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Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji  
ekonomicznej miast średniej wielkości 

w Polsce

Zarys treści : Rozwój społeczno-gospodarczy stanowi szerokie pojęcie wskazujące na 
tendencje rozwojowe danej jednostki. Z pojęciem tym związane są zarówno zagadnie-
nia obiektywne ( kwestie produkcji, konsumpcji ), jak i subiektywne ( poglądy, stosunki 
społeczne ). jednoznaczna i obiektywna ocena rozwoju społeczno-gospodarczego jest 
trudna, dlatego badacze są zmuszeni do wnikliwej analizy poszczególnych składo-
wych. Za rozwój gospodarczy uznaje się jakościowe i strukturalne zmiany w gospo-
darkach narodowych, będące następstwem wzrostu gospodarczego.
artykuł skupia się na jednej ze składowych – komponencie ekonomicznym. jego celem 
jest ukazanie przestrzennego zróżnicowania miast średniej wielkości w Polsce pod 
względem sytuacji ekonomicznej. Badanie opiera się na różnorodnych wskaźnikach 
ekonomicznych ( liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, liczba pod-
miotów gospodarczych prywatnych na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym, 
udział przedsiębiorstw sekcji k w ogólnej liczbie przedsiębiorstw, udział osób pra-
cujących w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym, udział osób pracujących 
w sektorze usługowym w ogólnej liczbie pracujących, dojazdy do pracy – bilans – na 
1000 mieszkańców ). Wynikiem analizy jest ranking miast średnich według synte-
tycznego wskaźnika opisującego ich sytuację ekonomiczną. W artykule przedsta-
wiono również zjawisko dojazdów do pracy w miastach średnich, bazując na danych 
z narodowego spisu Powszechnego 2011. Dojazdy do pracy wskazują na atrakcyjność 
poszczególnych rynków pracy, co jest silnie powiązane z omawianym komponentem 
ekonomicznym.

słowa kluczowe : miasta średniej wielkości, rozwój społeczno-gospodarczy, dojazdy 
do pracy
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Wprowadzenie

sytuacja ekonomiczna opisywana jest za pomocą długofalowego procesu 
przemian w gospodarce. identyfikacja potencjału ekonomicznego w skali 
lokalnej umożliwia rozpoznanie obszarów o niższym standardzie życia, by 
następnie podjąć działania poprawiające sytuację ekonomiczną w przyszło-
ści oraz warunki życia mieszkańców. analiza rozwoju gospodarczego obsza-
rów pozwala wskazać tereny o wyższym standardzie życia. 

Badanie dotyczy 184 miast zaliczanych do jednostek o średniej wielkości, 
o umownie przyjętej w polskim piśmiennictwie geograficzno-osadniczym 
kryterium zaludnienia ( 20 – 100 tys. mieszkańców ), które stanowią nieco 
ponad 1∕5 ogółu polskich miast zamieszkiwanych przez 7,5 mln osób, czyli bli-
sko ⅓ ludności miejskiej Polski i 1∕5  ogółu mieszkańców kraju.

Zarówno w polskiej, jak i zagranicznej literaturze kategoria miast średnich 
nie jest jednoznacznie definiowana. Wyróżnia się wiele pojęć miasta śred-
niego, w zależności od podejścia, co do wielkości zaludnienia, funkcji, roli 
w krajowym lub regionalnym systemie osadniczym, a także w zależności od 
przyjętej skali ( globalnej, kontynentalnej, krajowej ). W nauce wyraźna jest 
tendencja do prowadzenia badań skoncentrowanych na skrajnych wielko-
ściowo jednostkach : miastach dużych i małych. Pomijana jest problematyka 
miast szczebla subregionalnego. na taką sytuację zasadniczy wpływ mają 
przesłanki metodologiczne ( dostępność danych dla dużych miast i względna 
łatwość badania lokalnych ośrodków ). Ponadto decydujące okazują się 
powody psychologiczne, czyli mniej lub bardziej uświadomiona tendencja 
do przeciwstawiania sobie zjawisk, a wyróżnienie trzech klas wielkościo-
wych miast ( małe, średnie i duże ) nie sprzyja konstruowaniu przeciwieństw. 
Zgłębianie tematyki miast średnich wymaga intensywnych działań, wielora-
kich narzędzi, podbudowy teoretycznej itp. ( Runge 2013 ).

należy również podkreślić, że miasta średnie stanowią ważny element 
struktury przestrzennej kraju. Zajmują pośrednią pozycję na osi kontinuum 
miasto duże – miasto małe. W warunkach polskich jednostki te są intere-
sującym przedmiotem badań, na co wpływa różnorodność zjawisk spo-
łeczno-gospodarczych zachodzących w nich podczas szeroko rozumianej 
transformacji kraju. Problematyka miast średnich staje się obecnie coraz 
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istotniejsza ( kunzmann 2010 ), ponieważ w ośrodkach średniej wielko-
ści kumulują się negatywne skutki nadrzędnej polityki czasów globalizacji 
i konkurencji regionalnej.

Zasadniczym celem artykułu jest ukazanie przestrzennego zróżnicowania 
polskich miast średnich pod względem ich sytuacji ekonomicznej poprzez 
typologię tych ośrodków z użyciem syntetycznego wskaźnika. Dodatkowo 
przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie zjawiska dojazdów do pracy 
w miastach średnich, na podstawie danych z nsP 2011. tematyka ta stanowi 
fragment pracy doktorskiej realizowanej przez autorkę w Zakładzie Geografii 
Ludności, osadnictwa i Rolnictwa iGiGP uj.

Dojazdy do pracy

Dojazdy do pracy stanowią zjawisko istotne z punktu widzenia rynku pracy, 
a także rozwoju infrastruktury gospodarczej. Migracje wahadłowe stanowią 
ważne kryterium delimitacji przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Wskaźnik wyjazdów informuje o natężeniu przepływów ludności w zakre-
sie wyjazdów do pracy z danej jednostki. W przypadku miast średnich 
w Polsce cechuje się on znacznym zróżnicowaniem ( ryc. 1 ) i waha się od 
21,1 ( Świnoujście ) do 270,5 ( swarzędz ). najsłabsze powiązania z zapleczem 
posiadają miasta średnie woj. podlaskiego ( najniższe wskaźniki dojeżdża-
jących do pracy na 1000 mieszkańców ), warmińsko-mazurskiego i zachod-
niopomorskiego. Pozostała część kraju charakteryzuje się raczej przecięt-
nym poziomem wyjazdów do pracy dla miast średniej wielkości. Wartości 
dojazdów do pracy na 1000 mieszkańców przeważnie kształtują się tu na 
poziomie 50,0 – 99,9. Dwie najniższe klasy zdominowały obraz dla tego zjawi-
ska. największe przepływy ludności w zakresie wyjazdów do pracy dotyczą 
średnich miast śląskich oraz mazowieckich. największe natężenie wyjazdów 
cechuje miasta będące satelitami miast największych – Warszawy, krakowa, 
Poznania, Gdańska. Zauważalne jest to również w okolicach Łodzi, Wrocławia 
i Lublina. analiza graficzna wykazuje, że wyraźnie zaznaczają się tu miasta 
Górnego Śląska, gdzie występuje największe nagromadzenie jednostek śred-
nich o najwyższych przepływach w zakresie wyjazdów.
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W przypadku przyjazdów do pracy przeliczonych na 1000 mieszkańców 
w wieku produkcyjnym zauważa się większe zróżnicowanie przestrzenne 
( ryc. 2 ). Wartości wskaźnika wahają się od 18,1 dla Świnoujścia, które jed-
nocześnie było miastem o najniższym wskaźniku wyjazdów, do 762,0 dla 
Polkowic. najmniejszą mobilność w zakresie wyjazdów notują miasta śred-
nie woj. podlaskiego. natomiast najwyższe wskaźniki przyjazdów charakte-
ryzują miasta śląskie, podkarpackie i małopolskie. Pozostałe województwa 
wypadają przeciętnie, a jedynie Górny Śląsk pod względem przyjazdów do 
pracy charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem.

stosunek przyjeżdżających do liczby osób wyjeżdżających można trakto-
wać jako wskaźnik atrakcyjności danego rynku pracy. spośród 184 analizowa-
nych miast średnich tylko 23 stanowi atrakcyjne rynki pracy, charakteryzu-
jąc się zdecydowaną przewagą przyjazdów do pracy nad wyjazdami ( ryc. 3 ).  
Wartości omawianego wskaźnika są wyższe w Polsce Południowej ( woj. 
małopolskie i podkarpackie ). stosunkowo korzystnie prezentują się miasta 
średnie województwa świętokrzyskiego. Ponadto pojedyncze miasta o wyż-
szych wartościach można zauważyć na pozostałym terenie kraju. Rynki pracy 
równoważące liczbę przyjazdów i wyjazdów do pracy stanowią 7 % miast 
średnich. Miasta te występują w najbliższym sąsiedztwie Warszawy. Dosyć 
liczna, bo obejmująca 70 ośrodków. jest grupa miast zaliczonych do najniższej 
klasy, gdzie odpływ pracowników nie jest kompensowany przez napływ ( war-
tości do 0,9 osób ). Wartości wskaźnika wahają się między 0,2 dla Legionowa, 
czerwionki-Leszczyny, Piastowa i Bielawy do 7,3 dla Polkowic. Zauważalna 
jest zwłaszcza słaba pozycja miast średnich województwa śląskiego. W tym 
regionie jednostki średnie zostały zdecydowanie zdominowane przez mia-
sta duże, powyżej 100 tys. mieszkańców. Zależność ta nie dotyczy jastrzębia-
Zdroju, czyli miasta największego wśród miast średnich woj. śląskiego. 

Syntetyczny wskaźnik sytuacji ekonomicznej  
średnich miast Polski

Wybór zmiennych do badań został podyktowany dostępnością danych, róż-
norodnością informacji, które są z nimi związane, przydatnością do pomiaru 



Ryc. 1. Wyjeżdżający na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym dla miast średniej 
wielkości w Polsce w 2011 r.

Źródło : opracowanie własne.



Źródło : opracowanie własne.

Ryc. 2. Przyjeżdżający na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym dla miast średniej 
wielkości w Polsce w 2011 r.

Tom 2 wkładka 4_ 4+4_strona 2_między strony 168/169 _art. 
Panecka-Niepsuj



Źródło : opracowanie własne.

Ryc. 3. Stosunek liczby dojeżdżających na 1 osobę wyjeżdżającą w miastach średniej 
wielkości w 2011 r.



Źródło : opracowanie własne.

Ryc. 4. Wskaźnik syntetyczny – sytuacja ekonomiczna miast średniej wielkości  
w Polsce ( 2011 )

Tom 2 wkładka  5_4+4_strona 2_między strony  168/169 _art. Panecka-Niepsuj
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sytuacji ekonomicznej i adekwatnością dla miast średniej wielkości jako sto-
sunkowo niedużych jednostek przestrzennych.

Początkowo przyjęto do badań 6 zmiennych : liczbę podmiotów gospodar-
czych na 1000 mieszkańców, liczbę podmiotów gospodarczych prywatnych 
na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym, udział przedsiębiorstw sek-
cji k ( działalność finansowa i ubezpieczeniowa ) w ogólnej liczbie przedsię-
biorstw, udział osób pracujących w ogólnej liczbie ludności w wieku produk-
cyjnym, udział osób pracujących w sektorze usługowym w ogólnej liczbie 
pracujących, dojazdy do pracy ( bilans ) na 1000 mieszkańców. 

Procedura badawcza prowadzona była w następujących etapach. 
Wykorzystanie wskaźnika syntetycznego wymagało najpierw standaryzacji 
wartości zmiennych potencjalnych. Ponieważ miały one charakter stymulant, 
dlatego procedurę przeprowadzonow oparciu o formułę :

yi j = 
x i j – x –

S j

gdzie :
yi j   –standaryzowana wartość j-tej zmiennej dla i-tego jednostki przestrzennej ;
x i j  – wartość j-tej zmiennej dla i-tego jednostki przestrzennej ;
x –  – średnia arytmetyczna wartości j-tej zmiennej ;
S j  – odchylenie standardowe wartości j-tej zmiennej.

następnie standaryzowane wartości zmiennych poddano normalizacji, co 
umożliwia graficzną prezentację i analizę porównawczą. Po tym zabiegu war-
tości znalazły się w przedziale <0,1> i oparte były na następującej formule :

z i j = 
y i j + min 

i

min 
i    + max i

gdzie :
z i j – wartość standaryzowana normalizowana dla i-tej jednostki przestrzen-

nej i j-tej zmiennej ;
y i j   – standaryzowana wartość j-tej zmiennej dla i-tego jednostki przestrzennej.

ostateczny wybór zmiennych diagnostycznych podyktowany był dwoma 
zasadami. Po pierwsze, zasadniczy był brak istotnej korelacji liniowej między 
zmiennymi, co pozwoliło uniknąć „ wzmacniania ” cech zjawiska badanego, 
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które wynika ze współliniowości zmiennych. najwyższą wartość mają 
zmienne nieskorelowane. Druga zasada polegała na wyborze dokonanym 
na podstawie wartości współczynników zmienności. Dla badania ważna jest 
umiarkowana wartość współczynnika, ze względu na fakt, iż zbyt niska doty-
czy mierników niczego nie wnoszących do pomiaru ( tzw. figuranci ), a zbyt 
wysoka wypacza obraz zjawiska, z powodu nadmiernego wzmacniania pozy-
cji danej jednostki przestrzennej przez określoną cechę.

Finalnie do badań przyjęto dwie zmienne : udział podmiotów gospodar-
czych na 1000 mieszkańców i udział osób pracujących w ogólnej liczbie lud-
ności w wieku produkcyjnym. następnie obliczono wskaźnik syntetyczny, 
opierając się na następującej formule :

WST i = ∑ z i j ,     ( j = 1, …, n )
i = 1

184

gdzie :
WST i – wartość wskaźnika syntetycznego dla i-tej jednostki przestrzennej ;
z i j  – wartość standaryzowana normalizowana dla i-tej jednostki przestrzen-

nej i j-tej zmiennej.
Regionalne zróżnicowanie rozkładu wartości dla poszczególnych miast 

było możliwe dzięki kartograficznemu opracowaniu wskaźnika. klasyfikacja 
miast została opracowana na podstawie następującej formuły :
– klasa 1 〈 – z j  + s  j; max i   { z i j } 〉 ; ( i = 1, …, m ), ( j,…, n ),
– klasa 2 〈  – z j ;  

– z j  + s  j 〉,
– klasa 3 〈 – z j  – s  j   ; – z j 〉,
– klasa 4 〈 min i   { z i j } ; – z j  – s  j  〉, 
gdzie : 
– z j– średnia arytmetyczna wartości j-tej zmiennej ;
s  j – odchylenie standardowe wartości j-tej zmiennej ;
z i j – wartość j-tej zmiennej dla i-tej jednostki przestrzennej.

W ten sposób powstał ranking miast średniej wielkości w Polsce według 
wartości syntetycznego wskaźnika poziomu rozwoju gospodarczego.

najkorzystniejszą sytuacją pod względem ekonomicznym charaktery-
zują się miasta : sopot, Polkowice, Zakopane, Piaseczno, kołobrzeg ( ryc. 4 ). 
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W przypadku sopotu, Zakopanego i kołobrzegu niewątpliwie wpływa na 
dobrą kondycję ekonomiczną wysoki stopień atrakcyjności turystycznej. 
Piaseczno natomiast stanowi satelitę miasta dużego ( Warszawy ). korzystna 
sytuacja ekonomiczna nie koreluje z zadowalającymi warunkami demogra-
ficznymi ( Panecka-niepsuj 2013 ).

na 33 miasta, które znalazły się w 1 klasie pod względem wskaźnika syn-
tetycznego, najwięcej zlokalizowanych jest w woj. wielkopolskim i mazo-
wieckim ( po 5 miast ). Warto również zaznaczyć, że w klasie tej nie znala-
zło się żadne miasto z woj. kujawsko-pomorskiego, opolskiego, podlaskiego 
i warmińsko-mazurskiego.

stosunkowo najkorzystniej pod tym względem, z wyraźnym skupieniem 
miast klasy 1 i 2, wypadły miasta średnie woj. wielkopolskiego i mazowiec-
kiego oraz małopolskiego, zachodniopomorskiego i północnej części pomor-
skiego. Pozostała część kraju cechuje się umiarkowaną sytuacją ekonomiczną. 
najwięcej miast zaliczonych do najniższych klas 3 i 4 znajduje się w woj. 
kujawsko-pomorskim i łódzkim oraz na ścianie wschodniej, poza woj. pod-
karpackim, gdzie dominują miasta klasy 2 i 3. Znaczne skupienie miast klasy 
najniższej znajduje się także w województwie śląskim. Prawdopodobnie 
miasta średnie przegrywają konkurencję z licznymi na tym terenie mia-
stami dużymi, przekraczającymi 100 tys. mieszkańców. Południowy fragment 
woj. śląskiego notuje wyższe wartości wskaźnika dla miast żywiec, cieszyn, 
czechowice-Dziedzice.

najniższą pozycję w rankingu miast średnich określającym sytuację 
ekonomiczną zajmują miasta z woj. śląskiego ( czerwionka-Leszczyny, 
Świętochłowice, Piekary Śląskie ), łódzkiego ( ozorków ) oraz z województw 
wschodnich ( Łęczna, Świdnik, chełm ).

Wartości syntetycznego wskaźnika dla miast średniej wielkości w Polsce 
wykazują zatem duże zróżnicowanie regionalne. Zaobserwować można 
również zróżnicowanie wskaźnika syntetycznego w zależności od wielkości 
zaludnienia. Wyższe wartości średnie wskaźnika odnotowano w przypadku 
miast średnich najmniejszych, czyli liczących 35 – 50 oraz 20 – 35 tys. mieszkań-
ców. obie te kategorie miast znalazły się powyżej średniej dla ogółu miast 
średnich w Polsce. najniższe wartości średnie natomiast występują w przy-
padku miast liczących 50 – 65 tys. mieszkańców ( tab. 1 ). 
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Rozpatrując pełnione przez miasta średnie funkcje administracyjne,  
w najkorzystniejszej sytuacji znajdują się dawne stolice województw oraz 
miasta powiatowe, podczas gdy miasta niepowiatowe notują niższe wartości 
średnie wskaźnika.

Po uwzględnieniu relacji funkcji przemysłowej i usługowej najwyższą war-
tość średnią wskaźnika ekonomicznego posiadają miasta o funkcjach usłu-
gowych. Miasta średnie o mieszanych funkcjach notują umiarkowane war-
tości średnie wskaźnika, natomiast ośrodki typowo przemysłowe wykazują 
się najmniej korzystnymi warunkami ekonomicznymi. Zauważalna jest także 
silna zależność wartości średniego wskaźnika od przeważającego typu funkcji 
usługowej. Miasta o dominacji usług rynkowych zdecydowanie wykazują się 
najlepszą sytuacją ekonomiczną. W gorszym położeniu znajdują się miasta 

Kategoria miast średnich Średnia wartość wskaźnika WS I

Miasta średnie razem 0,4462

Miasta według liczby mieszkańców

80,0 – 99,9 tys. 0,4405

65,0 – 79,9 tys. 0,4057

50,0 – 64,9 tys. 0,3978

35,0 – 49,9 tys. 0,4791

20,0 – 34,9 tys. 0,4509

Miasta według hierarchii 
administracyjnej

dawne stolice województw 0,4630

miasta na prawach powiatu 0,4325

powiatowe 0,4603

niepowiatowe 0,3767

Miasta według proporcji funkcji 
przemysłowej i usługowej

przemysłowe 0,4303

przemysłowo-usługowe 0,4473

usługowo-przemysłowe 0,4491

usługowe 0,4521

Miasta według proporcji funkcji 
usługowej rynkowej i nierynkowej

rynkowe 0,5276

rynkowo-nierynkowe 0,4469

nierynkowo-rynkowe 0,4336

nierynkowe 0,4119

tab. 1. Średnie wartości wskaźnika syntetycznego – sytuacja ekonomiczna wybranych 
kategorii miast średniej wielkości w Polsce ( 2011 )

Źródło : opracowanie własne.
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mieszane nierynkowo-rynkowe, a najsłabsza sytuacja dotyczy miast z domi-
nacją usług nierynkowych. ostatni z omówionych czynników może faktycz-
nie wpływać na sytuację ekonomiczną poszczególnych miast. W przypadku 
usług rynkowych powodzenie zależy w głównej mierze od przedsiębiorczości 
mieszkańców, natomiast usługi nierynkowe silnie uzależnione są od budżetu 
państwa.

Podsumowanie

Wskaźnik syntetyczny pokazujący sytuację ekonomiczną miast średniej wiel-
kości w Polsce wykazuje znaczne zróżnicowanie regionalne. jednocześnie 
na kształt wskaźnika wpływają również inne czynniki, np. wielkość miast, 
ich struktura funkcjonalna i atrakcyjność rynku pracy oraz powiązana z nim 
demografia. Względnie korzystnie pod względem sytuacji ekonomicznej 
wypadają miasta średnie, najmniejsze oraz satelity miast dużych, natomiast 
najsłabiej monofunkcyjne ośrodki przemysłowe.

analiza wskaźnika dotyczącego stosunku osób przyjeżdżających do liczby 
osób wyjeżdżających pokazuje, jak bardzo miasta średniej wielkości pozo-
stają w cieniu jednostek dużych pod względem atrakcyjności lokalnych ryn-
ków pracy. największe przepływy ludności z miast średniej wielkości zazna-
czają się w granicach największych aglomeracji, na co zasadniczy wpływ ma 
bliskość miast dużych i dogodne połączenia. Generalnie atrakcyjność miast 
średnich w Polsce, mierzona ilorazem przepływów, znajduje się na zbliżo-
nym, niskim poziomie.
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Spatial differentiation medium-sized cities in Poland  
in terms of the economic situation

summary

socio-economic development is a broad term indicating the trends of the unit. With 
this concept are tied objective of both issues ( issues related to production, consump-
tion ) and subjective ( ideas, social relations ). it is difficult for a clear and objective 
assessment of socio-economic development, forcing the careful analysis of the indi-
vidual components. For economic development is considered to qualitative and struc-
tural changes in national economies as a consequence of economic growth ( nowa 
encyklopedia, 2004 ).

the article focuses on one of the components – the economic component. this arti-
cle aims to show the spatial differentiation medium-sized cities in Poland in terms 
of the economic situation. the study is based on a variety of economic indicators 
( number of businesses per 1,000 inhabitants, the number of private economic entities 
per 1000 inhabitants of working age, the share of enterprises section k of the total 
number of enterprises, the share of workers in the total working-age population, the 
share of people working in the service sector in the total number of workers, com-
muting to work ( balance ) per 1000 inhabitants ). the result of the analysis is to rank 
medium-sized cities by the synthetic indicator describing their economic situation.  
the paper also presents the phenomenon of commuting to work in medium-sized cit-
ies, based on data from national census 2011. commuting indicate the attractiveness of 
individual labor markets, which is strongly linked to the present economic component.
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