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TAKSONOMICZNE WSKAŹNIKI ROZWOJU 
EKONOMICZNEGO WOJEWÓDZTW I POWIATÓW

(Paweł Dykas, Piotr Kościelniak, Tomasz Tokarski)

4.1. WPROWADZENIE1

Celem rozdziału czwartego jest wyznaczenie oraz opisowe analizy przestrzen-
nego zróżnicowania taksonomicznych wskaźników rozwoju ekonomicznego woje-
wództw i powiatów w latach 2002–2009. Ponadto w rozdziale tym rozważa się procesy 
σ- i β-konwergencji/dywergencji owych wskaźników. Stymulantami i destymulantą2 są 
analizowane w rozdziałach pierwszym i drugim zmienne makroekonomiczne, tj. PKB 
na mieszkańca, wartość brutto środków trwałych per capita, inwestycje na głowę, płace 
(stymulanty) oraz stopa bezrobocia (destymulanta).

Prowadzone w rozdziale czwartym analizy taksonomiczne oparte są na prostych 
odległościach w przestrzeni euklidesowej i miejskiej (por. np. Tokarski, 2005a) oraz 
na wskaźniku taksonomicznym konstruowanych w ten sposób, by maksymalizować 
sumę korelacji między stymulantami a wskaźnikiem (por. Edigarian, Kościelniak, To-
karski, Trojak, 2011).

Struktura rozdziału czwartego przedstawia się następująco. W punkcie 4.2 krótko 
scharakteryzowane są wykorzystane metody taksonomiczne. W punkcie 4.3 analizowa-
ne jest przestrzenne zróżnicowanie taksonomicznych wskaźników rozwoju ekonomicz-
nego województw (podpunkt 4.3.1) oraz procesy σ- i β-konwergencji/dywergencji tych 
wskaźników (podpunkt 4.3.2). W punkcie 4.4 prowadzone są analogiczne do tych, które 
miały miejsce w punkcie 4.3, analizy przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekono-
micznego powiatów. Rozdział kończy punkt 4.5, w którym można znaleźć podsumowa-
nie prowadzonych w nim rozważań.

1 Wstępne wyniki analiz taksonomicznych wskaźników rozwoju ekonomicznego województw 
i powiatów (oparte na odległościach w przestrzeni euklidesowej i miejskiej) można również znaleźć w pracy 
Szewczyka, Tokarskiego (2012).

2 W analizach taksonomicznych stymulantą nazywana jest taka zmienna, której wysoki (niski) poziom 
oznacza pożądany (niepożądany) stan badanego procesu lub zjawiska. Destymulantę natomiast definiuje się 
jako taką zmienną, której niska (wysoka) wartość oznacza pożądany (niepożądany) stan owego zjawiska.
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4.2. WYKORZYSTANE METODY TAKSONOMICZNE

W prowadzonych dalej prostych analizach taksonomicznych (zarówno na szczeblu 
wojewódzkim, jak i powiatowym) zastosowano następującą procedurę3:

I. Określono zbiór stymulant i destymulant, złożony z rozważanych w rozdziałach 
pierwszym i drugim zmiennych makroekonomicznych. W zbiorze tym stymulanta-
mi rozwoju ekonomicznego są (jak już wcześniej wspomniano): PKB na mieszkań-
ca, wartość brutto środków trwałych per capita, inwestycje na głowę oraz płace, zaś 
destymulantą – stopa bezrobocia.

II. Destymulantę zamieniono na stymulantę, licząc jej odwrotność.
III. Uzyskane w ten sposób stymulanty (PKB na mieszkańca, wartość brutto środków 

trwałych per capita, inwestycje na mieszkańca, płace oraz odwrotność stopy bezro-
bocia) wystandaryzowano (znormalizowano) zgodnie z równaniem:
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gdzie indeksy i odnoszą się do województw (lub powiatów), j – stymulant, t – lat, 
xijt zaś to wartość j-tej stymulanty w i-tym województwie (powiecie) w roku t, 
sijt natomiast oznacza wartość wystandaryzowanej j-tej stymulanty w i-tym woje-
wództwie (powiecie) w roku t. Wystandaryzowane stymulanty sijt, określone przez 
równanie (4.1), charakteryzują się tym, że wartość każdej z nich należy do prze-
działu [0;1]. Wartość 1 oznacza, że w i-tym województwie (powiecie) w roku t j-ta 
stymulanta uzyskała maksymalną wartość wśród województw (powiatów) w całym 
rozważanym przedziale czasu. Natomiast wartość owej stymulanty równa 0 rów-
noznaczna jest z tym, że w i-tym województwie (powiecie) w roku t j-ta stymulan-
ta uzyskała minimalną możliwą wartość wśród polskich województw (powiatów) 
w rozważanym przedziale czasu.

IV. Następnie policzono wskaźniki rozwoju ekonomicznego oparte na odległości w prze-
strzeni euklidesowej:
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oraz w przestrzeni miejskiej:
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Wskaźniki taksonomiczne (4.2–4.3) mierzą odległości w przestrzeni eukli-
desowej i miejskiej i-tego województwa (powiatu) w roku t od hipotetycznego 

3 Procedura taka wykorzystywana była m.in. w analizach taksonomicznych prowadzonych w pracach: 
Tokarskiego (2005a, 2005b), Tokarskiego, Stępnia, Wojnarowskiego (2006), Jabłońskiego, Tokarskiego 
(2010), Bajorskiego, Tokarskiego (2011) czy Szewczyka, Tokarskiego (2012). Alternatywne metody analiz 
taksonomicznych można znaleźć m.in. w pracach: Berbeki (1999), Majewskiego (1999), Tokarskiego, 
Gabryjelskiej, Krajewskiego, Mackiewicza (1999), Gajewskiego (2002, 2003) lub Edigariana, Kościelniaka, 
Tokarskiego, Trojaka (2011).
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województwa-wzorca (powiatu-wzorca), tj. takiego województwa (powiatu), które 
charakteryzowałoby się maksymalną wartością każdej z badanych stymulant. Wskaź-
niki (4.2) należą do przedziału [ ] [ ]236,2;05;0 ≈ . Gdyby wartość wskaźnika (4.2) była 
równa 0, to dane województwo (powiat) charakteryzowałoby się maksymalną wartością 
każdej z badanych stymulant. Im wyższa jest zaś wartość owego wskaźnika, tym niż-
szy jest poziom rozwoju ekonomicznego danego województwa (powiatu). Wskaźniki 
taksonomiczne (4.3) interpretuje się natomiast analogicznie do wskaźników (4.2) z tą 
różnicą, że (po pierwsze) mierzą one analogiczne odległości w przestrzeni miejskiej oraz 
(po drugie) należą do przedziału [0;5].

Ponadto policzono taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego określone 
wzorem (por. Edigarian, Kościelniak, Tokarski, Trojak, 2011):
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jω . Wagi ωj we wskaźniku (4.4) dobrano numerycznie (metodą Monte Car-

lo), tak by maksymalizować sumę współczynników korelacji Pearsona pomiędzy wskaź-
nikiem SKit a wystandaryzowanymi stymulantami sijt. Wyznaczone wagi oraz współ-
czynniki korelacji pomiędzy wskaźnikiem a stymulantami, dla województw i powiatów, 
zestawiono w tablicy 4.1.

Tablica 4.1. Oszacowane wagi wskaźnika SK oraz współczynniki korelacji Pearsona pomiędzy 
stymulantami a wskaźnikiem

Stymulanta

Województwa Powiaty

waga
współczynnik 

korelacji
waga

współczynnik 
korelacji

PKB per capita 0,208 0,969 0,166 0,913

Wartość brutto środków trwałych 
na głowę

0,169 0,891 0,137 0,878

Inwestycje na mieszkańca 0,168 0,955 0,241 0,874

Płace 0,289 0,965 0,237 0,818

1/stopa bezrobocia rejestrowanego 0,166 0,762 0,219 0,652

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).

Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego (4.4) mogą należeć do przedzia-
łu [0;1]. Wartości zbliżone do jedności oznaczają, że i-te województwo (powiat) w roku 
t zbliżone jest do województwa (wzorca). Im niższa jest zaś wartość owych wskaźników, 
tym niższym poziomem rozwoju ekonomicznego charakteryzowało się dane wojewódz-
two (powiat) w danym roku.
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4.3. TAKSONOMICZNE WSKAŹNIKI ROZWOJU EKONOMICZNEGO 
WOJEWÓDZTW

4.3.1. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju województw

Dane opisujące przestrzenne zróżnicowanie taksonomicznych wskaźników rozwoju 
ekonomicznego województw oparte na odległościach w przestrzeni euklidesowej (OE), 
miejskiej (OM) oraz na maksimum sumy korelacji pomiędzy wskaźnikiem a stymulan-
tami (SK) w latach 2002–2009 zestawione są w tablicy 4.2. Z danych zawartych w tej 
tablicy można wyciągnąć następujące wnioski:

Tablica 4.2. Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego województw (średnio w latach 
2002–2009)4

Grupa 
kwartylowa

Wskaźnik

OE OM SK

pierwsza mazowieckie (0,532)
śląskie (0,965)
wielkopolskie (1,025)
dolnośląskie (1,035)

mazowieckie (0,990)
śląskie (2,099)
wielkopolskie (2,239)
dolnośląskie (2,263)

mazowieckie (0,816)
śląskie (0,598)
dolnośląskie (0,566)
wielkopolskie (0,563)

druga pomorskie (1,088)
małopolskie (1,158)
łódzkie (1,169)
opolskie (1,229)

pomorskie (2,364)
małopolskie (2,525)
łódzkie (2,581)
opolskie (2,697)

pomorskie (0,548)
małopolskie (0,512)
łódzkie (0,500)
opolskie (0,481)

trzecia zachodniopomorskie (1,246)
lubuskie (1,266)
kujawsko-pomorskie (1,298)
podlaskie (1,315)

zachodniopomorskie (2,725)
lubuskie (2,794)
kujawsko-pomorskie (2,855)
podlaskie (2,878)

zachodniopomorskie (0,480)
lubuskie (0,462)
kujawsko-pomorskie (0,452)
podlaskie (0,446)

czwarta świętokrzyskie (1,341)
podkarpackie (1,370)
lubelskie (1,397)
warmińsko-mazurskie (1,410)

świętokrzyskie (2,948)
podkarpackie (3,023)
lubelskie (3,055)
warmińsko-mazurskie (3,096)

świętokrzyskie (0,435)
podkarpackie (0,417)
lubelskie (0,415)
warmińsko-mazurskie (0,408)

W nawiasach podano przeciętne wartości rozważanych wskaźników.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).

 ● Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego województw mierzone wskaź-
nikami OE, OM oraz SK jest bardzo zbliżone do siebie. Wynika to chociażby stąd, 
że współczynniki korelacji Pearsona pomiędzy owymi wskaźnikami zbliżone 
są (co do modułu) do jedności.

4 Województwa w tablicy 4.2 uporządkowane są w kolejności rosnącej (w przypadku wskaźników OE 
i OM) lub malejącej (w przypadku wskaźnika SK).
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 ● Zdecydowanie najwyższym poziomem rozwoju ekonomicznego w latach 2002–2009 
charakteryzowało się województwo mazowieckie. Następne w kolejności były woje-
wództwa: śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie i pomorskie.

 ● Najniższy poziom rozwoju ekonomicznego notowany był w województwach Polski 
wschodniej, tj. w województwach: warmińsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, 
świętokrzyskim i podlaskim.

 ● Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomiczne-
go województw w latach 2002–2009 w znacznie większym stopniu pokrywały się 
ze zróżnicowaniem PKB per capita, wartości brutto środków trwałych na mieszkań-
ca, inwestycji na głowę i płac niż ze zróżnicowaniem stóp bezrobocia (por. współ-
czynniki korelacji Pearsona w tablicy 4.1). Wynika to stąd, że na przestrzenne zróż-
nicowanie stóp bezrobocia oddziałują, w znacznej mierze, inne czynniki niż te, które 
determinują PKB per capita, wartość brutto środków trwałych na mieszkańca, inwe-
stycje na głowę oraz płace (por. np. rozważania prowadzone w rozdziale trzecim).

4.3.2. Analizy konwergencji/dywergencji rozwoju województw

Rozważając procesy σ-konwergencji/dywergencji rozwoju ekonomicznego wo-
jewództw, można się posłużyć współczynnikami zmienności opartymi na odchyleniu 
standardowym VS policzonych uprzednio taksonomicznych wskaźników OE, OM oraz 
SK. Wartości tych współczynników zilustrowano na wykresie 4.1.

Z wykresu 4.1 można wyciągnąć wniosek, że wskaźniki OE i OM w latach 2002–2008 
podlegały σ-dywergencji. Wartości współczynników zmienności VS wzrosły wówczas 
bowiem od 0,138 do 0,305 (w przypadku wskaźnika opartego na odległości w przestrze-
ni euklidesowej) oraz od 0,149 do 0,288 (wskaźnik oparty na odległości w przestrzeni 

Wykres 4.1. Współczynniki zmienności VS taksonomicznych wskaźników rozwoju ekonomicz-
nego województw
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).
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miejskiej), by w roku 2009 spaść do poziomu 0,258 (wskaźnik OE) i 0,288 (wskaźnik 
OM). Współczynnik zmienności VS dla wskaźnika taksonomicznego SK był natomiast 
stabilny w czasie, oscylując wokół wartości 0,2.

Analizę procesów β-konwergencji wskaźników OE, OM i SK należy poprzedzić pre-
zentacją współczynników korelacji pomiędzy przyrostami logarytmów owych zmien-
nych ( ityln∆ ) a wartościami owych logarytmów w roku poprzednim (czyli 1ln −ity ). 
Współczynniki te zestawione są w tablicy 4.3.

Tablica 4.3. Współczynniki korelacji pomiędzy ityln∆  a 1ln −ity  taksonomicznych wskaźników 
rozwoju ekonomicznego województw

Wskaźnik Współczynnik korelacji

OE –0,0649

OM 0,0502

SK –0,0854

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).

Niskie współczynniki korelacji Pearsona pomiędzy ityln∆  a 1ln −ity  powodują, 
że oszacowania równań β-konwergencji na poziomie województw nie są zadowalające 
statystycznie. Dlatego też można postawić hipotezę, iż proces β-konwergencji rozwoju 
ekonomicznego województw nie występował.

4.4. TAKSONOMICZNE WSKAŹNIKI ROZWOJU EKONOMICZNEGO 
POWIATÓW

4.4.1. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju powiatów

Przestrzenne zróżnicowanie taksonomicznych wskaźników rozwoju ekonomiczne-
go OE, OM oraz SK powiatów zilustrowane jest na mapach 4.1–4.3 oraz w tablicach 
4.4–4.65. Ze wspomnianych map, tablic oraz wyliczonych wskaźników rozwoju ekono-
micznego można wyciągnąć następujące wnioski (por. też zestawienie w aneksie 4.1):

5 W tablicach 4.4–4.5 w pierwszej grupie kwintylowej znajduje się 20% powiatów o najniższych wartoś-
ciach wskaźników OE i OM, w ostatniej – 20% powiatów o najwyższych wartościach owych wskaźników. 
Natomiast w tablicy 4.6 w pierwszej grupie znajduje się 20% powiatów o najwyższych wartościach wskaźni-
ka SK, a w ostatniej – 20% powiatów o wartościach najniższych. Ponieważ wskaźniki OE i OM interpretuje 
się w ten sposób, że im niższa jest wartość badanego wskaźnika, tym wyższym poziomem rozwoju ekono-
micznego charakteryzuje się powiat, zaś wskaźniki SK na odwrót, pierwsza grupa kwintylowa w tablicach 
4.4–4.6 składa się powiatów o najwyższym poziomie rozwoju, ostatnia – o najniższym poziomie. Podobnie 
rzecz się ma z grupami kwintylowymi w tablicach 4.9–4.11.
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1,97 do 3,75  (56)
1,92 do 1,97  (94)
1,88 do 1,92  (62)
1,79 do 1,88  (86)
1,07 do 1,79  (80)

Mapa 4.1. Przestrzenne zróżnicowanie taksonomicznego wskaźnika rozwoju ekonomicznego OE 
(średnio w latach 2002–2009)
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).

4,34 do 8,27  (71)
4,25 do 4,34  (78)
4,14 do 4,25  (70)
3,93 do 4,14  (82)
2,09 do 3,93  (77)

Mapa 4.2. Przestrzenne zróżnicowanie taksonomicznego wskaźnika rozwoju ekonomicznego OM 
(średnio w latach 2002–2009)
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).
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Tablica 4.4. Liczby powiatów w grupach kwintylowych ze względu na wskaźnik OE w latach 
2002–2009

Województwo
Grupa kwintylowa

pierwsza druga trzecia czwarta piąta

dolnośląskie 8 7 2 8 4
kujawsko-pomorskie 4 1 5 7 6
lubelskie 3 2 5 3 11
lubuskie 3 2 2 6 1
łódzkie 2 4 12 4 2
małopolskie 4 6 3 4 5
mazowieckie 12 6 7 7 10
opolskie 4 0 4 3 1
podkarpackie 4 5 2 4 10
podlaskie 1 6 2 6 2
pomorskie 4 4 3 7 2
śląskie 14 10 8 4 0
świętokrzyskie 2 3 5 2 2
warmińsko-mazurskie 1 1 3 7 9
wielkopolskie 6 15 9 3 2
zachodniopomorskie 4 4 4 1 8

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).

0,221 do 0,546  (76)
0,184 do 0,221  (72)
0,163 do 0,184  (76)
0,144 do 0,163  (77)
0,116 do 0,144  (77)

Mapa 4.3. Przestrzenne zróżnicowanie taksonomicznego wskaźnika rozwoju ekonomicznego SK 
(średnio w latach 2002–2009)
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).
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Tablica 4.5. Liczby powiatów w grupach kwintylowych ze względu na wskaźnik OM w latach 
2002–2009

Województwo
Grupa kwintylowa

pierwsza druga trzecia czwarta piąta

dolnośląskie 8 7 2 9 3
kujawsko-pomorskie 4 1 5 5 8
lubelskie 3 2 5 3 11
lubuskie 3 2 3 5 1
łódzkie 2 4 11 4 3
małopolskie 4 6 2 6 4
mazowieckie 12 7 7 7 9
opolskie 4 0 4 3 1
podkarpackie 4 4 3 4 10
podlaskie 2 5 2 6 2
pomorskie 4 4 4 6 2
śląskie 14 10 8 4 0
świętokrzyskie 2 3 5 2 2
warmińsko-mazurskie 1 1 3 8 8
wielkopolskie 5 16 8 3 3
zachodniopomorskie 4 4 4 1 8

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).

Tablica 4.6. Liczby powiatów w grupach kwintylowych ze względu na wskaźnik OM w latach 
2002–2009

Województwo
Grupa kwintylowa

pierwsza druga trzecia czwarta piąta

dolnośląskie 8 7 2 9 3
kujawsko-pomorskie 4 1 3 6 9
lubelskie 3 1 6 6 8
lubuskie 3 2 2 6 1
łódzkie 2 3 14 2 3
małopolskie 4 6 2 6 4
mazowieckie 12 8 6 7 9
opolskie 4 0 4 3 1
podkarpackie 4 3 4 4 10
podlaskie 2 6 2 5 2
pomorskie 4 4 5 5 2
śląskie 14 11 8 2 1
świętokrzyskie 2 3 5 2 2
warmińsko-mazurskie 1 1 1 8 10
wielkopolskie 5 16 8 4 2
zachodniopomorskie 4 4 4 1 8

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).
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 ● Współczynniki korelacji Pearsona między taksonomicznymi wskaźnikami rozwoju 
ekonomicznego OE, OM i SK (podobnie jak w przypadku owych wskaźników na po-
ziomie województw) były co do modułu zbliżone do jedności.

 ● Najwyższym poziomem rozwoju ekonomicznego w latach 2002–2009 mierzonym 
wskaźnikiem OE charakteryzowały się powiaty: Warszawa (mazowieckie, 1,075), 
bełchatowski (łódzkie, 1,130), Płock (mazowieckie, 1,163), polkowicki (dolnoślą-
skie, 1,164), Katowice (śląskie, 1,352), zgorzelecki (dolnośląskie, 1,370), Tychy (ślą-
skie, 1,375), piaseczyński (mazowieckie, 1,378), Poznań (wielkopolskie, 1,383), 
Gdańsk (pomorskie, 1,452), Dąbrowa Górnicza (śląskie, 1,474) oraz Gliwice (śląskie, 
1,485). W przypadku wskaźnika OM grupę powiatów o najwyższym poziomie roz-
woju tworzyły powiaty: bełchatowski (łódzkie, 2,099), Płock (mazowieckie, 2,148), 
Warszawa (mazowieckie, 2,233), polkowicki (dolnośląskie, 2,295), zgorzelecki (dol-
nośląskie, 2,799), Katowice (śląskie, 2,885), piaseczyński (mazowieckie, 2,957), 
Poznań (wielkopolskie, 3,007), Tychy (śląskie, 3,016), Gdańsk (pomorskie, 3,163), 
Dąbrowa Górnicza (śląskie, 3,181), Jastrzębie Zdrój (śląskie, 3,212), kozienicki (ma-
zowieckie, 3,226) i Gliwice (śląskie, 3,247). Wskaźniki rozwoju SK sugerują nato-
miast, że grupa najlepiej rozwiniętych powiatów składała się z powiatów: bełcha-
towskiego (łódzkie, 0,545), Warszawa (mazowieckie, 0,540), Płock (mazowieckie, 
0,527), polkowickiego (dolnośląskie, 0,504), Katowice (śląskie, 0,421), zgorzelec-
kiego (dolnośląskie, 0,410), Poznań (wielkopolskie, 0,399), piaseczyńskiego (mazo-
wieckie, 0,391), Tychy (śląskie, 0,388), Gdańsk (pomorskie, 0,372) oraz Jastrzębie 
Zdrój (śląskie, 0,363). 

 ● W grupach kwintylowych o najwyższym poziomie rozwoju ekonomicznego, ze wzglę-
du na każdy z rozważanych wskaźników taksonomicznych, zdecydowanie domino-
wały powiaty województw śląskiego (14 powiatów) i mazowieckiego (12). Ponadto 
w grupie tej znajdowało się 8 powiatów województwa dolnośląskiego i po jednym 
do 5–6 powiatów pozostałych województw.

 ● W grupach kwintylowych o wysokim poziomie rozwoju ekonomicznego najwięcej 
powiatów reprezentowało województwa wielkopolskie (15–16 powiatów) oraz ślą-
skie (10–11 powiatów).

 ● W grupach kwintylowych o niskim poziomie analizowanego rozwoju najwięcej po-
wiatów pochodziło z województw: dolnośląskiego (8 w przypadku wskaźnika OE, 
po 9 w przypadku OM i SK), warmińsko-mazurskiego (odpowiednio 7; 8 i 8 powia-
tów), mazowieckiego (po 7 powiatów), pomorskiego (7; 6 i 5 powiatów), kujawsko-
-pomorskiego (7; 5 i 6 powiatów), podlaskiego (6; 6 i 5 powiatów) oraz lubuskie-
go (6; 5 i 6 powiatów).

 ● W grupach 20% powiatów o najniższym poziomie rozwoju ekonomicznego w latach  
2002–2009 dominowały powiaty województw: lubelskiego (11; 11 i 8 powiatów), pod-
karpackiego (po 10 powiatów w każdej z grup), mazowieckiego (10; 9 i 9 powiatów), 
warmińsko-mazurskiego (9; 8 i 10 powiatów), zachodniopomorskiego (po 8 powiatów) 
i kujawsko-pomorskiego (6; 8 i 9 powiatów).

 ● Najniższym poziomem rozwoju ekonomicznego mierzonym wskaźnikiem OE w ba-
danym przedziale czasu charakteryzowały się powiaty: strzyżowski (podkarpackie, 
2,030), węgorzewski (warmińsko-mazurskie, 2,027), lipnowski (kujawsko-pomorskie, 
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2,026), szydłowiecki (mazowieckie, 2,024), przemyski (podkarpackie, 2,023), brzo-
zowski (podkarpackie, 2,021), radomski (mazowieckie, 2,019), żuromiński (mazowiec-
kie, 2,018), chełmski (lubelskie, 2,010), bartoszycki (warmińsko-mazurskie, 2,008), 
sejneński (podlaskie, 2,007), górowski (dolnośląskie, 2,005), lubaczowski (podkarpac-
kie, 2,004), kolneński (podlaskie, 2,003), sępoleński (kujawsko-pomorskie, 2,003), 
nowomiejski (warmińsko-mazurskie, 2,002), niżański (podkarpackie, 2,002), kazi-
mierski (świętokrzyskie, 2,002), włocławski (kujawsko-pomorskie, 2,001) i nowo-
dworski (pomorskie, 2,000). 

 ● Wartości taksonomicznych wskaźników rozwoju ekonomicznego OM sugerują, 
że grupa najsłabiej rozwiniętych ekonomicznie powiatów złożona była z powia-
tów: strzyżowskiego (podkarpackie, 4,485), węgorzewskiego (warmińsko-mazur-
skie, 4,479), lipnowskiego (kujawsko-pomorskie, 4,477), szydłowieckiego (mazo-
wieckie, 4,470), radomskiego (mazowieckie, 4,464), przemyskiego (podkarpackie, 
4,464), brzozowskiego (podkarpackie, 4,463), żuromińskiego (mazowieckie, 4,459), 
chełmskiego (lubelskie, 4,434), bartoszyckiego (warmińsko-mazurskie, 4,433), no-
womiejskiego (warmińsko-mazurskie, 4,432), górowskiego (dolnośląskie, 4,430), 
sępoleńskiego (kujawsko-pomorskie, 4,430), włocławskiego (kujawsko-pomor-
skie, 4,428), niżańskiego (podkarpackie, 4,427), lubaczowskiego (podkarpackie, 
4,427), sejneńskiego (podlaskie, 4,424), kazimierskiego (świętokrzyskie, 4,418), 
tucholskiego (kujawsko-pomorskie, 4,418), kolneńskiego (podlaskie, 4,416), 
nidzickiego (warmińsko-mazurskie, 4,412), nowodworskiego (pomorskie, 4,411), 
choszczeńskiego (zachodniopomorskie, 4,407), dąbrowskiego (małopolskie, 4,401) 
oraz zamojskiego (lubelskie, 4,400). 

 ● Do grupy powiatów o najniższych wartościach wskaźników SK należały natomiast 
powiaty: strzyżowski (podkarpackie, 0,116), węgorzewski (warmińsko-mazurskie, 
0,117), lipnowski (kujawsko-pomorskie, 0,118), szydłowiecki (mazowieckie, 0,118), 
radomski (mazowieckie, 0,119), żuromiński (mazowieckie, 0,121), brzozowski (pod-
karpackie, 0,121), przemyski (podkarpackie, 0,123), bartoszycki (warmińsko-mazur-
skie, 0,125), nowomiejski (warmińsko-mazurskie, 0,125), sępoleński (kujawsko-po-
morskie, 0,125), górowski (dolnośląskie, 0,126), włocławski (kujawsko-pomorskie, 
0,127), chełmski (lubelskie, 0,127), niżański (podkarpackie, 0,128), lubaczow-
ski (podkarpackie, 0,128), tucholski (kujawsko-pomorskie, 0,128), nidzicki (warmiń-
sko-mazurskie, 0,128), sejneński (podlaskie, 0,129), choszczeński (zachodniopomor-
skie, 0,130) i nowodworski (pomorskie, 0,130).

 ● Przestrzenne zróżnicowanie analizowanych tu taksonomicznych wskaźników rozwo-
ju ekonomicznego powiatów, podobnie jak ma to miejsce w przypadku województw, 
znacznie bardziej zbliżone było do przestrzennego zróżnicowania PKB na głowę, 
wartości brutto środków trwałych per capita, inwestycji na mieszkańca i płac niż 
do przestrzennego zróżnicowania stóp bezrobocia (por. też współczynniki korelacji 
w tablicy 4.1).
W tablicach 4.7–4.8 przedstawione są przeciętne wartości taksonomicznych wskaź-

ników OE, OM i SK w podziale na powiaty grodzkie i ziemskie oraz na powiaty, których 
stolice leżały w granicach zaborów: austriackiego (A), rosyjskiego (R), niemieckiego 
(N) i ziemiach włączonych do Polski w 1945 roku (O). W tablicach 4.9–4.11 natomiast 
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zestawiono liczby powiatów (w rozważanych tu podziałach) w kolejnych grupach kwin-
tylowych ze względu na wartości wskaźników OE, OM i SK. Z zestawień w tablicach 
4.7–4.11 wynika co następuje:

Tablica 4.7. Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego powiatów w podziale na po-
wiaty ziemskie i grodzkie6

Wskaźnik
Powiaty

ziemskie grodzkie

OE 1,875 1,584

OM 4,131 3,456

SK 0,182 0,310

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).

Tablica 4.8. Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego powiatów w podziale na po-
wiaty leżące na ziemiach byłych zaborów austriackiego (A), rosyjskiego (R), niemieckiego (N) 
i na ziemiach włączonych do Polski w 1945 roku (O)

Wskaźnik
Powiaty

A R N O

OE 1,825 1,751 1,758 1,801

OM 4,026 3,837 3,866 3,961

SK 0,202 0,237 0,233 0,214

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).

Tablica 4.9. Liczby powiatów według typów w grupach kwintylowych ze względu na wskaź-
nik OE w latach 2002–2009

Typy powiatów
Grupa kwintylowa

pierwsza druga trzecia czwarta piąta

grodzkie 42 16 7 0 0

ziemskie 34 60 69 76 75

A 10 12 6 7 14

R 25 26 33 31 30

N 16 20 18 10 5

O 25 18 19 28 26

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).

6 Wskaźniki w poszczególnych grupach powiatów w tablicach 4.7–4.8 są średnią ważoną, gdzie wagami 
są odsetki ludności w poszczególnych grupach powiatów.
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 ● Powiaty grodzkie charakteryzowały się w latach 2002–2009 znacznie wyższym po-
ziomem rozwoju ekonomicznego od powiatów ziemskich. Powiaty te znajdowały się 
bowiem głównie w pierwszych dwóch grupach kwintylowych ze względu na każdy 
z analizowanych taksonomicznych wskaźników rozwoju ekonomicznego. Powiaty 
ziemskie natomiast znajdowały się głównie w ostatnich trzech grupach kwintylowych.

 ● Najwyższym przeciętnym poziomem rozwoju ekonomicznego charakteryzowały się 
powiaty leżące na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego, następnie – byłego zaboru 
niemieckiego, ziem włączonych do Polski w 1945 roku i (na końcu) powiaty byłego 
zaboru austriackiego.

Tablica 4.10. Liczby powiatów według typów w grupach kwintylowych ze względu na wskaź-
nik OM w latach 2002–2009

Typy powiatów
Grupa kwintylowa

pierwsza druga trzecia czwarta piąta

grodzkie 41 16 8 0 0

ziemskie 35 60 68 76 75

A 10 11 6 8 14

R 26 27 31 30 31

N 15 20 18 10 6

O 25 18 21 28 24

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).

Tablica 4.11. Liczby powiatów według typów w grupach kwintylowych ze względu na wskaź-
nik SK w latach 2002–2009

Typy powiatów
Grupa kwintylowa

pierwsza druga trzecia czwarta piąta

grodzkie 41 14 9 1 0

ziemskie 35 62 67 75 75

A 10 10 7 8 14

R 26 27 34 29 29

N 15 20 18 9 7

O 25 19 17 30 25

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).

 ● Powiaty byłego zaboru rosyjskiego były prawie równomiernie rozłożone we wszyst-
kich grupach kwintylowych ze względu na każdy z taksonomicznych wskaźników 
rozwoju ekonomicznego (po 25–30 powiatów w każdej z grup kwintylowych).
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 ● Powiaty leżące na ziemiach byłego zaboru niemieckiego najczęściej znajdowały się 
w drugiej grupie kwintylowej (po 20 powiatów), następnie w trzeciej grupie (po 18 
powiatów) oraz pierwszej (16; 15 i 15 powiatów) grupie kwintylowej. Około 10 po-
wiatów w owej grupie powiatów należało do czwartej grupy kwintylowej, zaś pozo-
stałe 5–7 powiatów znajdowało się w piątej grupie kwintylowej ze względu na takso-
nomiczne wskaźniki OE, OM i SK.

 ● Analizując rozkład liczby powiatów leżących na ziemiach włączonych do Pol-
ski w 1945 roku w grupach kwintylowych ze względu na badane taksonomiczne 
wskaźniki rozwoju ekonomicznego, można zauważyć, że (po pierwsze) największe 
liczby owych powiatów należą kolejno do czwartych, piątych i pierwszych grup 
kwintylowych oraz (po drugie) najmniej powiatów znajduje się w drugich grupach 
kwintylowych.

 ● Najwięcej (po 14) powiatów byłego zaboru austriackiego znajdowało się w grupach 
kwintylowych o najniższym poziomie rozwoju ekonomicznego. Około 10–12 po-
wiatów z tej kategorii powiatów należało do grupy powiatów o wysokim poziomie 
rozwoju ekonomicznego, 10 powiatów – do grupy o najwyższym poziomie rozwoju, 
7–8 powiatów – do grupy o niskim poziomie rozwoju i 6–7 powiatów – do grupy 
o średnim poziomie rozwoju ekonomicznego.

4.4.2. Analizy konwergencji/dywergencji rozwoju powiatów

Prowadzone w tej części rozdziału czwartego analizy σ- i β-konwergencji/dywer-
gencji powiatów, podobnie jak to miało miejsce w przypadku województw, oparte będą 
na zestawieniu współczynników zmienności VS oraz współczynników korelacji Pearso-
na pomiędzy ityln∆  a 1ln −ity .
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).
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Współczynniki zmienności VS wskaźników rozwoju ekonomicznego OE, OM i SK zilu-
strowane są na wykresie 4.2. Z wykresu tego można wyciągnąć dwa następujące wnioski:

 ● Po pierwsze, przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika SK było znacznie większe 
od wskaźników OE i OM.

 ● Po drugie, każdy z analizowanych taksonomicznych wskaźników rozwoju ekono-
micznego wykazywał tendencje dywergencyjne w latach 2002–2008 oraz pewną ten-
dencję konwergencyjną w roku 2009 (w stosunku do roku 2008).
W tablicy 4.12 zestawiono współczynniki korelacji Pearsona pomiędzy ityln∆  

a 1ln −ity . Niskie współczynniki korelacji w tablicy 4.12 powodują, że oszacowania rów-
nań β-konwergencji na poziomie województw nie są zadowalające statystycznie.

Tablica 4.12. Współczynniki korelacji pomiędzy ityln∆  a 1ln −ity  taksonomicznych wskaźni-
ków rozwoju ekonomicznego powiatów

Wskaźnik Współczynnik korelacji

OE 0,0541

OM 0,0556

SK –0,0932

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).

4.5. PODSUMOWANIE

Prowadzone w rozdziale czwartym rozważania można podsumować następująco:
I. Przestrzenne zróżnicowanie analizowanych w tym rozdziale taksonomicznych 

wskaźników rozwoju ekonomicznego województw i powiatów jest bardzo zbliżone 
do siebie.

II. Zdecydowanie najwyższym poziomem rozwoju ekonomicznego w latach 2002– 
–2009 charakteryzowało się województwo mazowieckie. Ponadto wysoki poziom 
owego rozwoju notowany był w województwach: śląskim, wielkopolskim, dolno-
śląskim i pomorskim.

III. Najniższym zaś poziomem rozwoju ekonomicznego charakteryzowały się woje-
wództwa Polski wschodniej, czyli warmińsko-mazurskie, lubelskie, podkarpackie, 
świętokrzyskie i podlaskie.

IV. Analizując zaś poziom rozwoju ekonomicznego powiatów, można stwierdzić, 
że (po pierwsze) znacznie wyższym poziomem owego rozwoju charakteryzowały 
się powiaty grodzkie, (po drugie) wyższy poziom rozwoju ekonomicznego zazwy-
czaj notowany był w powiatach na zachód od Wisły oraz (po trzecie) najwyższym 
średnim poziomem rozwoju ekonomicznego w latach 2002–2009 cieszyły się po-
wiaty byłego zaboru rosyjskiego, następnie niemieckiego, ziem włączonych do Pol-
ski w 1945 roku, na ostatnim zaś miejscu uplasowały się powiaty byłego zaboru 
austriackiego.
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V. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego mierzone wykorzystanymi 
w tym rozdziale wskaźnikami taksonomicznymi w znacznie większym stopniu (za-
równo na poziomie wojewódzkim, jak i powiatowym) pokrywało się ze zróżnico-
waniem PKB per capita, wartości brutto środków trwałych, inwestycji na głowę 
i płac niż ze zróżnicowaniem stóp bezrobocia.

VI. Proste statystyczne analizy konwergencji policzonych taksonomicznych wskaźni-
ków rozwoju ekonomicznego wskazują, że proces ten nie występował w Polsce ani 
na poziomie wojewódzkim, ani powiatowym.

Aneks 4.1. Taksonomiczne wskaźniki rozwoju powiatów (średnio w latach 2002–2009)

Lp.
Wskaźnik OE Wskaźnik OM Wskaźnik SK

powiat województwo OE powiat województwo OM powiat województwo SK

1 Warszawa mazowieckie 1,075 bełchatowski łódzkie 2,099 bełchatowski łódzkie 0,545

2 bełchatowski łódzkie 1,130 Płock mazowieckie 2,148 Warszawa mazowieckie 0,540

3 Płock mazowieckie 1,163 Warszawa mazowieckie 2,233 Płock mazowieckie 0,527

4 polkowicki dolnośląskie 1,164 polkowicki dolnośląskie 2,295 polkowicki dolnośląskie 0,504

5 Katowice śląskie 1,352 zgorzelecki dolnośląskie 2,799 Katowice śląskie 0,421

6 zgorzelecki dolnośląskie 1,370 Katowice śląskie 2,885 zgorzelecki dolnośląskie 0,410

7 Tychy śląskie 1,375 piaseczyński mazowieckie 2,957 Poznań wielkopolskie 0,399

8 piaseczyński mazowieckie 1,378 Poznań wielkopolskie 3,007 piaseczyński mazowieckie 0,391

9 Poznań wielkopolskie 1,383 Tychy śląskie 3,016 Tychy śląskie 0,388

10 Gdańsk pomorskie 1,452 Gdańsk pomorskie 3,163 Gdańsk pomorskie 0,372

11 Dąbrowa 
Górnicza

śląskie 1,474 Dąbrowa 
Górnicza

śląskie 3,181 Jastrzębie-Zdrój śląskie 0,363

12 Gliwice śląskie 1,485 Jastrzębie-Zdrój śląskie 3,212 Dąbrowa 
Górnicza

śląskie 0,349

13 Bielsko-Biała śląskie 1,513 kozienicki mazowieckie 3,226 Gliwice śląskie 0,346

14 kozienicki mazowieckie 1,518 Gliwice śląskie 3,247 lubiński dolnośląskie 0,336

15 Jastrzębie-Zdrój śląskie 1,520 Bielsko-Biała śląskie 3,336 kozienicki mazowieckie 0,333

16 Konin wielkopolskie 1,537 Konin wielkopolskie 3,341 Bielsko-Biała śląskie 0,330

17 Ostrołęka mazowieckie 1,553 Ostrołęka mazowieckie 3,349 Sopot pomorskie 0,326

18 Kraków małopolskie 1,555 lubiński dolnośląskie 3,397 Kraków małopolskie 0,322

19 wrocławski dolnośląskie 1,560 Kraków małopolskie 3,411 wrocławski dolnośląskie 0,321

20 Olsztyn warmińsko-mazurskie 1,562 wrocławski dolnośląskie 3,432 Konin wielkopolskie 0,317

21 policki zachodniopomorskie 1,601 Olsztyn warmińsko-mazurskie 3,436 Ostrołęka mazowieckie 0,314

22 Sopot pomorskie 1,602 Sopot pomorskie 3,442 Olsztyn warmińsko-mazurskie 0,313
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Lp.
Wskaźnik OE Wskaźnik OM Wskaźnik SK

powiat województwo OE powiat województwo OM powiat województwo SK

23 kwidzyński pomorskie 1,611 policki zachodniopomorskie 3,462 pruszkowski mazowieckie 0,310

24 pruszkowski mazowieckie 1,612 pruszkowski mazowieckie 3,498 Gdynia pomorskie 0,305

25 poznański wielkopolskie 1,614 kwidzyński pomorskie 3,513 poznański wielkopolskie 0,303

26 Zielona Góra lubuskie 1,616 Gdynia pomorskie 3,522 policki zachodniopomorskie 0,298

27 Wrocław dolnośląskie 1,617 poznański wielkopolskie 3,524 Wrocław dolnośląskie 0,298

28 Gdynia pomorskie 1,625 Zielona Góra lubuskie 3,534 łęczyński lubelskie 0,297

29 warszawski 
zachodni

mazowieckie 1,637 Wrocław dolnośląskie 3,546 warszawski 
zachodni

mazowieckie 0,294

30 Rzeszów podkarpackie 1,639 warszawski 
zachodni

mazowieckie 3,578 kwidzyński pomorskie 0,287

31 mikołowski śląskie 1,646 łęczyński lubelskie 3,581 Zielona Góra lubuskie 0,285

32 oławski dolnośląskie 1,649 krapkowicki opolskie 3,611 krapkowicki opolskie 0,282

33 lubiński dolnośląskie 1,649 mikołowski śląskie 3,613 Rzeszów podkarpackie 0,281

34 krapkowicki opolskie 1,656 Rzeszów podkarpackie 3,617 Opole opolskie 0,277

35 Opole opolskie 1,658 Jaworzno śląskie 3,622 oławski dolnośląskie 0,273

36 Włocławek kujawsko-pomorskie 1,663 oławski dolnośląskie 3,635 Jaworzno śląskie 0,272

37 Rybnik śląskie 1,667 Opole opolskie 3,646 mikołowski śląskie 0,270

38 Krosno podkarpackie 1,669 Włocławek kujawsko-pomorskie 3,653 Rybnik śląskie 0,268

39 Jaworzno śląskie 1,671 Rybnik śląskie 3,662 Włocławek kujawsko-pomorskie 0,268

40 łęczyński lubelskie 1,672 grójecki mazowieckie 3,696 grójecki mazowieckie 0,267

41 grójecki mazowieckie 1,679 staszowski świętokrzyskie 3,697 grodziski mazowieckie 0,267

42 Tarnów małopolskie 1,685 Krosno podkarpackie 3,703 Krosno podkarpackie 0,257

43 staszowski świętokrzyskie 1,687 Tarnów małopolskie 3,718 Szczecin zachodniopomorskie 0,255

44 kędzierzyńsko-
-kozielski

opolskie 1,697 grodziski mazowieckie 3,721 kędzierzyńsko-
-kozielski

opolskie 0,255

45 grodziski mazowieckie 1,707 kędzierzyńsko-
-kozielski

opolskie 3,724 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 0,252

46 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 1,708 Szczecin zachodniopomorskie 3,749 Toruń kujawsko-pomorskie 0,252

47 Toruń kujawsko-pomorskie 1,710 opolski opolskie 3,762 Tarnów małopolskie 0,251

48 pszczyński śląskie 1,713 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 3,764 staszowski świętokrzyskie 0,251

49 Szczecin zachodniopomorskie 1,713 Toruń kujawsko-pomorskie 3,766 bieruńsko-
-lędziński

śląskie 0,249

50 bieruńsko-
-lędziński

śląskie 1,715 szczecinecki zachodniopomorskie 3,780 nowodworski mazowieckie 0,245
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51 opolski opolskie 1,721 bieruńsko-
-lędziński

śląskie 3,786 pszczyński śląskie 0,244

52 szczecinecki zachodniopomorskie 1,722 pszczyński śląskie 3,787 szczecinecki zachodniopomorskie 0,243

53 Mysłowice śląskie 1,722 chrzanowski małopolskie 3,792 chrzanowski małopolskie 0,240

54 Kalisz wielkopolskie 1,725 Kalisz wielkopolskie 3,808 Kielce świętokrzyskie 0,240

55 chrzanowski małopolskie 1,725 gryfiński zachodniopomorskie 3,810 puławski lubelskie 0,239

56 Kielce świętokrzyskie 1,733 Mysłowice śląskie 3,811 Kalisz wielkopolskie 0,238

57 puławski lubelskie 1,735 Kielce świętokrzyskie 3,815 świecki kujawsko-pomorskie 0,238

58 świecki kujawsko-pomorskie 1,737 puławski lubelskie 3,816 Lublin lubelskie 0,238

59 Lublin lubelskie 1,743 świecki kujawsko-pomorskie 3,824 Mysłowice śląskie 0,238

60 gryfiński zachodniopomorskie 1,748 Lublin lubelskie 3,833 gryfiński zachodniopomorskie 0,235

61 Legnica dolnośląskie 1,753 nowodworski mazowieckie 3,837 Łódź łódzkie 0,235

62 Łódź łódzkie 1,754 Łódź łódzkie 3,863 opolski opolskie 0,235

63 Gorzów 
Wielkopolski

lubuskie 1,754 Gorzów 
Wielkopolski

lubuskie 3,868 sochaczewski mazowieckie 0,235

64 mielecki podkarpackie 1,756 sochaczewski mazowieckie 3,869 gorzowski lubuskie 0,231

65 gorzowski lubuskie 1,756 gorzowski lubuskie 3,869 Gorzów 
Wielkopolski

lubuskie 0,230

66 stalowowolski podkarpackie 1,757 Jelenia Góra dolnośląskie 3,870 Legnica dolnośląskie 0,228

67 Jelenia Góra dolnośląskie 1,758 mielecki podkarpackie 3,878 Jelenia Góra dolnośląskie 0,228

68 pilski wielkopolskie 1,760 stalowowolski podkarpackie 3,879 Siedlce mazowieckie 0,227

69 nowodworski mazowieckie 1,761 Legnica dolnośląskie 3,881 Białystok podlaskie 0,227

70 Nowy Sącz małopolskie 1,767 pilski wielkopolskie 3,886 pilski wielkopolskie 0,226

71 sochaczewski mazowieckie 1,768 Białystok podlaskie 3,891 stalowowolski podkarpackie 0,225

72 Białystok podlaskie 1,769 Siedlce mazowieckie 3,893 grajewski podlaskie 0,224

73 Siedlce mazowieckie 1,769 grajewski podlaskie 3,902 mielecki podkarpackie 0,223

74 Chorzów śląskie 1,773 Nowy Sącz małopolskie 3,906 Częstochowa śląskie 0,221

75 Częstochowa śląskie 1,775 Chorzów śląskie 3,914 Ruda Śląska śląskie 0,221

76 Leszno wielkopolskie 1,779 Częstochowa śląskie 3,919 Nowy Sącz małopolskie 0,221

77 grajewski podlaskie 1,780 Ruda Śląska śląskie 3,926 żyrardowski mazowieckie 0,221

78 głogowski dolnośląskie 1,784 Leszno wielkopolskie 3,934 Leszno wielkopolskie 0,220

79 Ruda Śląska śląskie 1,786 żyrardowski mazowieckie 3,934 Chorzów śląskie 0,219

80 średzki dolnośląskie 1,790 Zabrze śląskie 3,934 żywiecki śląskie 0,219
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81 Skierniewice łódzkie 1,791 głogowski dolnośląskie 3,938 Zabrze śląskie 0,218

82 wołowski dolnośląskie 1,792 wałbrzyski dolnośląskie 3,944 wałbrzyski dolnośląskie 0,217

83 żyrardowski mazowieckie 1,792 średzki dolnośląskie 3,950 średzki dolnośląskie 0,216

84 wałbrzyski dolnośląskie 1,792 szamotulski wielkopolskie 3,952 szamotulski wielkopolskie 0,215

85 Zabrze śląskie 1,793 wołowski dolnośląskie 3,953 Skierniewice łódzkie 0,214

86 szamotulski wielkopolskie 1,794 żywiecki śląskie 3,961 głogowski dolnośląskie 0,214

87 sanocki podkarpackie 1,797 Skierniewice łódzkie 3,961 wołowski dolnośląskie 0,213

88 żywiecki śląskie 1,804 sanocki podkarpackie 3,962 olkuski małopolskie 0,212

89 Koszalin zachodniopomorskie 1,806 olkuski małopolskie 3,974 Świnoujście zachodniopomorskie 0,211

90 będziński śląskie 1,806 Koszalin zachodniopomorskie 3,981 otwocki mazowieckie 0,211

91 siemiatycki podlaskie 1,807 Świnoujście zachodniopomorskie 3,982 augustowski podlaskie 0,211

92 świebodziński lubuskie 1,808 będziński śląskie 3,989 pińczowski świętokrzyskie 0,210

93 olkuski małopolskie 1,810 otwocki mazowieckie 3,993 siemiatycki podlaskie 0,210

94 Świnoujście zachodniopomorskie 1,810 siemiatycki podlaskie 3,998 Koszalin zachodniopomorskie 0,210

95 nowotomyski wielkopolskie 1,811 nowotomyski wielkopolskie 3,999 nowotomyski wielkopolskie 0,210

96 otwocki mazowieckie 1,814 augustowski podlaskie 4,001 będziński śląskie 0,207

97 ciechanowski mazowieckie 1,819 ciechanowski mazowieckie 4,006 świebodziński lubuskie 0,206

98 grodziski wielkopolskie 1,822 świebodziński lubuskie 4,008 krakowski małopolskie 0,205

99 oświęcimski małopolskie 1,823 pińczowski świętokrzyskie 4,009 ciechanowski mazowieckie 0,205

100 żarski lubuskie 1,823 żarski lubuskie 4,017 sanocki podkarpackie 0,202

101 Elbląg warmińsko-mazurskie 1,826 oświęcimski małopolskie 4,018 gdański pomorskie 0,202

102 pińczowski świętokrzyskie 1,826 Elbląg warmińsko-mazurskie 4,020 grodziski wielkopolskie 0,202

103 turecki wielkopolskie 1,827 tczewski pomorskie 4,033 oświęcimski małopolskie 0,202

104 wolsztyński wielkopolskie 1,827 turecki wielkopolskie 4,034 żarski lubuskie 0,201

105 augustowski podlaskie 1,830 krakowski małopolskie 4,035 tczewski pomorskie 0,201

106 kępiński wielkopolskie 1,830 Radom mazowieckie 4,035 wolsztyński wielkopolskie 0,201

107 Sosnowiec śląskie 1,832 Sosnowiec śląskie 4,037 Elbląg warmińsko-mazurskie 0,200

108 tczewski pomorskie 1,832 grodziski wielkopolskie 4,037 Sosnowiec śląskie 0,199

109 Suwałki podlaskie 1,833 goleniowski zachodniopomorskie 4,038 kępiński wielkopolskie 0,199

110 goleniowski zachodniopomorskie 1,833 wolsztyński wielkopolskie 4,041 goleniowski zachodniopomorskie 0,199

111 krakowski małopolskie 1,834 Siemianowice 
Śląskie

śląskie 4,042 Siemianowice 
Śląskie

śląskie 0,198
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112 Siemianowice 
Śląskie

śląskie 1,834 kępiński wielkopolskie 4,046 legionowski mazowieckie 0,198

113 Radom mazowieckie 1,835 Suwałki podlaskie 4,050 Radom mazowieckie 0,197

114 Słupsk pomorskie 1,840 Słupsk pomorskie 4,058 średzki wielkopolskie 0,197

115 gostyński wielkopolskie 1,841 gdański pomorskie 4,060 wielicki małopolskie 0,196

116 dębicki podkarpackie 1,841 sandomierski świętokrzyskie 4,067 sandomierski świętokrzyskie 0,196

117 średzki wielkopolskie 1,845 średzki wielkopolskie 4,067 Słupsk pomorskie 0,195

118 gdański pomorskie 1,847 Zamość lubelskie 4,068 turecki wielkopolskie 0,195

119 kutnowski łódzkie 1,847 gostyński wielkopolskie 4,068 Suwałki podlaskie 0,194

120 międzychodzki wielkopolskie 1,847 legionowski mazowieckie 4,070 tarnobrzeski podkarpackie 0,194

121 Zamość lubelskie 1,849 dębicki podkarpackie 4,070 bielski podlaski podlaskie 0,194

122 rawicki wielkopolskie 1,849 tarnobrzeski podkarpackie 4,077 raciborski śląskie 0,193

123 sandomierski świętokrzyskie 1,849 wielicki małopolskie 4,079 leszczyński wielkopolskie 0,193

124 tarnobrzeski podkarpackie 1,849 kutnowski łódzkie 4,079 dębicki podkarpackie 0,193

125 sokołowski mazowieckie 1,849 sokołowski mazowieckie 4,083 gostyński wielkopolskie 0,192

126 kołobrzeski zachodniopomorskie 1,849 zawierciański śląskie 4,088 Zamość lubelskie 0,192

127 wielicki małopolskie 1,851 kołobrzeski zachodniopomorskie 4,088 bocheński małopolskie 0,192

128 bielski śląskie 1,852 bielski podlaskie 4,088 sokołowski mazowieckie 0,192

129 zawierciański śląskie 1,853 międzychodzki wielkopolskie 4,090 kołobrzeski zachodniopomorskie 0,190

130 Piotrków 
Trybunalski

łódzkie 1,855 bielski śląskie 4,090 kutnowski łódzkie 0,190

131 bielski podlaskie 1,855 raciborski śląskie 4,092 zawierciański śląskie 0,189

132 inowrocławski kujawsko-pomorskie 1,856 opatowski świętokrzyskie 4,098 bielski śląskie 0,189

133 bolesławiecki dolnośląskie 1,856 leszczyński wielkopolskie 4,099 śremski wielkopolskie 0,189

134 śremski wielkopolskie 1,857 inowrocławski kujawsko-pomorskie 4,099 opatowski świętokrzyskie 0,188

135 legionowski mazowieckie 1,858 bocheński małopolskie 4,100 świdnicki dolnośląskie 0,188

136 raciborski śląskie 1,858 bolesławiecki dolnośląskie 4,102 tarnogórski śląskie 0,188

137 Łomża podlaskie 1,858 świdnicki dolnośląskie 4,102 międzychodzki wielkopolskie 0,188

138 bocheński małopolskie 1,859 Łomża podlaskie 4,104 tatrzański małopolskie 0,187

139 tarnogórski śląskie 1,859 śremski wielkopolskie 4,104 bolesławiecki dolnośląskie 0,187

140 opatowski świętokrzyskie 1,861 tarnogórski śląskie 4,106 miński mazowieckie 0,187

141 wieruszowski łódzkie 1,861 rawicki wielkopolskie 4,107 pucki pomorskie 0,186
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142 świdnicki dolnośląskie 1,861 pucki pomorskie 4,112 obornicki wielkopolskie 0,186

143 leszczyński wielkopolskie 1,861 Piotrków 
Trybunalski

łódzkie 4,114 kolski wielkopolskie 0,186

144 pucki pomorskie 1,862 tatrzański małopolskie 4,115 kościański wielkopolskie 0,186

145 tatrzański małopolskie 1,863 strzeliński dolnośląskie 4,115 poddębicki łódzkie 0,185

146 krotoszyński wielkopolskie 1,864 obornicki wielkopolskie 4,117 inowrocławski kujawsko-pomorskie 0,184

147 obornicki wielkopolskie 1,865 leżajski podkarpackie 4,118 wysoko-
mazowiecki

podlaskie 0,184

148 strzeliński dolnośląskie 1,866 Chełm lubelskie 4,121 strzeliński dolnośląskie 0,184

149 Chełm lubelskie 1,866 wieruszowski łódzkie 4,121 Łomża podlaskie 0,184

150 leżajski podkarpackie 1,867 kolski wielkopolskie 4,124 rawicki wielkopolskie 0,183

151 Tarnobrzeg podkarpackie 1,868 miński mazowieckie 4,127 wołomiński mazowieckie 0,183

152 kościański wielkopolskie 1,868 kościański wielkopolskie 4,129 gliwicki śląskie 0,183

153 Żory śląskie 1,868 krotoszyński wielkopolskie 4,131 garwoliński mazowieckie 0,183

154 miński mazowieckie 1,871 Tarnobrzeg podkarpackie 4,131 cieszyński śląskie 0,182

155 pabianicki łódzkie 1,872 garwoliński mazowieckie 4,133 ostrowiecki świętokrzyskie 0,182

156 cieszyński śląskie 1,874 Żory śląskie 4,136 Piotrków 
Trybunalski

łódzkie 0,182

157 ostrowiecki świętokrzyskie 1,874 cieszyński śląskie 4,138 zielonogórski lubuskie 0,182

158 garwoliński mazowieckie 1,874 wysoko-
mazowiecki

podlaskie 4,138 oleski opolskie 0,181

159 wysoko-
mazowiecki

podlaskie 1,875 ostrowiecki świętokrzyskie 4,139 krotoszyński wielkopolskie 0,181

160 lubliniecki śląskie 1,875 gliwicki śląskie 4,139 leżajski podkarpackie 0,181

161 gliwicki śląskie 1,875 stargardzki zachodniopomorskie 4,141 lubliniecki śląskie 0,181

162 ostrowski mazowieckie 1,876 wołomiński mazowieckie 4,142 Żory śląskie 0,181

163 stargardzki zachodniopomorskie 1,876 pabianicki łódzkie 4,142 wieruszowski łódzkie 0,180

164 myśliborski zachodniopomorskie 1,876 zielonogórski lubuskie 4,143 starogardzki pomorskie 0,179

165 poddębicki łódzkie 1,876 ostrowski mazowieckie 4,143 ostrowski mazowieckie 0,179

166 kolski wielkopolskie 1,878 lubliniecki śląskie 4,144 Chełm lubelskie 0,179

167 zielonogórski lubuskie 1,878 starogardzki pomorskie 4,144 stargardzki zachodniopomorskie 0,179

168 brzeski opolskie 1,882 poddębicki łódzkie 4,146 myśliborski zachodniopomorskie 0,179

169 wołomiński mazowieckie 1,883 myśliborski zachodniopomorskie 4,150 jędrzejowski świętokrzyskie 0,178

170 Biała Podlaska lubelskie 1,884 brzeski opolskie 4,154 Tarnobrzeg podkarpackie 0,178
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171 wrzesiński wielkopolskie 1,884 skarżyski świętokrzyskie 4,154 włoszczowski świętokrzyskie 0,178

172 starogardzki pomorskie 1,884 Biała Podlaska lubelskie 4,158 pabianicki łódzkie 0,178

173 oleski opolskie 1,885 włoszczowski świętokrzyskie 4,158 hajnowski podlaskie 0,176

174 włoszczowski świętokrzyskie 1,886 oleski opolskie 4,159 ostrzeszowski wielkopolskie 0,176

175 ostrowski wielkopolskie 1,886 świdnicki lubelskie 4,166 koniński wielkopolskie 0,176

176 skarżyski świętokrzyskie 1,887 jędrzejowski świętokrzyskie 4,167 pajęczański łódzkie 0,176

177 zduńskowolski łódzkie 1,887 pajęczański łódzkie 4,168 Biała Podlaska lubelskie 0,176

178 świdnicki lubelskie 1,888 przasnyski mazowieckie 4,170 skarżyski świętokrzyskie 0,176

179 pajęczański łódzkie 1,888 ostrowski wielkopolskie 4,171 ostrowski wielkopolskie 0,176

180 hajnowski podlaskie 1,888 wrzesiński wielkopolskie 4,171 milicki dolnośląskie 0,175

181 zgierski łódzkie 1,889 hajnowski podlaskie 4,171 czarnkowsko-
-trzcianecki

wielkopolskie 0,175

182 przasnyski mazowieckie 1,890 zgierski łódzkie 4,172 świdnicki lubelskie 0,174

183 czarnkowsko-
-trzcianecki

wielkopolskie 1,891 czarnkowsko-
-trzcianecki

wielkopolskie 4,175 łowicki łódzkie 0,174

184 łowicki łódzkie 1,891 zduńskowolski łódzkie 4,176 myślenicki małopolskie 0,174

185 ostrzeszowski wielkopolskie 1,891 Świętochłowice śląskie 4,176 zgierski łódzkie 0,173

186 chodzieski wielkopolskie 1,891 ostrzeszowski wielkopolskie 4,177 przasnyski mazowieckie 0,173

187 jędrzejowski świętokrzyskie 1,893 łowicki łódzkie 4,179 brzeski opolskie 0,173

188 łódzki wschodni łódzkie 1,894 koniński wielkopolskie 4,183 wejherowski pomorskie 0,173

189 Świętochłowice śląskie 1,894 chodzieski wielkopolskie 4,184 biłgorajski lubelskie 0,173

190 kraśnicki lubelskie 1,895 Przemyśl podkarpackie 4,186 Piekary Śląskie śląskie 0,172

191 biłgorajski lubelskie 1,896 milicki dolnośląskie 4,186 zduńskowolski łódzkie 0,172

192 wieluński łódzkie 1,896 opoczyński łódzkie 4,187 wrzesiński wielkopolskie 0,172

193 opoczyński łódzkie 1,897 biłgorajski lubelskie 4,188 namysłowski opolskie 0,171

194 milicki dolnośląskie 1,897 namysłowski opolskie 4,190 Świętochłowice śląskie 0,171

195 jasielski podkarpackie 1,897 kraśnicki lubelskie 4,190 łódzki wschodni łódzkie 0,170

196 tomaszowski łódzkie 1,897 jasielski podkarpackie 4,190 rawski łódzkie 0,170

197 Przemyśl podkarpackie 1,897 myślenicki małopolskie 4,191 gnieźnieński wielkopolskie 0,170

198 białogardzki zachodniopomorskie 1,897 Piekary Śląskie śląskie 4,191 Przemyśl podkarpackie 0,170

199 gnieźnieński wielkopolskie 1,897 białogardzki zachodniopomorskie 4,192 chodzieski wielkopolskie 0,170

200 brodnicki kujawsko-pomorskie 1,899 gnieźnieński wielkopolskie 4,193 opoczyński łódzkie 0,170
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201 namysłowski opolskie 1,899 wejherowski pomorskie 4,195 strzelecki opolskie 0,170

202 ełcki warmińsko-mazurskie 1,901 łódzki wschodni łódzkie 4,196 jasielski podkarpackie 0,169

203 rawski łódzkie 1,901 tomaszowski łódzkie 4,198 białogardzki zachodniopomorskie 0,169

204 mławski mazowieckie 1,901 ełcki warmińsko-mazurskie 4,200 Bytom śląskie 0,168

205 myślenicki małopolskie 1,901 brodnicki kujawsko-pomorskie 4,201 wieluński łódzkie 0,168

206 oleśnicki dolnośląskie 1,901 wieluński łódzkie 4,203 tomaszowski łódzkie 0,168

207 Piekary Śląskie śląskie 1,902 rawski łódzkie 4,203 oleśnicki dolnośląskie 0,167

208 wejherowski pomorskie 1,903 wałecki zachodniopomorskie 4,205 skierniewicki łódzkie 0,167

209 starachowicki świętokrzyskie 1,904 oleśnicki dolnośląskie 4,207 brodnicki kujawsko-pomorskie 0,167

210 wałecki zachodniopomorskie 1,905 strzelecki opolskie 4,209 bydgoski kujawsko-pomorskie 0,167

211 bydgoski kujawsko-pomorskie 1,906 mławski mazowieckie 4,210 mławski mazowieckie 0,166

212 toruński kujawsko-pomorskie 1,908 Bytom śląskie 4,210 ełcki warmińsko-mazurskie 0,166

213 iławski warmińsko-mazurskie 1,908 bydgoski kujawsko-pomorskie 4,214 toruński kujawsko-pomorskie 0,166

214 strzelecki opolskie 1,909 starachowicki świętokrzyskie 4,215 wałecki zachodniopomorskie 0,165

215 wodzisławski śląskie 1,910 toruński kujawsko-pomorskie 4,221 kraśnicki lubelskie 0,165

216 wyszkowski mazowieckie 1,910 wyszkowski mazowieckie 4,222 starachowicki świętokrzyskie 0,165

217 mrągowski warmińsko-mazurskie 1,911 mrągowski warmińsko-mazurskie 4,225 wadowicki małopolskie 0,164

218 wadowicki małopolskie 1,912 wodzisławski śląskie 4,228 wyszkowski mazowieckie 0,164

219 koniński wielkopolskie 1,912 iławski warmińsko-mazurskie 4,228 płoński mazowieckie 0,164

220 krasnostawski lubelskie 1,914 krasnostawski lubelskie 4,229 wodzisławski śląskie 0,164

221 Bytom śląskie 1,914 wadowicki małopolskie 4,229 łęczycki łódzkie 0,164

222 żniński kujawsko-pomorskie 1,915 malborski pomorskie 4,231 łomżyński podlaskie 0,163

223 Grudziądz kujawsko-pomorskie 1,917 lęborski pomorskie 4,233 rybnicki śląskie 0,163

224 radomszczański łódzkie 1,917 płoński mazowieckie 4,236 krasnostawski lubelskie 0,163

225 wschowski lubuskie 1,917 Grudziądz kujawsko-pomorskie 4,237 malborski pomorskie 0,163

226 brzeski małopolskie 1,918 żniński kujawsko-pomorskie 4,242 kartuski pomorskie 0,163

227 jarociński wielkopolskie 1,918 wschowski lubuskie 4,244 słubicki lubuskie 0,162

228 malborski pomorskie 1,918 słubicki lubuskie 4,244 lęborski pomorskie 0,162

229 jeleniogórski dolnośląskie 1,918 łęczycki łódzkie 4,245 mrągowski warmińsko-mazurskie 0,162

230 lęborski pomorskie 1,920 jeleniogórski dolnośląskie 4,245 iławski warmińsko-mazurskie 0,162

231 płoński mazowieckie 1,923 brzeski małopolskie 4,247 trzebnicki dolnośląskie 0,162
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232 myszkowski śląskie 1,923 kartuski pomorskie 4,250 suski małopolskie 0,162

233 ostródzki warmińsko-mazurskie 1,924 skierniewicki łódzkie 4,250 brzeski małopolskie 0,160

234 łęczycki łódzkie 1,925 trzebnicki dolnośląskie 4,251 międzyrzecki lubuskie 0,159

235 słubicki lubuskie 1,925 radomszczański łódzkie 4,251 wschowski lubuskie 0,159

236 międzyrzecki lubuskie 1,925 rybnicki śląskie 4,251 głubczycki opolskie 0,159

237 kartuski pomorskie 1,926 głubczycki opolskie 4,252 jeleniogórski dolnośląskie 0,159

238 głubczycki opolskie 1,926 międzyrzecki lubuskie 4,253 Grudziądz kujawsko-pomorskie 0,159

239 legnicki dolnośląskie 1,927 ostródzki warmińsko-mazurskie 4,253 moniecki podlaskie 0,159

240 trzebnicki dolnośląskie 1,928 jarociński wielkopolskie 4,253 radzyński lubelskie 0,158

241 sieradzki łódzkie 1,928 człuchowski pomorskie 4,258 sieradzki łódzkie 0,158

242 człuchowski pomorskie 1,928 łomżyński podlaskie 4,259 żniński kujawsko-pomorskie 0,157

243 nowosolski lubuskie 1,929 myszkowski śląskie 4,259 legnicki dolnośląskie 0,157

244 skierniewicki łódzkie 1,930 sieradzki łódzkie 4,260 strzelecko-
-drezdenecki

lubuskie 0,157

245 rybnicki śląskie 1,930 suski małopolskie 4,261 człuchowski pomorskie 0,157

246 radzyński lubelskie 1,932 legnicki dolnośląskie 4,262 ostródzki warmińsko-mazurskie 0,157

247 ropczycko-
-sędziszowski

podkarpackie 1,932 radzyński lubelskie 4,265 ropczycko-
-sędziszowski

podkarpackie 0,157

248 suski małopolskie 1,932 nowosolski lubuskie 4,268 radomszczański łódzkie 0,157

249 wąbrzeski kujawsko-pomorskie 1,932 strzelecko-
-drezdenecki

lubuskie 4,268 buski świętokrzyskie 0,156

250 rypiński kujawsko-pomorskie 1,933 ropczycko-
-sędziszowski

podkarpackie 4,268 miechowski małopolskie 0,156

251 chojnicki pomorskie 1,933 wąbrzeski kujawsko-pomorskie 4,269 jarociński wielkopolskie 0,156

252 giżycki warmińsko-mazurskie 1,933 płocki mazowieckie 4,270 myszkowski śląskie 0,156

253 łomżyński podlaskie 1,935 sierpecki mazowieckie 4,272 płocki mazowieckie 0,156

254 gostyniński mazowieckie 1,935 giżycki warmińsko-mazurskie 4,275 kluczborski opolskie 0,155

255 strzelecko-
-drezdenecki

lubuskie 1,935 rypiński kujawsko-pomorskie 4,275 sierpecki mazowieckie 0,155

256 sierpecki mazowieckie 1,936 gostyniński mazowieckie 4,277 wąbrzeski kujawsko-pomorskie 0,155

257 płocki mazowieckie 1,936 chojnicki pomorskie 4,277 białobrzeski mazowieckie 0,155

258 konecki świętokrzyskie 1,937 moniecki podlaskie 4,279 nowosolski lubuskie 0,154

259 dzierżoniowski dolnośląskie 1,938 konecki świętokrzyskie 4,281 olsztyński warmińsko-mazurskie 0,154
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260 zambrowski podlaskie 1,941 dzierżoniowski dolnośląskie 4,281 zambrowski podlaskie 0,153

261 mogileński kujawsko-pomorskie 1,941 kluczborski opolskie 4,282 giżycki warmińsko-mazurskie 0,153

262 kluczborski opolskie 1,941 olsztyński warmińsko-mazurskie 4,286 gorlicki małopolskie 0,153

263 moniecki podlaskie 1,942 buski świętokrzyskie 4,286 gostyniński mazowieckie 0,153

264 olsztyński warmińsko-mazurskie 1,942 jarosławski podkarpackie 4,288 chojnicki pomorskie 0,153

265 buski świętokrzyskie 1,943 zambrowski podlaskie 4,288 jarosławski podkarpackie 0,153

266 jarosławski podkarpackie 1,943 białobrzeski mazowieckie 4,289 rypiński kujawsko-pomorskie 0,152

267 sulęciński lubuskie 1,944 miechowski małopolskie 4,292 konecki świętokrzyskie 0,152

268 białostocki podlaskie 1,944 gorlicki małopolskie 4,293 białostocki podlaskie 0,152

269 gorlicki małopolskie 1,945 mogileński kujawsko-pomorskie 4,294 dzierżoniowski dolnośląskie 0,152

270 miechowski małopolskie 1,946 białostocki podlaskie 4,296 nowotarski małopolskie 0,152

271 nowotarski małopolskie 1,946 nyski opolskie 4,302 suwalski podlaskie 0,152

272 kamiennogórski dolnośląskie 1,946 nowotarski małopolskie 4,302 mogileński kujawsko-pomorskie 0,151

273 nyski opolskie 1,947 olecki warmińsko-mazurskie 4,302 sokólski podlaskie 0,150

274 białobrzeski mazowieckie 1,947 kamiennogórski dolnośląskie 4,302 ostrołęcki mazowieckie 0,150

275 słupski pomorskie 1,947 szczycieński warmińsko-mazurskie 4,303 szczycieński warmińsko-mazurskie 0,150

276 pleszewski wielkopolskie 1,948 słupski pomorskie 4,304 olecki warmińsko-mazurskie 0,150

277 olecki warmińsko-mazurskie 1,948 ząbkowicki dolnośląskie 4,307 nyski opolskie 0,150

278 szczycieński warmińsko-mazurskie 1,949 sulęciński lubuskie 4,308 siedlecki mazowieckie 0,150

279 jaworski dolnośląskie 1,950 sokólski podlaskie 4,308 ząbkowicki dolnośląskie 0,149

280 sokólski podlaskie 1,952 jaworski dolnośląskie 4,310 słupski pomorskie 0,149

281 ząbkowicki dolnośląskie 1,953 pleszewski wielkopolskie 4,313 proszowicki małopolskie 0,149

282 kaliski wielkopolskie 1,953 krośnieński lubuskie 4,316 kaliski wielkopolskie 0,149

283 łańcucki podkarpackie 1,954 kaliski wielkopolskie 4,316 łosicki mazowieckie 0,149

284 kętrzyński warmińsko-mazurskie 1,954 koszaliński zachodniopomorskie 4,320 kamiennogórski dolnośląskie 0,149

285 łukowski lubelskie 1,955 suwalski podlaskie 4,320 lubelski lubelskie 0,148

286 kłobucki śląskie 1,955 złotoryjski dolnośląskie 4,320 złotoryjski dolnośląskie 0,148

287 częstochowski śląskie 1,956 ostrołęcki mazowieckie 4,322 jaworski dolnośląskie 0,147

288 kościerski pomorskie 1,957 kętrzyński warmińsko-mazurskie 4,323 przeworski podkarpackie 0,147

289 krośnieński lubuskie 1,958 bytowski pomorskie 4,323 łukowski lubelskie 0,147

290 siedlecki mazowieckie 1,958 łukowski lubelskie 4,324 sulęciński lubuskie 0,147
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291 koszaliński zachodniopomorskie 1,958 siedlecki mazowieckie 4,324 pleszewski wielkopolskie 0,147

292 bytowski pomorskie 1,958 łańcucki podkarpackie 4,324 krośnieński lubuskie 0,146

293 suwalski podlaskie 1,959 kościerski pomorskie 4,324 koszaliński zachodniopomorskie 0,146

294 przeworski podkarpackie 1,959 przeworski podkarpackie 4,325 częstochowski śląskie 0,146

295 radziejowski kujawsko-pomorskie 1,960 łosicki mazowieckie 4,326 kościerski pomorskie 0,145

296 działdowski warmińsko-mazurskie 1,960 częstochowski śląskie 4,327 bytowski pomorskie 0,145

297 gołubsko-
-dobrzyński

kujawsko-pomorskie 1,961 kłodzki dolnośląskie 4,328 braniewski warmińsko-mazurskie 0,145

298 łosicki mazowieckie 1,961 lubelski lubelskie 4,331 łańcucki podkarpackie 0,145

299 kłodzki dolnośląskie 1,961 radziejowski kujawsko-pomorskie 4,333 kłodzki dolnośląskie 0,144

300 łaski łódzkie 1,962 działdowski warmińsko-mazurskie 4,334 hrubieszowski lubelskie 0,144

301 aleksandrowski kujawsko-pomorskie 1,962 gołubsko-
-dobrzyński

kujawsko-pomorskie 4,335 bialski lubelskie 0,144

302 słupecki wielkopolskie 1,962 kłobucki śląskie 4,335 gołubsko-
-dobrzyński

kujawsko-pomorskie 0,144

303 grudziądzki kujawsko-pomorskie 1,963 braniewski warmińsko-mazurskie 4,335 słupecki wielkopolskie 0,144

304 lubelski lubelskie 1,963 proszowicki małopolskie 4,335 rycki lubelskie 0,143

305 bialski lubelskie 1,963 słupecki wielkopolskie 4,337 kłobucki śląskie 0,143

306 złotoryjski dolnośląskie 1,963 kamieński zachodniopomorskie 4,339 działdowski warmińsko-mazurskie 0,143

307 braniewski warmińsko-mazurskie 1,964 grudziądzki kujawsko-pomorskie 4,339 grudziądzki kujawsko-pomorskie 0,143

308 gryficki zachodniopomorskie 1,965 hrubieszowski lubelskie 4,339 lipski mazowieckie 0,143

309 hrubieszowski lubelskie 1,965 gryficki zachodniopomorskie 4,340 radziejowski kujawsko-pomorskie 0,143

310 kamieński zachodniopomorskie 1,966 aleksandrowski kujawsko-pomorskie 4,343 kamieński zachodniopomorskie 0,143

311 ostrołęcki mazowieckie 1,966 łaski łódzkie 4,343 gryficki zachodniopomorskie 0,142

312 świdwiński zachodniopomorskie 1,966 bialski lubelskie 4,344 kętrzyński warmińsko-mazurskie 0,142

313 limanowski małopolskie 1,967 rycki lubelskie 4,345 lubartowski lubelskie 0,142

314 lubartowski lubelskie 1,967 pyrzycki zachodniopomorskie 4,345 prudnicki opolskie 0,142

315 prudnicki opolskie 1,967 prudnicki opolskie 4,346 węgrowski mazowieckie 0,142

316 rycki lubelskie 1,968 lubartowski lubelskie 4,346 limanowski małopolskie 0,142

317 proszowicki małopolskie 1,968 limanowski małopolskie 4,347 rzeszowski podkarpackie 0,142

318 pyrzycki zachodniopomorskie 1,968 lipski mazowieckie 4,349 piski warmińsko-mazurskie 0,142

319 złotowski wielkopolskie 1,968 świdwiński zachodniopomorskie 4,351 leski podkarpackie 0,142
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320 żagański lubuskie 1,969 złotowski wielkopolskie 4,352 łaski łódzkie 0,142

321 janowski lubelskie 1,969 chełmiński kujawsko-pomorskie 4,353 kolbuszowski podkarpackie 0,141

322 kolbuszowski podkarpackie 1,970 wągrowiecki wielkopolskie 4,353 pyrzycki zachodniopomorskie 0,141

323 lipski mazowieckie 1,970 piski warmińsko-mazurskie 4,353 aleksandrowski kujawsko-pomorskie 0,141

324 wągrowiecki wielkopolskie 1,970 węgrowski mazowieckie 4,353 kielecki świętokrzyskie 0,141

325 rzeszowski podkarpackie 1,970 kolbuszowski podkarpackie 4,354 wągrowiecki wielkopolskie 0,140

326 lubański dolnośląskie 1,971 janowski lubelskie 4,354 janowski lubelskie 0,140

327 chełmiński kujawsko-pomorskie 1,971 drawski zachodniopomorskie 4,354 parczewski lubelskie 0,140

328 tomaszowski lubelskie 1,971 żagański lubuskie 4,355 chełmiński kujawsko-pomorskie 0,140

329 drawski zachodniopomorskie 1,971 rzeszowski podkarpackie 4,355 złotowski wielkopolskie 0,140

330 elbląski warmińsko-mazurskie 1,972 leski podkarpackie 4,357 tomaszowski lubelskie 0,139

331 sławieński zachodniopomorskie 1,972 lubański dolnośląskie 4,358 drawski zachodniopomorskie 0,139

332 węgrowski mazowieckie 1,973 tomaszowski lubelskie 4,358 elbląski warmińsko-mazurskie 0,139

333 kielecki świętokrzyskie 1,976 kielecki świętokrzyskie 4,358 żagański lubuskie 0,139

334 brzeziński łódzkie 1,977 elbląski warmińsko-mazurskie 4,359 świdwiński zachodniopomorskie 0,139

335 piski warmińsko-mazurskie 1,977 sławieński zachodniopomorskie 4,362 pułtuski mazowieckie 0,138

336 parczewski lubelskie 1,977 parczewski lubelskie 4,367 opolski lubelskie 0,138

337 bieszczadzki podkarpackie 1,979 bieszczadzki podkarpackie 4,368 tarnowski małopolskie 0,138

338 lidzbarski warmińsko-mazurskie 1,979 opolski lubelskie 4,370 lubański dolnośląskie 0,137

339 nakielski kujawsko-pomorskie 1,979 pułtuski mazowieckie 4,371 sławieński zachodniopomorskie 0,137

340 leski podkarpackie 1,980 nakielski kujawsko-pomorskie 4,373 bieszczadzki podkarpackie 0,137

341 opolski lubelskie 1,980 lwówecki dolnośląskie 4,377 nowosądecki małopolskie 0,136

342 pułtuski mazowieckie 1,981 sztumski pomorskie 4,378 zwoleński mazowieckie 0,136

343 tarnowski małopolskie 1,982 lidzbarski warmińsko-mazurskie 4,381 lwówecki dolnośląskie 0,136

344 sztumski pomorskie 1,983 tarnowski małopolskie 4,382 nakielski kujawsko-pomorskie 0,136

345 gołdapski warmińsko-mazurskie 1,983 brzeziński łódzkie 4,383 sztumski pomorskie 0,136

346 lwówecki dolnośląskie 1,983 nowosądecki małopolskie 4,383 makowski mazowieckie 0,135

347 makowski mazowieckie 1,985 makowski mazowieckie 4,384 krośnieński podkarpackie 0,134

348 nowosądecki małopolskie 1,985 zwoleński mazowieckie 4,385 brzeziński łódzkie 0,133

349 krośnieński podkarpackie 1,986 krośnieński podkarpackie 4,389 dąbrowski małopolskie 0,133

350 piotrkowski łódzkie 1,987 gołdapski warmińsko-mazurskie 4,391 piotrkowski łódzkie 0,133
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351 zamojski lubelskie 1,987 łobeski zachodniopomorskie 4,395 lidzbarski warmińsko-mazurskie 0,133

352 zwoleński mazowieckie 1,989 piotrkowski łódzkie 4,398 włodawski lubelskie 0,132

353 łobeski zachodniopomorskie 1,989 przysuski mazowieckie 4,398 przysuski mazowieckie 0,132

354 włodawski lubelskie 1,992 włodawski lubelskie 4,398 łobeski zachodniopomorskie 0,132

355 przysuski mazowieckie 1,993 zamojski lubelskie 4,400 zamojski lubelskie 0,132

356 dąbrowski małopolskie 1,994 dąbrowski małopolskie 4,401 kazimierski świętokrzyskie 0,131

357 nidzicki warmińsko-mazurskie 1,994 choszczeński zachodniopomorskie 4,407 kolneński podlaskie 0,131

358 choszczeński zachodniopomorskie 1,997 nowodworski pomorskie 4,411 gołdapski warmińsko-mazurskie 0,131

359 tucholski kujawsko-pomorskie 1,998 nidzicki warmińsko-mazurskie 4,412 nowodworski pomorskie 0,130

360 nowodworski pomorskie 2,000 kolneński podlaskie 4,416 choszczeński zachodniopomorskie 0,130

361 włocławski kujawsko-pomorskie 2,001 tucholski kujawsko-pomorskie 4,418 sejneński podlaskie 0,129

362 kazimierski świętokrzyskie 2,002 kazimierski świętokrzyskie 4,418 nidzicki warmińsko-mazurskie 0,128

363 niżański podkarpackie 2,002 sejneński podlaskie 4,424 tucholski kujawsko-pomorskie 0,128

364 nowomiejski warmińsko-mazurskie 2,002 lubaczowski podkarpackie 4,427 lubaczowski podkarpackie 0,128

365 sępoleński kujawsko-pomorskie 2,003 niżański podkarpackie 4,427 niżański podkarpackie 0,128

366 kolneński podlaskie 2,003 włocławski kujawsko-pomorskie 4,428 chełmski lubelskie 0,127

367 lubaczowski podkarpackie 2,004 sępoleński kujawsko-pomorskie 4,430 włocławski kujawsko-pomorskie 0,127

368 górowski dolnośląskie 2,005 górowski dolnośląskie 4,430 górowski dolnośląskie 0,126

369 sejneński podlaskie 2,007 nowomiejski warmińsko-mazurskie 4,432 sępoleński kujawsko-pomorskie 0,125

370 bartoszycki warmińsko-mazurskie 2,008 bartoszycki warmińsko-mazurskie 4,433 nowomiejski warmińsko-mazurskie 0,125

371 chełmski lubelskie 2,010 chełmski lubelskie 4,434 bartoszycki warmińsko-mazurskie 0,125

372 żuromiński mazowieckie 2,018 żuromiński mazowieckie 4,459 przemyski podkarpackie 0,123

373 radomski mazowieckie 2,019 brzozowski podkarpackie 4,463 brzozowski podkarpackie 0,121

374 brzozowski podkarpackie 2,021 przemyski podkarpackie 4,464 żuromiński mazowieckie 0,121

375 przemyski podkarpackie 2,023 radomski mazowieckie 4,464 radomski mazowieckie 0,119

376 szydłowiecki mazowieckie 2,024 szydłowiecki mazowieckie 4,470 szydłowiecki mazowieckie 0,118

377 lipnowski kujawsko-pomorskie 2,026 lipnowski kujawsko-pomorskie 4,477 lipnowski kujawsko-pomorskie 0,118

378 węgorzewski warmińsko-mazurskie 2,027 węgorzewski warmińsko-mazurskie 4,479 węgorzewski warmińsko-mazurskie 0,117

379 strzyżowski podkarpackie 2,030 strzyżowski podkarpackie 4,485 strzyżowski podkarpackie 0,116

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).
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