucjonalnych
działania firm i inwestowania), co sugeruje, Ŝe przewaga duŜych aglomeracji miejskich Polski
Zachodniej w przyciąganiu przedsiębiorców nie jest ich charakterystyczną cechą.
Reprezentują równieŜ niski poziom rozwoju, co z kolei oznacza, Ŝe siła oddziaływania
duŜych aglomeracji tej części Polski jest mniejsza od powszechnie z nimi łączonej.
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Najlepsza sytuacja w zakresie tej grupy czynników jest we Wrocławiu, Opolu i
Poznaniu, najgorsza w Szczecinie. Jak moŜna się spodziewać największe zróŜnicowanie w
układzie czynników związanych z funkcjami metropolitalnymi łączy się z sektorem nauki i
badań (koncentracja oddziaływań i przewaga Poznania i Wrocławia jest bardzo wyraźna),
gdzie z kolei Gorzów Wlkp. reprezentuje niezwykle niski poziom, niewiele lepsza jest
sytuacja Zielonej Góry i tylko trochę lepsza Opola. Zmiana sytuacji w tym zakresie zaleŜy od
ogólnej polityki władz centralnych (np. czy dalsza koncentracja środków, przedsięwzięć i
potencjałów w kilku wybranych ośrodkach (tu Poznań i Wrocław, raczej juŜ nie Szczecin),
czy np. specjalizacja i przesunięcie – np. wybranych sektorów badań i nauki do ośrodków
rozwijających się (tu przede wszystkim Szczecin i Opole, ale równieŜ Zielona Góra).
Najbardziej oczywista jest zróŜnicowana sytuacja w zakresie potencjału ludnościowego. Tu
niewątpliwie największymi moŜliwościami dysponuje Wrocław, ale równieŜ Szczecin, nieco
mniejszymi – wbrew wielu opiniom – Poznań. Natomiast najgorsza sytuacja w zakresie
populacyjnym charakteryzuje Opole – na co zresztą wskazywano wielokrotnie w licznych
badaniach prowadzonych w opolskim ośrodku naukowym40.
Podsumowując tą część analizy moŜna postawić tezę o znaczącej przewadze
tradycyjnie rozumianych ośrodków typu metropolitalnego w Polsce Zachodniej (Wrocław i
Poznań) w zakresie klasycznych cech uznawanych za świadectwo potencjału do rozwoju
metropolii (zasoby ludnościowe i ich charakterystyki oraz sektor nauki i badań – czyli tzw.
gospodarka oparta na wiedzy). Kierunek polityki w odniesieniu do tych miast i ich obszarów
metropolitalnych to przede wszystkim wzmacnianie potencjału współdziałania i
konkurowania na poziomie innych europejskich ośrodków tego typu i w dziedzinach, które są
polem dla takich aktywności (np. Goeteborg, Stuttgart, Graz, Bordeaux czy Porto).
Warto teŜ w tym kontekście zwrócić uwagę na liczne opracowania odnoszące się do
kształtowania przyszłej struktury społeczno-gospodarczej i przestrzennej obszaru pogranicza
polsko-niemieckiego, w których jako najwaŜniejsze centrum wskazuje się Berlin. Pełni
funkcje metropolii o europejskim znaczeniu, o wpływie sięgającym w coraz większym
stopniu zachodniej Polski (m. in. w związku z budową międzynarodowego portu lotniczego)
i wskazuje się na konieczność dalszego wzmacniania jego metropolitalnej pozycji. Dla
ośrodków Polski Zachodniej proponuje się rolę centrów ponadregionalnych (Szczecin,
Poznań, Wrocław) i Drezno. Uzupełniające funkcje lokowane są w ośrodkach regionalnych
– a te to: Greifswald, Koszalin, Neubrandenburg, Frankfurt n. Odra, Gorzów Wlkp.,
Eberswalde, Cottbus, Zielona Góra, Bautzen, Hoyerswerda, Gorlitz i Legnica41. W sumie
40

Np. K. Heffner, R. Rauziński, Region migracyjny (wybrane aspekty demograficzne, społeczne, i gospodarcze
na przykładzie Śląska Opolskiego), Wyd. Politechniki Opolskiej, “Studia i Monografie” z. 152, Opole 2003; K.
Heffner, Znaczenie funkcji metropolitalnych w rozwoju aglomeracji miejskich średniej wielkości (w:)
Gospodarka przestrzenna X, pod red. nauk. Zbigniewa Przybyły, Katedra Gospodarki Przestrzennej w Jeleniej
Górze, Katedra Gospodarki Przestrzennej w Jeleniej Górze, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji
Samorządowej, Jelenia Góra 2007, s. 63-71.
41
Np. Aktualizacja studium kierunkowego zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuŜ granicy polskoniemieckiej. Projekt polsko-niemiecki na zlecenie Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Warszawa i
Federalnego Ministerstwa Komunikacji, Budownictwa i Mieszkalnictwa, Berlin, Institut fur okologische
Raumentwicklung e.V., Dresden, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Warszawa, Warszawa-Drezno
2002; K. Lammers, A. Niebuhr, A. Polkowski, S. Stiller, A. Hildebrandt, M. Nowicki, P. Susmarski, M.
Tarkowski, Polsko-niemiecki obszar przygraniczny w roku 2020 - Scenariusz rozwoju i zalecenia odnośnie jego
realizacji, HWWA Report 265, Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA) Hamburg Institute of
International Economics 2006; T. Perner, Wzmacnianie regionów miejskich i metropolitalnych na pograniczu
polsko-niemieckim poprzez polepszenie ich wzajemnej dostępności transportowej. MoŜliwości rozwoju mające
wpływ na polepszenie transportu kolejowego w polsko-niemieckim regionie przygranicznym, szczególnie na
korytarzach Berlin – Szczecin, Berlin – Poznań i Dresden – Wrocław. 1. konferencja regionalna; Słubice,
23.03.2010, ETC Transport Consultants GmbH, http://www.team-red.net/fileadmin/teamred/documents_and_
media/docs/ MORO/ Slubice_ETC_DE_PL.pdf;
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pomiędzy Berlinem i strefą zachodniej Polski moŜe stopniowo narastać nierównowaga
rozwojowa, w miarę oddalania się Berlina w układzie hierarchicznym systemu miast tego
obszaru.
Z drugiej strony przemyślenia wymaga relacja (sposób jej kształtowania)
współdziałania i konkurencji z głównymi ośrodkami miejskimi własnych i sąsiednich
regionów. Nie ulega wątpliwości, Ŝe nie moŜe to być polityka wzmacniająca eksploatacyjny
(w szerokim tego słowa znaczeniu) i dywergencyjny charakter stosunków między ośrodkami
regionalnymi z cechami metropolii i ich regionami oraz regionami międzymetropolitalnymi42.
RównieŜ pogłębianie dysproporcji w wyposaŜeniu instytucjonalnym między tymi ośrodkami i
innymi centrami regionalnymi wymaga powaŜnego rozwaŜenia (np. przesuwanie ośrodków
decyzyjnych w instytucjach sektora publicznego do największych miast, zmniejszanie liczby
działających instytucji poprzez likwidację ich oddziałów, central w mniejszych miastach itd).
Jeśli myśleć o równowaŜeniu rozwoju w układach regionalnych - takich, jakie zostały
w wyniku długotrwałego procesu ewolucyjnego ukształtowane - to obie te dziedziny
wymagałyby polityki wzmacniania rozwoju takich funkcji w pozostałych ośrodkach
(Szczecin, Opole, Zielona Góra, ewentualnie Gorzów Wlkp. – europejska polityka spójności
jest tą dziedziną wsparcia, która moŜe poprawić sytuację w tej grupie centrów regionalnych.
Funkcje metropolitalne ośrodków wojewódzkich Polski Zachodnie w układzie
hierarchicznym
Badanie układu hierarchicznego przeprowadzono dla wybranych miast będących
ośrodkami subregionalnymi Polski Zachodniej. Posługując się obowiązującymi dokumentami
planistycznymi i strategicznymi wytypowano następujące miasta:
• w województwie wielkopolskim – Poznań, Leszno, Konin, Piła, Kalisz, Gniezno,
Ostrów Wielkopolski;
• w województwie zachodniopomorskim – Szczecin, Koszalin, Kołobrzeg, Stargard
Szczeciński, Szczecinek, Świnoujście, Wałcz, Świdwin, Myślibórz;
• w województwie lubuskim – Gorzów Wlkp., Zielona Góra, śary śagań, Świebodzin,
Słubice;
• w województwie opolskim – Opole, Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Nysa;
• w województwie dolnośląskim – Wrocław, Legnica, Jelenia Góra, Wałbrzych,
Głogów, Lubin, Bolesławiec, Zgorzelec, Świdnica, DzierŜoniów, Kłodzko.
Układ hierarchiczny (a więc system zaleŜności i powiązań miedzy centrami miejskimi
Polski Zachodniej i ośrodkami subregionalnymi) został zidentyfikowany poprzez badanie
macierzy odległości metodą Warda przy zastosowaniu odległości euklidesowej43. Do analizy
wykorzystano diagram drzewa (patrz ryc. 1), a wyniki przeprowadzonej analizy diagramu
drzewa zostały przedstawione na trzech mapach, które poprzez zmniejszanie liczby
poziomów hierarchicznych pokazują przyłączanie grup niŜszego rzędu do zgrupowań
wyŜszych rzędów (patrz mapa 1 – 3).
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Więcej na ten temat np. K. Heffner, Aglomeracje średniej wielkości jako bieguny wzrostu i obszary
strategicznej interwencji w regionach międzymetropolitalnych, (w:) Potencjalne metropolie ze szczególnym
uwzględnieniem Polski wschodniej. Pod red. Z. Makieły, Warszawa 2009, Studia KPZK PAN, t. 1259, s. 10-17.
43
Szczegółowe wyniki zaprezentowano w pliku: „Macierz_odległosci_wybrane_miasta.xls”.
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Ryc. 1. Diagram drzewa ośrodków subregionalnych Polski Zachodniej (Diagram_drzewa_wybrane_miasta.png)

Źródło: oprac. P. Gibas, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011.

W układzie badanych cech hierarchia głównych ośrodków miejskich (w tym ośrodków
metropolitalnych lub z funkcjami metropolitalnymi oraz wytypowanych centrów
subregionalnych) jest bardzo czytelna. Nie ulega wątpliwości, Ŝe dominującą rolę w układzie
odgrywają trzy miasta – Poznań oraz Wrocław ze Szczecinem, a do tej grupy, na najwyŜszym
poziomie powiązań dołączają pozostałe miasta wojewódzkie Zielona Góra i Opole z
Gorzowem Wlkp. Dopiero do tego układu dołączone są kolejne dwie duŜe grupy ośrodków
subregionalnych – pierwsza (większa), znajdująca się na wyŜszym poziomie połączeń
hierarchicznych, w której znajdują się trzy zgrupowania ośrodków – na najwyŜszym poziomie
(Kołobrzeg, Zgorzelec, Legnica, Brzeg i Świdnica), grupa miast wielkopolskich (Kalisz,
Ostrów Wlkp., Piła, Konin, Gniezno i Leszno) i grupa pomorsko-dolnośląska (m.in. Koszalin,
Jelenia Góra, Wałbrzych i Szczecinek). Druga grupa miast subregionalnych (mniejsza)
złoŜona z ośrodków róŜnej wielkości z całego obszaru Polski Zachodniej (m. in. Wałcz,
Kędzierzyn-Koźle, śary, Świnoujście, śagań, Słubice).
Poziomy hierarchiczne i zaleŜności b. dobrze ilustruje układ sześciu typów ośrodków
(mapa 5)44, gdzie poza grupą miast typu metropolitalnego (Poznań, Wrocław i Szczecin
(grupa szósta) i miast z funkcjami metropolitalnymi (Zielona Góra, Opole i Gorzów Wlkp.grupa piąta), w których ośrodki cechują się małym podobieństwem wewnątrzgrupowym,
miasta w pozostałych grupach łączy rosnące podobieństwo w zakresie analizowanych cech.
Szczególnie interesująca w tym kontekście jest grupa pierwsza, w której znajdują się
praktycznie wszystkie byłe ośrodki wojewódzkie w woj. dolnośląskim i zachodniopomorskim
(Koszalin, Jelenia Góra i, Wałbrzych)45 oraz inne duŜe ośrodki miejskie (Szczecinek, Stargard
Szczeciński, Głogów, Lubin, Kłodzko, DzierŜoniów i Bolesławiec). Analogicznie grupa
44
45

Mapy 1-5 znajdują się w załączniku.
Z wyjątkiem Legnicy, która naleŜy do grupy czwartej.
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druga obejmuje podobne ośrodki tyle, Ŝe z woj. wielkopolskiego (Kalisz, Konin, Leszno i Piła
oraz Gniezno, Ostrów Wlkp.).
W mojej opinii jest to zestaw regionalnych ośrodków, który moŜe wspomagać procesy
ewentualnej dyfuzji rozwoju z ośrodków metropolitalnych, natomiast w regionach
międzymetropolitalnych podobną rolę mogą spełniać nieco mniej wyróŜniające się ośrodki
grupy trzeciej (Legnica, Brzeg, Kołobrzeg, Świdnica i Zgorzelec).
Jeśli podział na grupy zgeneralizować do trzech poziomów hierarchicznych, to poza
pierwszym (wszystkie centra wojewódzkie) w grupie typu subregionalnego (drugiej) znalazły
się wszystkie miasta grupy czwartej i piątej. Oznacza to, Ŝe w rzeczywistości grupą o
najsłabszych moŜliwościach wykorzystania powiązań i funkcji metropolitalnych są ośrodki
grupy drugiej – identycznej z grupą trzecią w bardziej szczegółowym podziale na grupy.
W takim układzie moŜna wytypować potencjalne ośrodki subregionalne,
predestynowane do wspomagania funkcji metropolitalnych w centrach regionów lub aktywnie
pośredniczące w procesach dyfuzji rozwoju. W woj. opolskim taką rolę moŜe spełniać Brzeg,
w dolnośląskim Jelenia Góra, Wałbrzych, Lubin lub Zgorzelec, w wielkopolskim Kalisz, Piła,
Konin, Leszno albo Gniezno, w lubuskim przy dwóch centrach typu regionalnego pozostałe
ośrodki nie pretendują do omawianej grupy, wreszcie w woj. zachodniopomorskim taką
funkcję moŜe pełnić Koszalin, Szczecinek lub Stargard Szczeciński. Wskazany podział
jednostek terytorialnych w Polsce Zachodniej powiela się dla układu obejmującego wszystkie
gminy (diagram drzewa Warda „wszystkie gminy” – załącznik).
Analiza wyników grupowania gmin metodą Warda do układu 3, 4, 5 i 6 grup
typologicznych pokazuje kolejno poziomy zróŜnicowania się obszaru Polski Zachodniej ze
względu na cechy, wiąŜące poszczególne obszary z ośrodkami z funkcjami metropolitalnymi
(ryc. A-D załącznik).
Przy grupowaniu do trzech klas większe miasta i nieliczne, niektóre gminy wiejskomiejskie i wiejskie tworzą grupę o największym wewnętrznym zróŜnicowaniu. Natomiast
najbardziej podobne są pozaaglomeracyjne obszary woj. wielkopolskiego (grupa 1), które
odróŜniają się w większości od reszty obszaru Zachodniej Polski (Ryc. D). Przy grupowaniu
do czterech grup, dodatkowo wyróŜniają się prawie w całości obszary woj. opolskiego i
lubuskiego (Ryc. A, grupa 2), chociaŜ w tym ostatnim kilka gmin peryferyjnych (pogranicze
z woj. wielkopolskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim) nie naleŜy do wyróŜnionej
grupy. Woj. zachodniopomorskie oraz dolnośląskie wraz ze strefą aglomeracji poznańskiej
tworzy jeden obszar. Dopiero przy pięciu grupach moŜna wyróŜnić jako osobną, czwartą
klasę gminy z obszaru aglomeracyjnego Poznania, Wrocławia i po kilka gmin z aglomeracji
szczecińskiej i opolskiej. Ponadto naleŜą do niej gminy z LGOM i gminy nadnoteckie w woj.
wielkopolskim oraz gminy nadmorskie w rejonie Kołobrzegu-Koszalina woj.
zachodniopomorskim. Natomiast przy wydzieleniu sześciu grup róŜnicują się obszary
aglomeracyjne Wrocławia, Poznania, Szczecina oraz niektóre gminy z innych części
wymienionych regionów.
Charakter syntezujący ma mapa E, gdzie wyróŜniono, posługując się wynikami
grupowań Warda, kilka typów sąsiedztwa, a więc grup gmin, które tworzą obszary
aglomeracyjne powiązane z ośrodkami wojewódzkimi. Gminy naleŜące do grupy pierwszej, o
najwyŜszym podobieństwie tworzą obszary podmiejskie wokół Wrocławia, Poznania,
Zielonej Góry, Opola i Szczecina. Co charakterystyczne strefa zielonogórska rozciąga się w
kierunku północnym, w stronę Gorzowa Wlkp., a szczecińska obejmuje jedynie obszar na
zachód i wschód od miasta. Gminy tworzące grupę drugą stanowią zewnętrzne strefy
aglomeracji wrocławskiej (największa) poznańskiej, opolskiej, zielonogórskiej i szczecińskiej
(najmniejsza). Z kolei szerokie obszary tworzące sąsiedztwo typu trzeciego moŜna nazwać
strefami powiązań zewnętrznych z aglomeracjami miejskimi Polski Zachodniej. Tego typu
obszary nie występują praktycznie w woj. dolnośląskim, a takŜe we wschodniej części woj.
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zachodniopomorskiego i obszarze kalisko-ostrowskim (woj. wielkopolski) oraz powiatach
głubczyckim i oleskim (woj. opolskie). Nakładanie się strefy pierwszej i trzeciej oraz drugiej
i trzeciej występuje jedynie w otoczeniu Gorzowa Wlkp., wskazując na słabość oddziaływań
zewnętrznych tego ośrodka (obszary z nim powiązane znajdują się równieŜ w orbicie
wpływów Szczecina).
Ocena zasięgu oddziaływania funkcji metropolitalnych ośrodków regionalnych Polski
Zachodniej
Ostatnia częścią analizy jest badanie zasięgu przestrzennego oddziaływania
poszczególnych miast wojewódzkich Polski Zachodniej, które przeprowadzono w układzie
wszystkich gmin w 5 regionach (łącznie 663 gmin) w trzyetapowej procedurze:
- zwaŜenia zestandaryzowanych wskaźników miarą odległości od wybranego miasta
wojewódzkiego;
- grupowania metodą k-średnich, którą przeprowadzono na podstawie map rastrowych
prezentujących zwaŜone uprzednio wskaźniki.
- porządkowania powstałych klas względem odległości od miasta wojewódzkiego.
Procedura rozpoczyna się od inicjowania centroidów cięŜkości K (środków), a
następnie przypisuje kaŜdy piksel do klastra, którego środek cięŜkości znajduje się najbliŜej,
aktualizacje „środek” cięŜkości klastra, a następnie powtarza proces. Jest to heurystyczny
algorytm minimalizacji sumy kwadratów błędów. PoniewaŜ jego wydajność zaleŜy silnie od
wstępnej oceny ilości grup, zaleca się rozpoczynać analizę od wyznaczenia stosunkowo duŜej
liczba klastrów (by wzór wstępnej cięŜkości był kompletny).
Metoda pozwala redukować klastry zbyt małe zatem ich liczba jest ustalana na
podstawie obliczeń. Jako proces inicjowania centroidów cięŜkości wybrano regułę „random
seed” tj. centroidy generowane są według zasady, Ŝe najpierw losowo wybiera się punkty K w
zbiorze danych - są to początkowe punkty cięŜkości, a następnie przydziela kaŜdego piksela
do centroidu cięŜkości zgodnie z zasadą minimalnej odległości.
W kolejnym kroku powstałe klasy uporządkowano względem odległości od miasta
wojewódzkiego, dla których przeprowadzono analizę statystyczną kształtowania się dwu
wielkości:
- odległości od miasta wojewódzkiego oraz
- wielkości wskaźnika Perkala.
Dla kaŜdej z tych zmiennych obliczono podstawowe charakterystyki statystyczne: wartość
minimalną, wartość maksymalną, sumę wartości, średnią wartość, zakres, odchylenie
standardowe z populacji, odchylenie standardowe z próbki. Uzyskane wyniki zaprezentowano
na mapach (4-9) oraz w tabelach (1-4) znajdujących się w załączniku.
Tabela 1. Wartości odległości oraz wskaźnika Perkala pomiędzy Gorzowem Wielkopolskim a grupami gmin
utworzonymi w oparciu o metodę k-średniej dla Polski Zachodniej (Gorzów_oddziaływanie.xls)
Tabela 2. Wartości odległości oraz wskaźnika Perkala pomiędzy Opolem a grupami gmin utworzonymi w
oparciu o metodę k-średniej dla Polski Zachodniej (Opole_oddziaływanie.xls)
Tabela 3. Wartości odległości oraz wskaźnika Perkala pomiędzy Poznaniem a grupami gmin utworzonymi w
oparciu o metodę k-średniej dla Polski Zachodniej (Poznań_oddziaływanie.xls)
Tabela 4. Wartości odległości oraz wskaźnika Perkala pomiędzy Szczecinem a grupami gmin utworzonymi w
oparciu o metodę k-średniej dla Polski Zachodniej (Szczecin_oddziaływanie.xls)
Tabela 5. Wartości odległości oraz wskaźnika Perkala pomiędzy Wrocławiem a grupami gmin utworzonymi w
oparciu o metodę k-średniej dla Polski Zachodniej (Wrocław_oddziaływanie.xls)
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Tabela 6. Wartości odległości oraz wskaźnika Perkala pomiędzy Zieloną Górą a grupami gmin utworzonymi w
oparciu o metodę k-średniej dla Polski Zachodniej (Zielona_Góra_oddziaływanie.xls) [Załącznik]
Mapa 4. Przestrzenny zasięgu oddziaływania aglomeracji Gorzowa Wielkopolskiego. Dane w układzie gmin
wchodzących w skład grup k-średniej gmin Polski Zachodniej (Oddziaływanie_Gorzowa.png)
Mapa 5. Przestrzenny zasięgu oddziaływania aglomeracji Opola. Dane w układzie gmin wchodzących w skład
grup k-średniej gmin Polski Zachodniej (Oddziaływanie_Opola.png)
[4]

[6]
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[5]
[7]
Mapa 6. Przestrzenny zasięgu oddziaływania aglomeracji Poznania. Dane w układzie gmin wchodzących w
skład grup k-średniej gmin Polski Zachodniej (Oddziaływanie_Poznania.png)
Mapa 7. Przestrzenny zasięgu oddziaływania aglomeracji Szczecina. Dane w układzie gmin wchodzących w
skład grup k-średniej gmin Polski Zachodniej (Oddziaływanie_Szczecina.png)

[8]

[9]

Mapa 8. Przestrzenny zasięgu oddziaływania aglomeracji Wrocławia. Dane w układzie gmin wchodzących w
skład grup k-średniej gmin Polski Zachodniej (Oddziaływanie_Wrocławia.png)
Mapa 9. Przestrzenny zasięgu oddziaływania aglomeracji Zielonej Góry. Dane w układzie gmin wchodzących w
skład grup k-średniej gmin Polski Zachodniej (Oddziaływanie_Zielonej Gory.png)

Bardzo charakterystyczne są wyniki badania metodą k-średnich, które obrazują strefy
powiązań z poszczególnymi miastami wojewódzkimi i oddają równieŜ w jakimś stopniu
wagę, znaczenie tych powiązań. Od bardzo ścisłych i istotnych po praktycznie brak
oddziaływań (lub oddziaływania trudno interpretowalne w kategoriach tego badania).
Analizując kolejno miasta, warto zwrócić uwagę na następujące kwestie:
- Gorzów Wlkp. posiada szeroką strefę oddziaływania bezpośredniego wzdłuŜ Noteci i Warty,
natomiast druga strefa oddziaływań miasta znajduje się nad Odrą w woj.
zachodniopomorskim. Łączy te dwa obszary strefa trzecia, juŜ słabszych powiązań równieŜ w
woj. zachodniopomorskim. Czyli – szerszy obszar oddziaływania miasta znajduje się w
zasadzie poza regionem lubuskim;
- Zielona Góra charakteryzuje się silnymi powiązaniami na linii w kierunku Gorzowa Wlkp.
oraz obszarem stosunkowo mocnych związków w kierunku południowym i południowowschodnim (na linii Nowa Sól – Głogów), szersza strefa (trzecia) obejmuje pozostałą część
woj. lubuskiego. Pewnych, słabych powiązań moŜnaby się dopatrywać w zachodniej części
woj. poznańskiego i w okręgu LGOM;
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- Wrocław ma zwartą, ale stosunkowo wąska strefę silnych powiązań z centrum (otacza
miasto w całości; poza Szczecinem wszystkie pozostałe miasta równieŜ mają wąskie, ale
zwarte strefy ścisłych oddziaływań). Strefa druga zajmuje znaczny obszar – praktycznie całą
środkowo-wschodnią i północną część regionu. Trzecia strefa słabszych, ale znaczących
powiązań to prawie cała zachodnia część Opolszczyzny. Pewnych związków moŜna równieŜ
doszukiwać się w całym obszarze kalisko-ostrowskim, są teŜ pewne symptomy oddziaływań
w pozostałej części Opolszczyzny i dawnym woj. zielonogórskim. Zupełny natomiast brak
powiązań charakteryzuje cały obszar przedsudecki i sudecki oraz zachodnią część regionu.
MoŜe to świadczyć o istnieniu silniejszych relacji na liniach łączących Wrocław z Zieloną
Górą i Opolem oraz z Kaliszem i o słabości oddziaływań w zewnętrznych częściach Dolnego
Śląska;
- Poznań wytworzył strefę bezpośrednich związków, którą identyfikowano w wielu
opracowaniach nt. aglomeracji poznańskiej, równieŜ obszar zewnętrzny aglomeracji (strefa
druga) dosyć ścisle pokrywa się z zasięgami wyznaczanymi w innych badaniach, natomiast
strefa trzecia słabszych, ale istotnych powiązań z miastem obejmuje prawie całą środkową,
północną i wschodnią część Wielkopolski. Tylko luźniejsze związki – mniej wiecej na
podobnym poziomie co z Wrocławiem łączą go z Ziemią Kaliską. Generalnie strefa bardziej
lub mniej intensywnych relacji łączy Poznań prawie wyłącznie z własnym regionem;
- Szczecin charakteryzuje się bardzo wąską strefą ścisłych związków zlokalizowaną w
północno-zachodnim bezpośrednim otoczeniu miasta oraz stosunkowo silnych powiązań w
obszarze południowym, nadodrzańskim. Szersza strefa luźniejszych powiązań obejmuje
prawie całe dawne woj. szczecińskie, z wyjątkiem pogranicza z Ziemią Lubuską, które w
większym stopniu powiązane jest z Gorzowem Wlkp. Co interesujące, całe woj. lubuskie
wykazuje wyraźne relacje ze Szczecinem, natomiast cała reszta obszaru Polski Zachodniej, w
tym wschodnia (koszalińska) część woj. zachodniopomorskiego cechuje się bardzo słabymi
związkami ze Szczecinem.
- Opole otoczone jest wąskim obszarem silnych bezposrednich oddziaływań, strefa druga
równieŜ znaczących powiązań obejmuje całą środkowo-wschodnią część regionu (w tym całą
zewnętrzną część aglomeracji opolskiej). Obszarem słabszych, ale istotnych związków z
regionalnym centrum jest strefa zachodnia województwa, jednak nie obejmuje ona części
ziemi nyskiej, głubczyckiej i namysłowskiej. Pewnych relacji moŜna natomiast doszukiwać
się w południowo-wschodnim otoczeniu Wrocławia oraz w mniejszym zakresie na Ziemi
Kaliskiej.
Podsumowując oddziaływania poszczególnych ośrodków miejskich moŜna stwierdzić,
Ŝe wszystkie mają wąskie ale ściśle powiązane strefy bezpośrednich powiązań – czyli w
większym bądź mniejszym stopniu tworzą aglomeracje miejskie. Co interesujące zasięgi tych
powiązań w ośrodkach traktowanych jako metropolitalne są podobne do pozostałych miast.
RównieŜ – poza Gorzowem Wlkp. i w mniejszym stopniu Szczecinem strefy zewnętrzne
aglomeracji są zwarte i dosyć szerokie, szczególnie wokół Wrocławia. Z kolei Poznań w
zasadzie obejmuje swoim oddziaływaniem (stosunkowo słabym) prawie całe woj.
wielkopolskie, natomiast Wrocław ma w swoim zasięgu jedynie środkowo-wschodnią i
północną część Dolnego Śląska (szeroko rozumiana aglomerację wrocławską) oraz ma pewne
wpływy w zachodniej części Opolszczyzny i konkuruje o relacje w strefie kaliskiej.
MoŜna pokusić się o określenie Szczecina jako ośrodka nadodrzańskiego, miasta z
silniejszymi relacjami w układzie północ-południe, a poza aglomeracją szczecińską słabymi
w kierunku wschodnim. Charakterystyczny jest równieŜ zasięg oddziaływania Zielonej Góry,
wprawdzie w strefie zewnętrznej słabszy, ale obejmujący całą Ziemie Lubuską. RównieŜ
Opole swoim oddziaływaniem obejmuje prawie cały region, konkurując w części zachodniej
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z Wrocławiem, ma natomiast a w części środkowo-wschodniej obszar ścisłych oddziaływań,
którego wielkość jest porównywalna do zasięgu podobnych oddziaływań wokół Poznania.
Najsłabiej ukształtowany jest obszar powiązań typu metropolitalnego wokół Gorzowa Wlkp.
Przechodząc do oceny wyników badania warto kolejno zanalizować strefy
oddziaływania i zasięg obszarów powiązanych z poszczególnymi ośrodkami regionalnymi, co
– w pewnym sensie – pozwala równieŜ na odniesienie się do rzeczywistego wpływu funkcji
metropolitalnych (tu moŜe lepiej je nazwać regionalnymi) na struktury lokalne i ponadlokalne
w Polsce Zachodniej.
Jeśli wziąć pod uwagę zasięg grupy pierwszej, a wiec najsilniej powiązanej z miastem,
charakteryzującej się duŜym wewnętrznym podobieństwem, to dla Gorzowa Wlkp. jest to
strefa duŜą część woj. lubuskiego, wzdłuŜ Noteci i Warty i w kierunku Zielonej Góry. Są to
jednak obszary o niskim potencjale ludnościowym i charakteryzujące się podobnymi cechami
z zakresu pozametropolitalnego. Grupa druga i trzecia to stosunkowo szerokie obszary
głównie z woj. zachodniopomorskiego, co oznacza, Ŝe Gorzów Wlkp. oddziałuje na
południowo-zachodnią cześć sąsiedniego regionu, ale analiza dalszych map pokazujących
strukturę tych grup wskazuje Ŝe są to powiązania w rzeczywistości słabe i raczej nie
metropolitalne. Generalnie Gorzów Wlkp. wytworzył bardzo szeroką strefę powiązań i
oddziaływania, ale są to związki słabe, co najwyŜej potencjalne.
Badanie przestrzennego zróŜnicowania stopnia rozwoju gmin wchodzących w skład
poszczególnych grup taksonomicznych przeprowadzono za pomocą metody k-średnich.
PosłuŜyło ono do wskazania siły powiązań funkcjonalnych w zakresie pięciu badanych
zestawów cech charakteryzujących występowanie metropolitalnych podobieństw i związków
w lokalnych układach.
W praktyce wyznaczono obszary o róŜnej sile powiązań z centrami regionalnymi oraz
wskazano obszary bezpośredniego oddziaływania ośrodków wojewódzkich – a więc de facto
zasięgi aglomeracji miejskich (dla sześciu miast wojewódzkich w Polsce Zachodniej). Te
ostatnie – o ile występują - moŜna uznać za podstawę do wyznaczenia rzeczywistego obszaru
metropolitalnego badanych miast.
Wizualizację wyników w ujęciu kartograficznym sporządzono z wykorzystaniem techniki
odchylenia standardowego z uŜyciem następujących barw:
- barwy brązowej, wartości powyŜej sumy wartości średniej oraz odchylenia
standardowego liczonego dla ogółu wybranych do zestawienia gmin,
- barwy Ŝółtej wartości powyŜej oraz sumy wartości średniej i odchylenia
standardowego liczonego dla ogółu wybranych do zestawienia gmin,
- barwy błękitnej wartości poniŜej wartości średniej a powyŜej wartości średniej
pomniejszonej o odchylenie standardowe liczonego dla ogółu wybranych do
zestawienia gmin,
- barwy niebieskiej wartości poniŜej wartości średniej pomniejszonej o odchylenie
standardowe liczonego dla ogółu wybranych do zestawienia gmin.
Wyniki analizy przedstawiono w ujęciu zestawu map (10-20), na których z jednej
strony przedstawiono kolejne grupy gmin wydzielone metodą k-średnich, z drugiej ujęto
typowe i odstające od typowych wartości wskaźnika Perkala w układzie gmin wchodzących
w skład dwóch i trzech pierwszych grup wydzielonych metodą k-średnich. To ostatnie
podejście wykonano by wskazać zwartość obszarów aglomeracyjnych związanych z
ośrodkami regionalnymi Polski Zachodniej.
Mapa 10. Typowe i odstające od typowych wartości wskaźnika Perkala. Dane w układzie gmin wchodzących w
skład 1 grupy k-średniej gmin Polski Zachodniej (Wartość_perkala_1 strefa_odziaływania.png)
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Mapa 11. Typowe i odstające od typowych wartości wskaźnika Perkala. Dane w układzie gmin wchodzących w
skład 2 grupy k-średniej gmin Polski Zachodniej (Wartość_perkala_2 strefa_odziaływania.png)
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Mapa 13. Typowe i odstające od typowych wartości wskaźnika Perkala. Dane w układzie gmin wchodzących w
skład 3 grupy k-średniej gmin Polski Zachodniej (Wartość_perkala_3 strefa_odziaływania.png)
Mapa 14. Typowe i odstające od typowych wartości wskaźnika Perkala. Dane w układzie gmin wchodzących w
skład 4 grupy k-średniej gmin Polski Zachodniej (Wartość_perkala_4 strefa_odziaływania.png)
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Mapa 15. Typowe i odstające od typowych wartości wskaźnika Perkala. Dane w układzie gmin wchodzących w
skład 5 grupy k-średniej gmin Polski Zachodniej (Wartość_perkala_5 strefa_odziaływania.png)
Mapa 16. Typowe i odstające od typowych wartości wskaźnika Perkala. Dane w układzie gmin wchodzących w
skład 6 grupy k-średniej gmin Polski Zachodniej (Wartość_perkala_6 strefa_odziaływania.png)
[15]
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Analiza stref oddziaływania poszczególnych miast wojewódzkich w Polsce
Zachodniej wskazuje, Ŝe Poznań, Wrocław i Szczecin mają stosunkowo silnie powiązane
strefy bezpośredniego oddziaływania ośrodka centralnego (ryc. 10, występowanie gmin z
znaczącym dodatnim i dodatnim odchyleniem od średniej wartości grupowej). Natomiast
Opole i Zielona Góra w swoim otoczeniu mają gminy o dodatnim odchyleniu, ale większość
ma konotację lekko ujemną. Dodatkowo, gminy dodatnio odchylone od średniej nie
występują w bezpośrednim otoczeniu Zielonej Góry. Strefa oddziaływania Gorzowa Wlkp.
jest bardzo słabo powiązana z centrum, przewaŜają gminy z silnym ujemnym odchyleniem od
średniej dla całej grupy).
Jeśli rozwaŜyć strukturę grupy drugiej, z której gminy równieŜ moŜna w większości
zaliczyć do strefy bezpośrednio powiązanej z miastem, to (co oczywiste) relacje, mierzone
dodatnimi i ujemnymi odchyleniami od średniej grupowej pokazują, Ŝe stosunkowo silnie
powiązane obszary zewnętrzne posiadają Opole, Wrocław i w mniejszym stopniu Szczecin
oraz Poznań. W strefie zewnętrznej Opola silnie dodatnio i dodatnio odchylone od średniej
grupowej gminy znajdują się w wschodnim i południowo-wschodnim otoczeniu aglomeracji,
słabo ujemnie w zachodniej części. Szeroko rozbudowany obszar zewnętrzny aglomeracji
wrocławskiej jest w części północno-zachodniej i północnej relatywnie mocno powiązany z
Wrocławiem (aŜ po LGOM), ale juŜ w części wschodniej, poza silnie dodatnio powiązaną
gminą Jelcz-Laskowice, cały obszar pogranicza z woj. opolskim charakteryzuje się słabszymi
relacjami z centrum obszaru. W zewnętrznym otoczeniu Poznania związki są słabsze niŜ
wrocławskie, prawie nie ma gmin silnie dodatnio odchylonych od średniej. Jeszcze mniejszy
zasięg zewnętrznej strefy charakteryzuje Szczecin, dodatkowo obejmuje ona w większości
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obszar, w którym swoje wpływy lokuje Gorzów Wlkp. – jest to zespół gmin z ujemnymi
odchyleniami od średniej grupowej, a więc słabiej powiązanymi z centrum aglomeracji.
Natomiast Zielona Góra charakteryzuje się bardzo słabymi związkami z strefą zewnętrzną
(wysoko ujemnie odchylenie), a Gorzów Wlkp. jest równieŜ słabo powiązany, ale z obszarem
nadodrzańskim, znajdującym się w woj. zachodniopomorskim. Trudno o nim mówić jako o
zewnętrznej strefie aglomeracji gorzowskiej, co w praktyce oznaczałoby, Ŝe rzeczywisty
zasięg oddziaływania tego miasta ogranicza się do stosunkowo wąskiego obszaru w
bezpośrednim otoczeniu centrum.
Obszary tworzące grupę trzecią moŜna nazwać peryferiami stref aglomeracyjnych
miast wojewódzkich Polski Zachodniej – tu generalnie oddziaływania centrów regionów są
stosunkowo słabe (pozostałe trzy grupy [4, 5 i 6] trudno interpretować bowiem obejmują one
struktury grupowe bardzo silnie oddalone od układu powiązań z miastami wojewódzkimi). W
kilku przypadkach są to strefy przenikania się oddziaływań co najmniej dwóch ośrodków
wojewódzkich (zachodnia Opolszczyzna, południowo-zachodnia część Zachodniego
Pomorza, wschodnia część Ziemi Lubuskiej). W zasadzie jedynie część gmin miejskich i
miejsko-wiejskich z tej strefy charakteryzuje się znaczącymi odchyleniami dodatnimi od
średniej grupowej, co wskazywałoby na nieco silniejsze powiązania z centrami
wojewódzkimi. Natomiast najbardziej interesujący jest zupełny brak jednostek terytorialnych
tej grupy w woj. dolnośląskim, co oznacza, Ŝe w regionie występuje obszar silnie powiązany z
aglomeracją wrocławską, natomiast reszta regionu w zasadzie nie wykazuje nawet słabych
relacji z metropolią.
Mapa 17. Typowe i odstające od typowych wartości wskaźnika Perkala. Dane w układzie gmin wchodzących w
skład 1 i 2 grupy k-średniej gmin Polski Zachodniej (Wartość_perkala_1_2 strefa_odziaływania.png)
Mapa 18. Typowe i odstające od typowych wartości wskaźnika Perkala. Dane w układzie gmin wchodzących w
skład 1, 2 i 3 grupy k-średniej gmin Polski Zachodniej (Wartość_perkala_1_2 i 3 strefa_odziaływania.png)
[17]

[18]
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Podsumowując wyniki badania moŜna odnieść się do dwóch map zbiorczych, z
których pierwsza (17) pokazuje zasięgi obszarów miejskich (stref oddziaływania,
wzajemnych relacji) sześciu miast wojewódzkich w Polsce Zachodniej, druga odnosi się do
całych obszarów powiązanych z tymi miastami w mniejszym lub większym stopniu. Z
pierwszej wynika, Ŝe Poznań ma wąską ale silnie związaną z nim strefę oddziaływania, nieco
słabiej powiązaną, ale szerszą strefą charakteryzuje się Wrocław, a Szczecin ma wąska, ale
dobrze powiązaną strefę wzajemnych relacji. Stosunkowo szeroką i zwartą, ale relatywnie
słabo powiązaną strefę oddziaływania ma Opole, natomiast obszar powiązań z Zielona Górą,
jakkolwiek bardzo szeroki, tylko w części zewnętrznej, łączącej go z Gorzowem Wlkp. jest
silniej powiązany z tym ośrodkiem, w części południowej i południowo-wschodniej relacje są
bardzo słabe.
Mapa 19. Typowe i odstające od typowych wartości wskaźnika Perkala. Dane w układzie gmin wchodzących w
skład 1, 2, 3 i 4 grupy k-średniej gmin Polski Zachodniej (Wartość_perkala_1_2_3 i 4 strefa_odziaływania.png)
Mapa 20. Typowe i odstające od typowych wartości wskaźnika Perkala. Dane w układzie gmin wchodzących w
skład 1, 2, 3, 4 i 5 grupy k-średniej gmin Polski Zachodniej (Wartość_perkala_1_2_3,_4 i
5strefa_odziaływania.png) [Załącznik]

Wnioski
Rekomendacje dla instytucji zajmujących się planowaniem rozwoju ośrodków
stołecznych w województwach Polski Zachodniej - wskazania dla organów
zarządzających rozwojem regionalnym w Polsce i kreujących politykę regionalną w
kraju (MRR)
Biorąc pod uwagę relatywny poziom rozwoju funkcji metropolitalnych w miastach
wojewódzkich Polski Zachodniej to widać wyraźnie, Ŝe w zakresie trzech grup – jakości
Ŝycia, klimatu dla przedsiebiorczosci oraz kultury – zróŜnicowanie pomiędzy ośrodkami typowanymi w wielu opracowaniach jako metropolie (z róŜnymi przymiotnikami) a
ośrodkami regionalnymi (pozostałe miasta wojewódzkie), nie jest duŜe.
RównieŜ poziom rozwoju tych funkcji w centrach regionalnych generalnie jest niski,
co oznacza, Ŝe ośrodki wojewódzkie mają w Polsce Zachodniej spory dystans do poziomu
reprezentowanego (w analizowanym zakresie) przez miasta metropolitalne podobnego
poziomu np. w innych, sąsiednich krajach europejskich.
Próba odwrócenia obserwowanych trendów lokalizacyjnych przez politykę
przyciągania duŜych inwestorów do słabo rozwiniętych regionów peryferyjnych, np. przez
specjalne instrumenty finansowe, ma małe szanse powodzenia. Włączenie się tego typu
regionów w wyścig po wielkich inwestorów w usługach skazane jest na niepowodzenie ze
względu na silną orientację rynkową tych działalności i ich powiązanie z hierarchią miast.
Z funkcjami metropolitalnymi centrów wojewódzkich wiąŜe się kwestia ewentualnej
dyfuzji rozwoju, która moŜe dokonywać się poprzez potencjalne ośrodki subregionalne. Mogą
one uzupełniać i wspomagać funkcje metropolitalne w centrach regionów lub aktywnie
pośredniczyć w procesach dyfuzji rozwoju.
Z badania wynika, Ŝe w woj. opolskim taką rolę moŜe spełniać Brzeg, w dolnoślaskim
Jelenia Góra, Wałbrzych, Lubin lub Zgorzelec, w wielkopolskim Kalisz, Piła, Konin, Leszno
albo Gniezno, w lubuskim przy dwóch centrach typu regionalnego pozostałe ośrodki nie
pretendują do omawianej grupy, wreszcie w woj. zachodniopomorskim taką funkcję moŜe
pełnić Koszalin, Szczecinek lub Stargard Szczeciński.
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Tradycyjnie rozumiane ośrodki typu metropolitalnego w Polsce Zachodniej (Wrocław
i Poznań) mają znaczącą przewagę w zakresie klasycznych cech uznawanych za świadectwo
potencjału do rozwoju metropolii (zasoby ludnościowe i ich charakterystyki oraz sektor nauki
i badań – czyli tzw. gospodarka oparta na wiedzy).
Zasięgi obszarów miejskich (stref oddziaływania, wzajemnych relacji) sześciu miast
wojewódzkich w Polsce Zachodniej są silnie zróŜnicowane pod względem wielkości
obszarów bezpośrednio powiązanych. Poznań ma wąską ale silnie związaną z nim strefę
oddziaływania. Nieco słabiej powiązaną, ale szerszą strefą powiązań charakteryzuje się
Wrocław. Szczecin ma niewielką, ale dobrze powiązaną strefę wzajemnych relacji.
Stosunkowo szeroką i zwartą, ale relatywnie słabo powiązaną strefę oddziaływania ma Opole,
natomiast obszar powiązań z Zielona Górą, jakkolwiek bardzo szeroki, tylko w części
zewnętrznej, łączącej go z Gorzowem Wlkp. jest silniej powiązany z tym ośrodkiem, w
części południowej i południowo-wschodniej relacje są bardzo słabe. Gorzów Wlkp.
charakteryzuje się stosunkowo szeroką strefą oddziaływania, ale powiązania są tu niewielkie.
Kierunek polityki w odniesieniu do tych miast i ich obszarów metropolitalnych to
przede wszystkim:
- wzmacnianie potencjału współdziałania i konkurowania na poziomie innych
europejskich ośrodków tego typu i w dziedzinach, które są polem dla takich aktywności (np.
Goeteborg, Stuttgart, Graz, Bordeaux czy Porto).
- nowe podejscie do relacji współdziałania i konkurencji z głównymi ośrodkami
miejskimi własnych i sąsiednich regionów.
- nie moŜe to być polityka wzmacniająca eksploatacyjny (w szerokim tego słowa
znaczeniu) i dywergencyjny charakter stosunków.
- pogłębianie dysproporcji w wyposaŜeniu instytucjonalnym między tymi ośrodkami i
innymi centrami regionalnymi (np. przesuwanie ośrodków decyzyjnych w instytucjach
sektora publicznego do największych miast, zmniejszanie liczby działających instytucji
poprzez likwidację ich oddziałów, central w mniejszych miastach itd) prowadzi do wzrostu
zróznicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.
- równowaŜenie rozwoju w układach regionalnych Polski Zachodniej (i reszty Polski
równieŜ) wymaga polityki wzmacniania funkcji typu metropolitalnego w pozostałych
ośrodkach (Szczecin, Opole i Zielona Góra, ewentualnie Gorzów Wlkp), a europejska
polityka spójności jest tą dziedziną wsparcia, która moŜe zdecydowanie pomniejszyć dystans
rozwojowy tej grupy centrów regionalnych.
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Mapa 4. Przestrzenny zasięgu oddziaływania aglomeracji Gorzowa Wielkopolskiego. Dane w układzie gmin
wchodzących w skład grup k-średniej gmin Polski Zachodniej (Oddziaływanie_Gorzowa.png)
Mapa 5. Przestrzenny zasięgu oddziaływania aglomeracji Opola. Dane w układzie gmin wchodzących w skład
grup k-średniej gmin Polski Zachodniej (Oddziaływanie_Opola.png)
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Mapa 6. Przestrzenny zasięgu oddziaływania aglomeracji Poznania. Dane w układzie gmin wchodzących w
skład grup k-średniej gmin Polski Zachodniej (Oddziaływanie_Poznania.png)
Mapa 7. Przestrzenny zasięgu oddziaływania aglomeracji Szczecina. Dane w układzie gmin wchodzących w
skład grup k-średniej gmin Polski Zachodniej (Oddziaływanie_Szczecina.png)

[8]

[9]

Mapa 8. Przestrzenny zasięgu oddziaływania aglomeracji Wrocławia. Dane w układzie gmin wchodzących w
skład grup k-średniej gmin Polski Zachodniej (Oddziaływanie_Wrocławia.png)
Mapa 9. Przestrzenny zasięgu oddziaływania aglomeracji Zielonej Góry. Dane w układzie gmin wchodzących w
skład grup k-średniej gmin Polski Zachodniej (Oddziaływanie_Zielonej Gory.png)
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Mapa 10. Typowe i odstające od typowych wartości wskaźnika Perkala. Dane w układzie gmin wchodzących w
skład 1 grupy k-średniej gmin Polski Zachodniej (Wartość_perkala_1 strefa_odziaływania.png)
Mapa 11. Typowe i odstające od typowych wartości wskaźnika Perkala. Dane w układzie gmin wchodzących w
skład 2 grupy k-średniej gmin Polski Zachodniej (Wartość_perkala_2 strefa_odziaływania.png)
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[13]
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Mapa 13. Typowe i odstające od typowych wartości wskaźnika Perkala. Dane w układzie gmin wchodzących w
skład 3 grupy k-średniej gmin Polski Zachodniej (Wartość_perkala_3 strefa_odziaływania.png)
Mapa 14. Typowe i odstające od typowych wartości wskaźnika Perkala. Dane w układzie gmin wchodzących w
skład 4 grupy k-średniej gmin Polski Zachodniej (Wartość_perkala_4 strefa_odziaływania.png)
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Mapa 15. Typowe i odstające od typowych wartości wskaźnika Perkala. Dane w układzie gmin wchodzących w
skład 5 grupy k-średniej gmin Polski Zachodniej (Wartość_perkala_5 strefa_odziaływania.png)
Mapa 16. Typowe i odstające od typowych wartości wskaźnika Perkala. Dane w układzie gmin wchodzących w
skład 6 grupy k-średniej gmin Polski Zachodniej (Wartość_perkala_6 strefa_odziaływania.png)
[15]

[16]

Mapa 17. Typowe i odstające od typowych wartości wskaźnika Perkala. Dane w układzie gmin wchodzących w
skład 1 i 2 grupy k-średniej gmin Polski Zachodniej (Wartość_perkala_1_2 strefa_odziaływania.png)
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Mapa 18. Typowe i odstające od typowych wartości wskaźnika Perkala. Dane w układzie gmin wchodzących w
skład 1, 2 i 3 grupy k-średniej gmin Polski Zachodniej (Wartość_perkala_1_2 i 3 strefa_odziaływania.png)
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