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Publikacja „(...) wychodzi na przeciw nie tylko aktualnym kierunkom podejmowanym 
w ramach UE, ale też procesom dokonującym się spontanicznie w naszym kraju.

(...) Autorzy poszczególnych części opracowania omawiają poszczególne 
zagadnienia zarówno w ujęciu ogólnym (teoretyczno-metodologicznym), jak 
i zwracając uwagę na konkretne studia przypadku. Z ich rozważań wyłania się nie tylko 
obraz miast jako ośrodków planowanej integracji, ale także ciekawe i dokonane pod 
różnym kątem charakterystyki obszarów wiejskich.

(...) Nie tuszują trudności, kryjących się za koncepcją i realizacją partnerstw. Wydaje się, 
że przywoływane przez nich zalecenia są niewątpliwie słuszne. Jednak tylko ogólne zasady 
proceduralne mogą okazać się niewystarczające, gdyż decydujący okaże się zapewne 
potencjał, będący udziałem podmiotów miejskich i wiejskich.”

z recenzji prof. dr hab. Izabelli Bukraby-Rylskiej
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Inspiracje

Idea współpracy miejsko-wiejskiej, która ma służyć m.in. realizacji celów polityki spójno-
ści, zrodziła się stosunkowo niedawno. Zakłada ona konieczność powiązania metropolii 
i regionów metropolitalnych z otaczającymi je obszarami wiejskimi, w różnych wymia-
rach przestrzennych. Idea ta szczególne odzwierciedlenie znalazła w projekcie Urban-Ru-

ral Partnerships in Metropolitan Areas (URMA), który w latach 2012–2014 fi nansowany był 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez program INTERREG IVC.

Analiza partnerstw miejsko-wiejskich prowadzona może być na dwóch płaszczy-
znach. Po pierwsze rozważać można zasadność tej koncepcji, odnosząc się do całej polityki 
spójności i jej fi lozofi i. Po drugie zaś pojawiają się pytania o zasadność zawiązywania part-
nerstw w różnych wymiarach przestrzennych, płaszczyznach tematycznych, przez określo-
ne podmioty.

Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, będąc jednym z partnerów projektu URMA, 
zorganizował w grudniu 2012 roku seminarium poświęcone problematyce współpracy 
miejsko-wiejskiej w obszarze metropolitalnym Krakowa. W seminarium, oprócz partne-
rów biorących udział w projekcie, uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego, Urzędu Miasta Krakowa oraz gmin znajdujących się w ob-
szarze funkcjonalnym stolicy Małopolski. Cel tego spotkania był dwojaki. Z jednej stro-
ny przedstawiono koncepcję partnerstw miejsko-wiejskich, praktycznie nieznaną w Polsce, 
oraz założenia projektu, który wówczas dopiero się rozpoczynał. Z drugiej strony spotka-
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nie w takim gronie umożliwiło bezpośrednią dyskusję dotyczącą współpracy w obszarze 
metropolitalnym Krakowa, w szczególności pomiędzy miastem centralnym a otaczającymi 
go obszarami, w większości o charakterze wiejskim. Nikt z obecnych nie miał wątpliwości 
co do potrzeby i celowości bliższej współpracy tych jednostek, zwłaszcza w obliczu wy-
zwań wynikających z istniejących powiązań funkcjonalnych, stąd głównym tematem dys-
kusji były problemy, bariery i różnego rodzaju ograniczenia, które sprawiają, że to współ-
działanie jest dalekie od ideału, a czasami nie może zaistnieć. Wskazywano m.in. na brak 
instrumentów prawnych i organizacyjnych, które umożliwiłyby nawiązanie bardziej sfor-
malizowanych form współpracy, częste konfl ikty interesów i obawy przed utratą podmio-
towości, zwłaszcza w przypadku mniejszych gmin. Z kolei zawiązanie mniej formalnych 
form wspólnego działania jest ograniczone przez uwarunkowania kulturowe, ogólnie niską 
kulturę współpracy i niezadowalający poziom wzajemnego zaufania. 

Zdecydowanie największym wyzwaniem są zagadnienia związane z planowaniem 
przestrzennym, rozwojem infrastrukturalnym oraz sferą usług publicznych – tutaj wy-
stępują największe konfl ikty interesów, a zarazem potrzeba podjęcia skoordynowa-
nych działań, wykraczających poza ograniczenia natury administracyjnej, jest najbar-
dziej paląca.

Jak już wspomniano, koncepcja współpracy na linii miasto – wieś, od wielu już lat 
obecna w dokumentach programowych i planistycznych Unii Europejskiej dotyczących 
rozwoju regionalnego, w Polsce jest jeszcze zagadnieniem mało znanym. Zagadnienie 
współpracy terytorialnej jest poruszane przede wszystkim w ramach dyskusji o rozwoju 
obszarów metropolitalnych, najczęściej z perspektywy potrzeb i wyzwań miasta metro-
politalnego. Tymczasem koncepcja partnerstw miejsko-wiejskich, dalej nazywana też po-
dejściem URMA, cechuje się odmienną fi lozofi ą. Nie podważając znaczenia miast w roz-
woju gospodarczym, wskazuje ona na znaczenie obszarów wiejskich dla zrównoważonego 
rozwoju ośrodków miejskich i szereg innych funkcji, które obszary te pełnią lub mogłyby 
pełnić dla mieszkańców miast. Biorąc pod uwagę asymetrię relacji duże miasto – obszar 
wiejski, to właśnie partnerstwo wydaje się mieć kluczowe znaczenie dla bliższej współpracy 
terytorialnej, aby mogła ona skutecznie przyczynić się do rozwiązania istniejących proble-
mów czy też wykorzystania potencjału takiej współpracy. O założeniach stojących za po-
dejściem URMA szczegółowo traktuje pierwszy z rozdziałów autorstwa M. Jacuniak-Sudy, 
J. Knielinga i A. Oberstega. 

Reakcje i wypowiedzi przedstawicieli gmin wiejskich, w tym wójtów, którzy zabrali 
głos w dyskusji  seminaryjnej, jednoznacznie wskazywały na potrzebę bardziej partnerskie-
go podejścia ze strony miasta, tak jak ma to miejsce w przypadku Amsterdamu, którego 
prezydent prowadzi rozmowy i negocjacje z reprezentantami małych gmin wiejskich jak 
z równorzędnymi partnerami. (Należy przy tym dodać, że Amsterdam to sztandarowy mo-
del takiego typu współpracy, przy czym odosobniony). Tymczasem w Polsce, o ile w ogóle 
dochodzi do takich rozmów, to odbywają się one najczęściej za pośrednictwem władz re-
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gionalnych. Niejednokrotnie obszary wiejskie i mniejsze miasta województwa postrzegane 
są raczej jako konkurenci w walce o fundusze przeznaczone na rozwój regionalny niż part-
nerzy, z którymi można prowadzić wspólne działania. 

Właśnie ta żywa dyskusja zainspirowała zespół redakcyjny do kontynuacji tematu 
i przyjrzenia się z bliska problematyce partnerstw miejsko-wiejskich w Polsce, a przede 
wszystkim uwarunkowaniom, możliwościom i potencjalnym korzyściom, jakie z takiej 
współpracy mogłyby wyniknąć, bowiem trudno mówić o już funkcjonujących partner-
stwach. Obecnie obserwujemy jedynie pojedyncze przykłady różnego rodzaju współpracy 
miejsko-wiejskiej, w szczególności tej mniej sformalizowanej. Mogą one stanowić jednak 
dobry punkt wyjścia do wcielenia w życie rozwiązań bardziej kompleksowych i systemo-
wych. 

Tak jak w przypadku innych działań ukierunkowanych terytorialnie, również koncep-
cja partnerstw miejsko-wiejskich wymaga dostosowania i adaptacji do lokalnych potrzeb 
i uwarunkowań. Kluczowe jest rozpoznanie barier utrudniających nawiązanie współpracy, 
a także potencjalnych korzyści, które różnego rodzaju podmioty zarówno w miastach, jak 
i na obszarach wiejskich mogłyby odnieść dzięki partnerskiej kooperacji. Pojawiają się tu 
podstawowe pytania o to, kto taką współpracę mógłby inicjować, w jakich obszarach tema-
tycznych może mieć ona największe znaczenie i na jakiej płaszczyźnie powinna się odby-
wać. Doświadczenia partnerów projektu URMA wskazują, że wartość dodana współpracy 
nie zawsze jest dostrzegana przez lokalnych aktorów. 

Z drugiej strony nie byłoby dobrze, gdyby koncepcja współpracy miejsko-wiejskiej 
była traktowana jako kamień fi lozofi czny rozwoju regionalnego przynoszący tylko pozy-
tywne rezultaty, zwłaszcza że wciąż brak badań, z których można wyciągnąć jednoznacz-
ne wnioski. Należy wyraźnie zaznaczyć, że założenie partnerstw miejsko-wiejskich, choć 
często traktowane jest jako narzędzie realizacji celów polityki spójności terytorialnej, nie 
powinno być postrzegane jako alternatywa dla istniejących rozwiązań, ale raczej ich uzu-
pełnienie. Kolejne zastrzeżenie, które należy poczynić, rozważając potencjał i celowość 
współpracy miejsko-wiejskiej, dotyczy właśnie celów, do których należy nie tylko rozwój 
rozumiany w kategoriach ekonomicznych, ale także w wymiarze społecznym i instytucjo-
nalnym. URMA nie jest więc narzędziem służącym redystrybucji zasobów w przestrzeni, 
głównym celem partnerstw miejsko-wiejskich jest optymalne wykorzystanie istniejących 
potencjałów i stworzenie nowych powiązań, które zapewnią bardziej zrównoważony roz-
wój przestrzenny.

By odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim wymiarze zawiązywanie partnerstw miej-
sko-wiejskich rzeczywiście ma sens, czy warto je promować i jakie w istocie skutki taka 
współpraca przynosi poszczególnym partnerom, zaczęto szukać takich partnerstw w Pol-
sce, by analizować to zagadnienie na konkretnych przykładach. Poszukiwania utrudniał 
bardzo duży stopień ogólności samego pojęcia „partnerstwo miejsko-wiejskie”. Pojawiły się 
kolejne pytania: Co tak naprawdę rozumiemy pod pojęciem partnerstwa? Jaki rodzaj part-
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nerów należy wziąć pod uwagę? Na jakich płaszczyznach takie partnerstwo może zacho-
dzić? Oraz wiele, wiele innych. Idea partnerstw miejsko-wiejskich okazała się być trudno 
uchwytna. Na część z tych pytań udało się znaleźć odpowiedzi w ramach projektu URMA, 
jednak w trakcie wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami reprezentującymi bardzo 
różne regiony europejskie oczywistym stało się również, że w wielu przypadkach odpo-
wiedzi te będą odmienne z uwagi na lokalne uwarunkowania. Dlatego pomysłodawcy ni-
niejszej publikacji postanowili niejako przedłużyć seminaryjną dyskusję i poprosić zna-
komitych naukowców – geografów, socjologów, planistów – o zidentyfi kowanie, jeśli nie 
partnerstw miejsko-wiejskich, to uwarunkowań i potencjału do ich zawiązywania na róż-
nych płaszczyznach: społecznej (w tym edukacyjnej i kulturalnej), gospodarczej, admini-
stracyjnej oraz w zakresie planowania przestrzennego. Autorzy poproszeni zostali o nakre-
ślenie (w miarę możliwości) skali dotychczasowej współpracy miejsko-wiejskiej, wskazanie 
przykładów partnerstw oraz zarysowanie potencjalnych celów i możliwości zawiązywania 
współpracy, a także zidentyfi kowanie potrzeb w tym zakresie.

Zarys treści

Autorzy rozdziałów podjęli próbę zdefi niowania roli partnerstw miejsko-wiejskich jako 
narzędzia służącego osiąganiu spójności terytorialnej (M. Jacuniak-Suda, J. Knieling, A. 
Obersteg), wyznaczenia determinant sukcesu społeczno-ekonomicznego na obszarach me-
tropolitalnych i oszacowania roli partnerstw w jego osiągnięciu ( J. Bański) oraz określenia 
stanu i perspektyw współpracy samorządowej w obszarach metropolitalnych (T. Kaczma-
rek). Przedstawili także koncepcję partnerstw w szerszym zarysie – w odniesieniu do pro-
cesów suburbanizacji (K. Kajdanek) i zmian środowiska rolniczego (U. Kaczmarek) a także 
podjęli dyskusję nad rolą edukacji w kształtowaniu takiej współpracy (K. Szafraniec). 

Publikacja zawiera także dwa studia przypadków oparte na wynikach badań empi-
rycznych. Ich autorzy poddali ocenie funkcjonowanie współpracy w dwóch polskich ob-
szarach metropolitalnych: Krakowskim (M. Huculak, M. Dej, W. Jarczewski) i Łódzkim 
(M. Wójcik).

Niniejsza książka stanowi pierwszą, ujmującą różne aspekty społeczne i gospodarcze 
próbę oceny potencjału idei partnerstw miejsko-wiejskich w Polsce i – w opinii zespołu re-
dakcyjnego – może stanowić przyczynek do dalszej debaty między przedstawicielami róż-
nych środowisk – akademickiego, politycznego, biznesowego i publicznego.

Jednocześnie zespół redakcyjny ma świadomość niecałościowego i niewyczerpującego 
charakteru publikacji, co wynika zarówno ze świeżości zagadnienia partnerstw miejsko-
-wiejskich w naszym kraju, jak i charakteru koncepcji URMA.
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Konkluzje

Na podstawie doświadczeń zgromadzonych w trakcie trwania projektu URMA oraz roz-
ważań poświęconych tematyce partnerstw zawartych w niniejszej publikacji wysunąć moż-
na kilka wniosków. Dotyczą one zarówno samej idei partnerstw rozwijanej w projekcie 
URMA, jak również  praktycznych aspektów współpracy miejsko-wiejskiej.

Po pierwsze wydaje się, że przyjęta na potrzeby projektu URMA defi nicja partnerstw1 
miejsko-wiejskich jest zbyt ogólna. O ile ten poziom ogólności nie stanowi przeszkody na 
etapie teoretycznych dociekań, o tyle stwarza trudności przy próbie identyfi kacji i oceny 
istniejących powiązań lub potencjału do ich tworzenia. Nie precyzuje ona w istocie, czym 
jest partnerstwo i czym różni się ono od współpracy bądź interakcji podmiotów. Nie zakre-
śla też tematycznych obszarów współpracy ani nie wskazuje podmiotów mogących tworzyć 
takie partnerskie konstelacje. Przez to próby operacjonalizacji tej idei, zwłaszcza w środo-
wisku o niskiej kulturze współpracy, za jakie można uznać Polskę, już na samym początku 
są skutecznie ograniczone i to pomimo że – jak dowodzi T. Kaczmarek – w Polsce istnieją 
instrumenty realizacji współpracy między różnymi jednostkami samorządu terytorialnego, 
a więc między potencjalnymi i być może jednymi z najważniejszych aktorów partnerstw 
miejsko-wiejskich.

Problemów przy analizie istniejących partnerstw nastręcza też różne rozumienie po-
jęcia „miejski” oraz „wiejski” w poszczególnych krajach, co stanowi pochodną niejedna-
kowego poziomu urbanizacji, typu osadnictwa czy krajobrazu. Dodatkowo poszczególne 
kraje różnią się pod względem stopnia zaawansowania procesów metropolizacji, co z ko-
lei determinuje zasięg przestrzenny podejmowanej współpracy w wymiarze praktycznym 
i prowadzonych na ich temat dociekań w wymiarze teoretycznym, co z kolei może skut-
kować odmiennym postrzeganiem defi nicji partnerstw nawet w przypadku jej uszczegó-
łowienia. 

W Polsce rzeczywiste interakcje zachodzą w obszarach metropolitalnych, których za-
sięg przestrzenny ogranicza się do „wianuszka” kilku pierścieni gmin. Poza tym obszarem 
interakcje są znacznie słabsze, a przykłady współpracy raczej wyjątkiem niż regułą. Na Za-
chodzie z kolei, gdzie obszary metropolitalne swym zasięgiem obejmują niejednokrotnie 
całe regiony, przestrzenny zasięg współpracy (realnej lub potencjalnej) jest nieporównywal-
nie większy. Należy także zwrócić uwagę, że w przypadku analizy jednostek osadniczych 
w obrębie obszarów metropolitalnych najbardziej odpowiednia jest koncepcja kontinuum 
miejsko-wiejskiego, która pozwala usytuować ewolucję jednostek osadniczych na osi mia-
sto – wieś. Jednostki tworzące elementy tego kontinuum mają charakter przejściowy, o ce-

1 Partnerstwo miejsko-wiejskie rozumiane jest jako wspólna, zorientowana na projekty inicjatywa 

podmiotów z obszarów metropolitalnych oraz obszarów wiejskich mająca na celu utworzenie 

stabilnych, lecz jednocześnie elastycznych struktur wspólnotowych (por. URMA 2011; URMA 2013; 

BMVI Hamburg 2011: 7–8, 12–14; Kawka 2008, 63; BMVBS 2012, 11).
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chach zarówno miejskich, jak i wiejskich, różnią się natomiast stopniem natężenia tychże 
cech. Stanowi to kolejną przeszkodę w precyzyjnym identyfi kowaniu i analizie partnerstw 
miejsko-wiejskich. 

Kolejną kwestią, nad którą należy się pochylić, jest centryczność partnerstw. Moż-
na bowiem odnieść wrażenie, że „partnerstwo miejsko-wiejskie” niekoniecznie oznacza to 
samo, co „partnerstwo wiejsko-miejskie”, przede wszystkim na gruncie dociekań teoretycz-
nych, a oba terminy wskazują na wiodący kierunek działań w ramach takiej współpracy lub 
– być może – zawierają nawet informację, która ze stron w większym stopniu będzie bene-
fi cjentem przedsięwzięcia. Wynika stąd, że już na etapie projektowania tego typu współ-
pracy można objąć różny – miejski lub wiejski – punkt widzenia. Pomimo iż w podejściu 
URMA wskazuje się na obopólność korzyści, samo istnienie takiego dyskursu (na co zwró-
cił uwagę M. Wójcik) świadczy o tym, iż modelowa równowaga w partnerstwie jest trudna 
nie tylko do realizacji, lecz nawet do wyobrażenia. Należy przyznać, że projekt URMA nie 
przewidział „wiejsko-” lub „miejskocentryczności” (potencjalnych) partnerstw, dość utopij-
nie ignorując tę kwestię.

Trudności w przekuciu na grunt praktyczny dobrze funkcjonującej i niezwykle nośnej 
na płaszczyźnie ogólnokoncepcyjnej europejskiej idei partnerstw miejsko-wiejskich una-
oczniły się także w trakcie powstawania niniejszej książki. Jej autorzy celnie zdiagnozowali 
ten problem, dostarczając w ten sposób zespołowi redakcyjnemu kolejnych refl eksji na te-
mat samej idei (jak zauważa J. Bański, w Polsce zagadnienie partnerstw miejsko-wiejskich 
jest zagadnieniem nowym, a przez to nierozpoznanym, także na gruncie naukowym). Jak 
wynika ze zdobytych w trakcie przygotowywania książki doświadczeń, próba uchwyce-
nia zagadnienia tak nowego w naszym kraju, jednocześnie mającego swe korzenie w innej 
przestrzeni społecznej i gospodarczej, wymaga ciągłej dyskusji i systematycznego rewido-
wania stawianych pytań.

Abstrahując od problemów natury terminologicznej, należy stwierdzić, iż liczne wizyty 
studialne organizowane w trakcie trwania projektu URMA, wymiana doświadczeń z part-
nerami projektowymi wskazują, że elementem w dużej mierze wpływającym na powodze-
nie w zawiązywaniu partnerstw jest poziom rozwoju gospodarczego obu obszarów. Przy 
czym im większe dysproporcje w poziome tego rozwoju, tym trudniej o taką współpracę. 
Konsekwentnie – im większa polaryzacja, tym słabsze interakcje. Idea będąca przedmio-
tem rozważań zamieszczonych w tej książce zrodziła się i została opracowana dla obszarów 
o dużej spójności, przez co niektóre problemy ujawniły się dopiero poprzez jej odniesienie 
do realiów krajów takich jak Polska czy Bułgaria (z których, poza Niemcami, Holandią 
i Włochami, pochodzili partnerzy projektu URMA), gdzie, w warunkach dużej rozbieżności 
poziomu rozwoju gospodarczego w wymiarze wewnątrzregionalnym, niektóre jej założenia 
wydają się dość abstrakcyjne. 

Dla istnienia efektywnego i długotrwałego partnerstwa miejsko-wiejskiego istotne 
wydają się wspólne potrzeby. Zrównoważonemu, a więc pożądanemu z perspektywy kon-
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cepcji URMA, charakterowi relacji sprzyja z kolei zbliżony – na płaszczyźnie współpra-
cy – potencjał. Jednocześnie, zdaniem K. Szafraniec, siła przyciągania obszarów wiejskich 
nie powinna wynikać z siły odpychania miast. O te cechy obszarów miejskich i wiejskich 
szczególnie trudno w warunkach dużych rozbieżności poziomu rozwoju społecznego i go-
spodarczego, tak typowych dla Polski.

Projekt URMA w założeniu stanowił próbę konceptualizacji idei partnerstw miejsko-
-wiejskich, źródło inspiracji i wyznacznik zasad ich budowania oraz platformę dla wymia-
ny doświadczeń. W praktyce współpraca miejsko-wiejska funkcjonuje lub nie, niezależnie 
od tego, czy opiera się na założeniach zawartych w idei URMA. Realia pokazują, że part-
nerstwa miejsko-wiejskie mają szansę na trwałe zaistnieć tam, gdzie cel ich zawiązywania 
jest czysto pragmatyczny, nie zaś ideologiczny, a im bardziej konkretna i uświadomiona 
potrzeba współpracy, tym większe korzyści może ona przynieść jej stronom. Na utylitar-
ność współpracy wskazują choćby badania w ramach studiów przypadków przedstawio-
nych przez M. Huculaka, M. Dej, W. Jarczewskiego i M. Wójcika. Jedynie realne korzyści 
odnoszone przez wszystkie podmioty stanowią bodziec do podtrzymania „partnerskiego” 
układu.

W związku z powyższym należy postawić kilka pytań. Po pierwsze na ile rozwi-
janie, na gruncie teoretyczno-politycznym, idei partnerstw miejsko-wiejskich jest ko-
nieczne i rzeczywiście sprzyja ich zawiązywaniu. Po drugie na ile swoista inżynieria 
w tym zakresie, tworzenie specjalnych narzędzi fi nansowych stymulujących powstawa-
nie partnerstw jest celowe i jaką ma szansę w dłuższej perspektywie na przybliżenie do 
celu, jakim jest rozwój trwałych, stabilnych powiązań. Po trzecie w jakim stopniu za-
wiązywanie partnerstw miejsko-wiejskich może przyczynić się do rozwoju społeczno-
-gospodarczego. 

W chwili obecnej można odnieść wrażenie, że – w warunkach polskich – partner-
stwo jako „wyższa” forma współpracy miejsko-wiejskiej, rozumiane zgodnie z założe-
niami idei URMA, jest jedynie teoretycznym wyrazem polityki spójności Unii Europej-
skiej na płaszczyźnie, która do lepszego funkcjonowania takich koncepcji nie potrzebuje, 
a w zamian oczekuje usprawnienia dotychczasowych lub stworzenia nowych praktycz-
nych instrumentów. Póki co, jak podkreśla J. Bański, brak widocznych efektów współpra-
cy oraz badań naukowych nie pozwala ocenić roli partnerstw. Odpowiedź na to pytanie 
możliwa będzie dopiero w dalszej perspektywie czasowej, gdy partnerstwa miejsko-wiej-
skie w większym stopniu staną się elementem realnej rzeczywistości, a nie tylko teore-
tycznych dociekań.

Na koniec należy podkreślić, że projekt URMA – pomimo opisanych trudności 
w adaptacji idei, którą wyraża – przyczynił się do pozyskania nowej wiedzy na temat 
powiązań między obszarami miejskimi a wiejskimi. Nie ulega wątpliwości, że z per-
spektywy partnerów stanowił on platformę wymiany doświadczeń o niebagatelnym 
znaczeniu. 

WSTĘP





1.  Wprowadzenie – dlaczego potrzebujemy partnerstw miejsko-wiejskich

Z powodu globalizacji regiony metropolitalne zmuszone są do ciągłego poprawiania jako-
ści funkcjonowania i umacniania swojej pozycji w międzynarodowej rywalizacji o inwe-
stycje, wykwalifi kowaną siłę roboczą, infrastrukturę czy też usługi poprawiające standard 
życia. Od lat 90. ubiegłego wieku miasta Europy Zachodniej włożyły wiele wysiłku, by 
nawiązać współpracę z otaczającymi je przedmieściami i obszarami wiejskimi, by wspól-
nie zwalczać rozbieżności wewnątrz metropolii, jednocześnie umacniając endogenny (we-
wnętrzny) potencjał w celu osiągnięcia zbalansowanego rozwoju terytorialnego. Ten trend 
został skonsolidowany przez Europejską Perspektywę Rozwoju Przestrzennego (EPRP), 
która skupia się na modelu policentrycznym i nowych sposobach współpracy między wsią 
a miastem. EPRP (CEC 1999, 21) uważa, że: „Miasta i otaczające je wsie posiadają co-
raz bardziej zróżnicowane, wewnętrzne zależności”. Te wewnętrzne powiązania wymagają 
dobrowolnej współpracy między lokalnymi ośrodkami administracyjnymi, aby wzmacniać 
konkurencyjność regionu jako całości. Co więcej, Agenda Terytorialna 2020 potwierdza 
wiodącą rolę obszarów metropolitalnych jako siły napędowej dla rozwoju szeroko pojmo-
wanych terenów sąsiadujących. Z tego powodu wspomniane obszary mogą być niezwykle 
cenne dla rozkwitu całej Europy, pod warunkiem, że dojdzie do obopólnej współpracy re-
gionów korzystających z ich dynamiki (CEC 2011, 4-7). Niemniej jednak rola regionów 
metropolitalnych jako jednostek napędowych (BBSR 2006, 708) jest ograniczona przez 
problemy natury strukturalnej, procesy polaryzacyjne, coraz większą segregację socjo-prze-
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strzenną oraz wewnętrzną peryferyzację (Danielzyk 2012, 31). Dobrze prosperujące obsza-
ry wiejskie mogą przyczynić się do rozwiązania tych problemów, jeśli uda się połączyć ich 
potencjał rozwojowy z obszarami zurbanizowanymi. 

Kolejnym aspektem są współczesne wyzwania, takie jak suburbanizacja, wpływ zmie-
niającego się klimatu, transfer energii elektrycznej czy też zanieczyszczenie środowiska, 
które są niezwykle złożone i nie mieszczą się w granicach administracyjnych, regional-
nych czy nawet państwowych. Można im sprostać jedynie wtedy, gdy zainteresowane 
podmioty pokonają istniejące bariery poprzez myślenie i działanie holistyczne (całościo-
we). Dlatego, dzięki wspomnianym wcześniej wyzwaniom, może pojawić się potencjał dla 
wspólnego działania podmiotów miejskich i wiejskich, który pozwoli na dalszy rozwój 
ich partnerstwa w przyszłości. Ponadto partnerstwa wiejsko-miejskie mogą się przyczy-
nić do zmniejszenia regionalnych dysproporcji rozwojowych dzięki rozpoznaniu i lepsze-
mu wykorzystaniu lokalnego potencjału obszarów miejskich i wiejskich oraz kompetencji 
i umiejętności różnych osób włączonych we współpracę. Dlatego wszystkie regiony – za-
równo gospodarczo silne, jak i słabe – mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego re-
gionu i czerpać z niego korzyści. Współpraca może zainicjować nowy wymiar solidarności 
przestrzennej. 

Mając na uwadze to, że stosunki (Bengs i Zonneveld 2003; Zonneveld i Stead 2007; 
Copus 2013), współzależności (Caff yn i Dahlström 2005) czy wzajemne relacje (Repp 
i inni 2012) między obszarami zurbanizowanymi a obszarami wiejskimi są naturalne z po-
wodu dojazdów do pracy, dostarczania żywności czy sposobu spędzania wolnego czasu, 
nadal istnieje potrzeba zdefi niowania, rozwinięcia i przebadania ich właściwości na polu 
partnerstwa wiejsko-miejskiego (CEC 1999; Kawka 2008, 2013; Artmann i in. 2012) 
w celu rozszerzenia wymiaru terytorialnego owej współpracy. W tym kontekście projekt 
URMA ma na celu stworzenie impulsów skłaniających do ustanowienia i wdrożenia part-
nerstwa miejsko-wiejskiego tak na obszarach metropolitalnych, jak i ich peryferiach. 

Partnerstwo miejsko-wiejskie to nadal „dosyć szeroko pojmowane pojęcie” (Kawka 
2013, 1) wskutek czego trudno o pełną jego defi nicję, dlatego celem tego rozdziału jest 
omówienie koncepcji partnerstwa miejsko-wiejskiego oraz przedstawienie wytycznych 
stworzonych przez projekt URMA, by wesprzeć tworzenie partnerstw miejsko-wiejskich 
w szerszym, europejskim kontekście, a także by rozpocząć naukową dyskusję dotyczącą 
charakteru i celów owego przedsięwzięcia w Polsce. Rozdział ten został podzielony na 
pięć części. Tuż po wstępie opisano podejście do partnerstwa miejsko-wiejskiego, następ-
nie w sekcji drugiej przedstawiono ofi cjalne dokumenty europejskie. Sekcja trzecia charak-
teryzuje zaplecze oraz cele projektu URMA a także najważniejsze zasady, którymi należy 
kierować się przy tworzeniu partnerstw miejsko-wiejskich. W sekcji czwartej objaśniono 
jak zastosować pomysły projektu URMA w praktyce, natomiast w ostatniej części znajduje 
się podsumowanie. 

Marta Jacuniak-Suda, Jörg Knieling, Andreas Obersteg
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2.  Partnerstwo miejsko-wiejskie jako narzędzie w ramach europejskiej 
polityki spójności 

Pierwszym dokumentem w Unii Europejskiej, który stwierdzał potrzebę stworzenia part-
nerstwa miejsko-wiejskiego była Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego, EPRP 
(1999). Podkreślała ona znaczenie policentrycznego rozwoju przestrzennego i nowego po-
dejścia do współpracy między obszarami wiejskimi i zurbanizowanymi. Powstanie stosun-
kowo zdecentralizowanej struktury miejskiej pozwoliłoby na rozwój obszarów wiejskich, 
co zmniejszyłoby dysproporcje występujące między tymi regionami. Co więcej, zmieniłoby 
to przestarzały sposób postrzegania miasta i wsi jako przeciwieństw. Według EPRP mia-
sto i wieś powinny być traktowane jako funkcjonalna, przestrzenna jednostka posiadająca 
własne relacje i współzależności, gdyż razem składają się na region i są nierozłącznie od-
powiedzialne za jego dalszy rozwój. Według Piątego raportu na temat spójności gospodar-

czej, społecznej i terytorialnej, Agenda Terytorialna 2020 defi niuje Politykę Spójności jako 
„kluczową strukturę, poprzez którą UE może odnosić się do problemów, ale także poma-
gać w uwolnieniu potencjału terytorialnego na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym 
i ponadnarodowym” (paragraf 6).

Agenda Terytorialna (CEC 2007) oraz Agenda Terytorialna 2020 (CEC 2011) oparte na 
założeniach EPRP podkreślają znaczenie rozwinięcia zbalansowanego i policentrycznego sys-
temu miejskiego z nowoczesnym partnerstwem miejsko-wiejskim. Agenda Terytorialna 2020 
planuje stworzenie struktury dla współpracy miejsko-wiejskiej, zakładając, że najważniejszym 
obszarem zainteresowania będą regionalne współzależności – dlatego sieć relacji, współpraca 
i integracja między poszczególnymi regionami UE na wszystkich poziomach terytorialnych są 
niezbędne (paragraf 9). Co więcej, Agenda Terytorialna 2020 podkreśla, że „obszary o podob-
nych możliwościach lub borykające się z podobnymi problemami powinny współpracować, by 
poprzez dzielenie się doświadczeniem zwiększyć swoją efektywność” (paragraf 12). W kontek-
ście współpracy miejsko-wiejskiej Agenda Terytorialna 2020 potwierdza istnienie wariacji na 
temat połączenia obszaru miejskiego i wiejskiego, m.in. obszarów podmiejskich czy peryferyj-
nych obszarów wiejskich. W związku z tym zintegrowane zarządzanie i planowanie powinno 
bazować na szeroko pojmowanym partnerstwie, aby wychwycić wszelkie współzależności mię-
dzy miastem a wsią. Można to osiągnąć poprzez strategie ukierunkowane na konkretne obszary 
(place-based strategies). Zgodnie z zasadami modelu policentrycznego i zbalansowanego rozwo-
ju terytorialnego, małe i średnie miejscowości powinny odgrywać kluczową rolę na obszarach 
wiejskich. Natomiast to na regionach metropolitalnych spoczywa odpowiedzialność za rozwój 
okolicznych obszarów sąsiadujących. Na koniec, Agenda Terytorialna 2020 podkreśla, że jednym 
z najważniejszych zagadnień sprawozdania jest poprawa komunikacji między centrami miast 
a obszarami wiejskimi, co pozwoli na zwiększenie dostępności usług oraz miejsc pracy. 

Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej nie zawiera infor-
macji na temat partnerstwa miejsko-wiejskiego, natomiast można w nim znaleźć odniesie-
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nia do Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), w której opisano strategię rozwoju wsi (drugi fi lar 
WPR) jako „zawierającą zagadnienia ekonomiczne, socjalne i środowiskowe, bazującą na 
podejściu terytorialnym i mogącą podtrzymać zrównoważony rozwój między ośrodkami 
miejskimi a wiejskimi” (CEC 2014, 189). W jaki sposób taka polityka miałaby doprowa-
dzić do utworzenia partnerstwa miejsko-wiejskiego pozostaje niejasne, chociaż dokument 
ten odnosi się do nowych instrumentów, takich jak Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
(ZIT), Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), a także do programów fi -
nansowanych wspólnie przez Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwo-
ju Regionalnego oraz Fundusz Spójności mających na celu wyeliminowanie konkretnych 
problemów związanych z rozwojem terytorialnym (CEC 2014, 236).

Czego można dowiedzieć się na temat partnerstwa miejsko-wiejskiego z lektury 
wspomnianych dokumentów? Po pierwsze EPRP, Agenda Terytorialna, Agenda Teryto-

rialna 2020 uznają miasto i obszary o charakterze wiejskim za funkcjonalne jednostki 
przestrzenne charakteryzujące się zróżnicowanymi powiązaniami i zależnościami. Po 
drugie podkreślają znaczenie policentrycznego modelu rozwoju przestrzennego i miej-
skiego oraz potrzebę utworzenia nowych partnerstw miejsko-wiejskich. Po trzecie owe 
partnerstwa powinny być stworzone, by rozwijać strategie konkretnych obszarów w celu 
współpracy, wypracowania wspólnych rozwiązań istniejących problemów i dzielenia się 
zdobytym doświadczeniem. Wykorzystanie endogenicznego potencjału odgrywa tutaj 
rolę pierwszorzędną. Wcześniejsze dokumenty przedstawiają ideę oraz uzasadniają po-
trzebę stworzenia partnerstw miejsko-wiejskich, jednakże Szósty raport… bezpośrednio 
odnosi się jedynie do wprowadzenia w życie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
czy też Wspólnotowych Lokalnych Strategii Rozwoju. Podsumowując, kwestia zdefi -
niowania, sprecyzowania głównych założeń oraz określenia wytycznych dotyczących 
utworzenia partnerstw miejsko-wiejskich pozostaje otwarta. 

3.  Projekt URMA – ku lepszemu zrozumieniu partnerstwa miejsko-wiejskiego

3.1  Kontekst i cele

Potrzeba zdobycia wiedzy na temat partnerstwa miejsko-wiejskiego i stworzenia plat-
formy służącej wymianie doświadczeń, która urzeczywistniła się w projekcie URMA, 
miała kilka źródeł. Po pierwsze inspiracją dla projektu była prezentacja przedsięwzięcia 
pod nazwą „Ponadregionalne Partnerstwo Północnych Niemiec / Region Metropoli-
talny Hamburga” będąca częścią programu Rządu Federalnego Niemiec pn. „Projek-
ty demonstracyjne w zakresie planowania przestrzennego” (2008–2010). Przedstawio-
no tam innowacyjne metody radzenia sobie z regionalnymi rozbieżnościami oraz nowe 
struktury zarządzające, przystosowane do pracy na dużych obszarach miejsko-wiejskich. 
Po drugie, bazując na holenderskim projekcie „Amsterdam – Odpowiedzialna Stolica” 
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(Amsterdam Responsible Capital) oraz przykładzie metropolii Hamburg, w ramach grupy 
METREX (Network of Metropolitan Regions and Areas – „Sieć Europejskich Regionów 
i Obszarów Metropolitalnych”) utworzono grupę ekspercką URMA – Miejsko-wiej-
skie relacje w strefach wpływów metropolitalnych (URMA – Urban-rural relationships 

in metropolitan areas of infl uence), która ma na celu analizę zintegrowanego podejścia 
do współpracy między poszczególnymi podmiotami przy rozwijaniu i wprowadzaniu 
wspólnych inicjatyw miejsko-wiejskich. Na zebraniu METREX-u w 2011 roku dys-
kutowano na temat celów, potencjalnych obszarów współpracy a także sposobów fi nan-
sowania projektu (METREX 2014). W marcu 2012 roku w Hamburgu odbyła się in-
auguracyjna konferencja projektu URMA. Po trzecie projekt URMA czerpał inspiracje 
z ekspertyzy i spotkań organizowanych w ramach Rady Doradczej ds. Rozwoju Prze-
strzennego w Federalnym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast na 
temat „Partnerstwa na wielką skalę: szanse dla spójności i innowacji na nowym pozio-
mie przestrzennym”. 

Ogólnym celem projektu URMA jest wspieranie wymiany doświadczeń dotyczących 
powstawania i wprowadzania w życie partnerstw miejsko-wiejskich na konkretnych, euro-
pejskich obszarach metropolitalnych i w ich sąsiedztwie. U podstaw projektu leży poprawa 
efektywności lokalnej i regionalnej polityki dotyczącej międzysektorowej i wielopoziomo-
wej współpracy między miastami i obszarami wiejskimi. W tym kontekście partnerstwa 
miejsko-wiejskie mogą posłużyć jako narzędzie wzmacniające potencjał, generujące i roz-
przestrzeniające nowoczesne rozwiązania na różnych płaszczyznach rozwoju przestrzen-
nego. Przez ostatnie trzy lata działalności, dziewięciu uczestników projektu z Bułgarii,  
Holandii, Niemiec, Włoch i Polski (ryc. 1) pracowało nad zagadnieniem, w jaki sposób 
ustanowić i wdrożyć długoterminowe partnerstwa miejsko-wiejskie. Uczestnicy zajmowali 
się trzema głównymi kwestiami: 

– co jest konieczne do pobudzenia i wzmocnienia wspólnych relacji 
– w jakich sektorach obie strony mogłyby najbardziej skorzystać z bliższej współpracy 
– w jaki sposób współpraca ponadregionalna może przyczynić się do powstania nowych 

form współodpowiedzialności i solidarności na rzecz wzmocnienia spójności terytorialnej

Jako międzyregionalny projekt wspólnotowy URMA wspierała wymianę doświad-
czeń między członkami administracji regionalnej, instytucji badawczych, przedsię-
biorstw i organizacji pozarządowych. W trakcie realizacji projektu zorganizowano licz-
ne konferencje, wizyty studyjne i warsztaty w ramach różnych spotkań tematycznych. 
Co więcej, twórcy projektu mogą pochwalić się skrótowym słownikiem pojęć, przekro-
jem opcji planowania współpracy miejsko-wiejskiej, sprawozdaniem z programów pilo-
tażowych, raportami monitoringowymi, analizami dobrych praktyk a także szeregiem 
zaleceń dla zarządców. 
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Kolejna sekcja będzie w pełni poświęcona jednemu z najważniejszych dokumentów 
projektu, tj. URMA-Approach. Dokument ten defi niuje współpracę na płaszczyźnie miej-
sko-wiejskiej oraz uzasadnia potrzebę jej realizacji. 

Ryc 1. Regiony i instytucje uczestniczące w INTERREG IVC URMA 

Opracowane na podstawie: M. Jacuniak-Suda, T. Schwämmle 2014

3.2. URMA-Approach – defi nicja i podstawy współpracy między miastami a obszarami 

wiejskimi

Ze względu na różne sposoby rozumienia i interpretacji partnerstw miejsko-wiejskich 
w początkowej fazie projektu, stworzenie spójnej defi nicji okazało się niezbędne dla konty-
nuacji przedsięwzięcia. Właśnie dlatego dokument koncepcyjny URMA-Approach, powsta-
ły w 2013 roku, skupił się m.in na stworzeniu owej defi nicji, która rozumie partnerstwo 
miejsko-wiejskie jako wspólną, zorientowaną na projekty inicjatywę podmiotów z obsza-
rów metropolitalnych oraz obszarów wiejskich mającą na celu utworzenie stabilnych, lecz 
jednocześnie elastycznych struktur wspólnotowych (URMA 2011, 2013a, 2013c; BMVI 
Hamburg 2011, 7–8, 12–14; Kawka 2008, 63; BMVBS 2012, 11). Warunkiem powstania 
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współpracy miejsko-wiejskiej jest obopólna potrzeba bardziej efektywnej współpracy mię-
dzy zainteresowanymi stronami. 

Charakterystyka partnerstw miejsko-wiejskich może być modyfi kowana przez szereg 
aspektów, które muszą być brane pod uwagę przez ustawodawców przy opracowywaniu 
strategii i instrumentów wspierających ich tworzenie. 

Po pierwsze należy zastanowić się nad wymiarem przestrzennym partnerstw miejsko-
-wiejskich. Mogą one być utworzone wewnątrz już istniejących formalnie granic jednostki 
terytorialnej (np. regionu administracyjnego, stowarzyszenia gmin czy wyznaczonych ob-
szarów metropolitalnych), ale nic nie stoi na przeszkodzie, by rozszerzyć działalność poza 
główną strefę wpływów metropolii, przełamując tym samym typowy schemat współpracy 
na osi miasto-przedmieścia. Innymi słowy, partnerstwo może sięgać dalej niż tylko do są-
siedniej miejscowości. W związku z tym powstać mogą różne konstelacje przestrzenne – 
URMA rozróżnia co najmniej trzy typy:

1) Ponadregionalna (także międzynarodowa) współpraca miejsko-wiejska regionu lub 
regionów metropolitalnych z szeroko rozumianym zapleczem wiejskim.

2) Wewnątrzmetropolitalna strefa współpracy między ścisłym centrum a obszarami, któ-
re je otaczają. 

3) Partnerstwo między siecią małych i średnich miejscowości oraz otaczających je obsza-
rów wiejskich. 

W zależności od rodzaju potrzeb (np. zarządzanie odpadami, regionalna sieć transportu 
publicznego czy ochrona przeciwpowodziowa), partnerstwa miejsko-wiejskie mogą być sto-
sowane na różnych szczeblach przestrzennych. Co więcej, w odniesieniu do współpracy miej-
sko-wiejskiej w zakresie przedsiębiorczości, może ona rozwijać się ponadlokalnie niezależnie 
od rzeczywistej odległości podmiotów, bazując na interakcji wirtualnej. (Copus 2013, 12–13). 
W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwo rolne może mieć odbiorców (hotele, restauracje, 
usługi cateringowe) z geografi cznie dalej położonych obszarów lub z zagranicy.

Po drugie partnerzy powinni być traktowani na równych zasadach, tj. współpraca po-
winna bazować na uzyskiwaniu wspólnych korzyści, szacunku oraz uznaniu wzajemnej 
zależności między podmiotami miejskimi i wiejskimi. Jeśli współpraca zostanie zdomino-
wana przez struktury hierarchiczne, stereotypy czy postawę roszczeniową jednej ze stron, 
to partnerstwo okaże się bardzo krótkotrwałe. Można to zaobserwować na przykładzie 
miast, które naciskają na niekontrolowaną urbanizację sąsiadujących obszarów wiejskich, 
nie przestrzegając zasad określonych w planach zagospodarowania przestrzennego (Zim-
nicka i Czernik 2007, 20 i kolejne).

Po trzecie partnerstwa miejsko-wiejskie są zależne od kultury dialogu. Tworzenie 
partnerstw opiera się na zasadzie dobrowolności i wymaga wzajemnego poszanowania 
podczas negocjacji, zwiększania kompetencji (know-how) i budowania zaufania. Podmioty 

PARTNERSTWO MIEJSKO-WIEJSKIE JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE SPÓJNOŚĆ TERYTORIALNĄ...



22

miejskie  i wiejskie powinny stopniowo budować kulturę dialogu oraz szukać długotermi-
nowych rozwiązań z korzyścią dla całego regionu, zamiast skupiać się na krótkotrwałych 
i niewielkich profi tach dostępnych od zaraz. Jest to jedno z najbardziej problematycznych 
zagadnień dotyczących stosunków między centrami wielkich miast a obszarami sąsiadują-
cymi – dominująca strona (Fürst 2003, 447) decyduje np. o powstaniu strefy przemysłowej 
w danym miejscu lub o tym, kto powinien zająć się problemem nadmiernego ruchu. Ob-
szary wiejskie czerpią korzyści z postępującej urbanizacji, jednak miasta powinny przejąć 
część problemów z nią związanych. 

Kolejnym aspektem do rozważenia jest kwestia podziału korzyści, środków i kosztów. 
Partnerstwo miejsko-wiejskie powinno być oparte na wspólnych korzyściach i zasobach 
a także na dzieleniu kosztów. W ten sposób współpraca przyniesie korzyści wszystkim 
uczestniczącym podmiotom. Negocjacje korzystne dla obu stron oraz umiejętność dziele-
nia się środkami, odpowiedzialnością i zobowiązaniami będą czynnikami zwiększającymi 
spójność między metropolią a obszarem wiejskim a także zapewnią skuteczną alokację fun-
duszy. To także ukazuje pojęcie solidarności przestrzennej, gdy myślimy o podziale pracy/
funkcji między różnymi podmiotami czy jednostkami terytorialnymi. Na przykład jedna 
z jednostek terytorialnych nie jest w stanie utrzymać uniwersytetu, parku technologicznego 
czy centrum kulturalnego, muszą one zostać rozproszone w celu uzyskania równych szans 
zatrudnienia (URMA 2013b, 2). Jeśli zainteresowane strony wykorzystają swoje kluczo-
we kompetencje / endogenny potencjał i wniosą równy wkład w działalność partnerską, to 
koszty konkurencji powinny się obniżyć. 

Jak w przypadku wszystkich struktur zarządzających, partnerstwo miejsko-wiejskie 
należy rozwijać poprzez zaangażowanie wielu podmiotów reprezentujących różne sektory 
i szczeble zarządzania: administrację publiczną, członków administracji lokalnej i regio-
nalnej, organizacji pozarządowych (NGO-sów), biznesmenów i naukowców. Jako że po-
szczególne podmioty posiadają konkretną wiedzę praktyczną, znajomości i środki, mogą 
być postrzegane jako endogeniczny potencjał regionu (Blatter i Knieling 2009, 253). 
W rezultacie model potrójnej lub poczwórnej helisy (efektywny trójkąt/czworokąt współ-
pracy) poprawi efektywność i innowacyjność projektu. Ta ostatnia, w kontekście projektu 
URMA, rozumiana jest jako transfer wiedzy bazujący na tworzeniu i rozprzestrzenia-
niu nowości, nowej wiedzy lub przedstawianiu znanych już informacji w nowym świetle 
(Cooke 2001, 33; Lamboy 2005, 1142). Łatwiej o innowacyjne rozwiązania, gdy podmioty 
o rożnych specjalizacjach i pochodzące z różnych sektorów działają wspólnie. 

Współpraca między miastami i obszarami wiejskimi odzwierciedla zmienną geome-
trię, tzn. zestawienie podmiotów/regionów i obszarów geografi cznych zaangażowanych 
w partnerstwo miejsko-wiejskie może różnić się w zależności od orientacji tematycznej 
owej współpracy. Dlatego partnerstwa są napędzane głównie przez konkretne działania 
i praktyczne projekty działające na obszarze jednostek administracyjnych, a nie przez pla-
nowanie regionalne. Pierwotnie zagadnienie to zostało przedstawione w kontekście inte-
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gracji europejskiej, konkretnie w trakcie debat na temat zróżnicowanego poziomu integracji 
oraz próby pogodzenia różnorodności regionalnej wewnątrz UE (Stubb 1996, 283). W tym 
kontekście zmienna geometria jest rozumiana jako: „Tryb zróżnicowanej integracji, która 
potwierdza istnienie stałych różnic wewnątrz struktury integracyjnej poprzez umożliwie-
nie nieodwracalnej separacji głównego centrum i mniej rozwiniętych jednostek integracyj-
nych”. Co więcej, zmienna geometria uznaje stałe różnice między centrum i peryferiami, 
tworząc w ten sposób różne skupiska jednostek integracyjnych (Stubb 1996, 285–287). 

4.  URMA-Approach w praktyce – doświadczenia z działań partnerskich 

Jak wcześniej wspomniano, ważnym aspektem projektu URMA jest stworzenie platfor-
my umożliwiającej wymianę doświadczeń między zainteresowanymi podmiotami – regio-
nami partnerskimi, ich przedstawicielami, ekspertami niezależnymi czy też instytucjami. 
Nacisk położony na współpracę i wymianę pomysłów prowadzi nie tylko do poprawienia 
jakości i umocnienia samych partnerstw miejsko-wiejskich, ale także dostarcza wielu kon-
kretnych doświadczeń. Projekt URMA wspiera proces wymiany doświadczeń na czterech 
poziomach: nauce wewnątrz projektu przy uczestnictwie wszystkich partnerów, wzajem-
nej wymiany doświadczeń dwóch podmiotów borykających się z tym samym problemem, 
wewnętrznej wymiany doświadczeń między regionami partnerskimi i zdobywania wiedzy 
przy pomocy niezależnych ekspertów i instytucji. 

Szczególnie istotna dla projektu była wymiana najlepszych praktyk, gdyż liczne wyjaz-
dy studyjne wspierały bezpośrednią dyskusję oraz wymianę doświadczeń między regionami 
partnerskimi. Na przykład podczas wizyty studyjnej w Twente przedstawiciele miast i wsi 
z województwa małopolskiego zainteresowali się działalnością Green Knowledge Portal 
z Twente oraz miejscową inicjatywą żywnościową w Lombardii i Toskani. Te doświadcze-
nia poskutkowały stworzeniem nowego projektu wspólnotowego łączącego konsumentów 
z metropolii krakowskiej i producentów żywności z powiatu gorlickiego. Oprócz tego kon-
kretnego przykładu doszło także do ogólnej wymiany wiedzy i doświadczeń, a przedsta-
wiciele Lombardii i województwa zachodniopomorskiego opracowali wspólnie narzędzia 
ograniczające nadmierny rozrost miast. 

Wymiana doświadczeń między współpracującymi regionami to najważniejsza część 
projektu URMA – prowadzi ona do lepszego zrozumienia samej idei oraz skutkuje powsta-
waniem partnerstw miejsko-wiejskich, które doskonale radzą sobie z poprawą spójności 
terytorialnej. 

Partnerstwo miejsko-wiejskie może być ustanowione z powodzeniem tylko wtedy, gdy 
istnieją realne potrzeby i korzyści z punktu widzenia wszystkich zaangażowanych stron. 
Doświadczenia nie można po prostu przenieść z jednego regionu do drugiego. Aby w od-
powiedni sposób tworzyć i wspierać partnerstwa miejsko-wiejskie, należy zrozumieć różne 
kultury planowania i uprawiania polityki, sytuację socjologiczno-demografi czną i gospodar-
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czą a także dynamikę na szczeblu regionalnym i państwowym. Należy również uwzględnić 
specyfi kę poszczególnych regionów ze względu na różnice w procesach urbanizacji i za-
gospodarowania przestrzennego między krajami europejskimi. Partnerzy muszą wyrazić 
wspólne zdanie na temat zarządzania wielopoziomowego. Wiele partnerstw miejsko-wiej-
skich istnieje na więcej niż jednym szczeblu administracyjnym (miejskim, regionalnym, 
państwowym czy międzynarodowym). W takich przypadkach ważne jest, by wspierać two-
rzenie ram administracyjnych dla wielopoziomowego sprawowania rządów. Takie narzędzie 
organizacyjne może ułatwić przepływ informacji między lokalnymi i regionalnymi szcze-
blami planowania (szczególnie między urzędnikami państwowymi, radnymi, wójtami itp.). 

Zarządzanie wielopoziomowe 

Organy rządowe niższego szczebla są odpowiedzialne za wdrożenie planowania i rozwoju 
regionalnego. Z tego powodu wydają się być najodpowiedniejszymi organami do tworze-
nia i koordynacji partnerstw miejsko-wiejskich, zwłaszcza w przypadkach gdy partnerstwa 
obejmują kilka szczebli rządowych. Mogą one pełnić rolę węzła komunikacyjnego między 
zainteresowanymi stronami, umożliwiając wymianę informacji, praktycznej wiedzy o re-
gionie oraz monitorowanie projektu. Ponadto istnieje szereg instytucji (ponad)regional-
nych, które mają doświadczenie we współpracy regionalnej i mogą działać jako siła napę-
dowa dla partnerstw miejsko-wiejskich, np. stowarzyszenia metropolitalne, sieci miejskie, 
stowarzyszenia transportu publicznego, regionalne agencje rozwoju gospodarczego, insty-
tuty badawcze, uniwersytety itp. 

Współpraca międzysektorowa 

Wiele partnerstw miejsko-wiejskich staje w obliczu problemów, które nie mieszczą się 
w granicach sektorowych. Najczęściej chodzi o służby odpowiedzialne za rolnictwo i roz-
wój przestrzenny, ale takie sytuacje zachodzą także w innych dziedzinach tematycznych. 
W celu rozwiązania problemów i pełnego wykorzystania wspólnych potencjałów part-
nerstw miejsko-wiejskich konieczne jest stworzenie wzajemnych powiązań między pod-
miotami, które będą odpowiedzialne za różne obszary tematyczne. Partnerstwa miejsko-
-wiejskie mogą pomóc w uniknięciu typowych komplikacji powstających między władzami 
odpowiedzialnymi za poszczególne sektory. 

Obszary funkcyjne 

Na przykładzie regionów współpracujących z projektem URMA i innych można dostrzec, 
że wzajemne powiązania funkcyjne istnieją niezależnie od granic administracyjnych, regio-
nalnych czy państwowych. Dlatego też rządy krajowe powinny uznać, że planowanie prze-
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strzenne, a zatem współpraca miejsko-wiejska, musi odzwierciedlać powiązania funkcyjne. 
Jeśli wymaga się zinstytucjonalizowania współpracy miejsko-wiejskiej, mogą powstać nowe 
jednostki przestrzenne w zależności od typów partnerstw – od niewielkich obszarów funk-
cjonalnych przez regiony metropolitalne do olbrzymich metaregionów. 

Zaangażowanie interesariuszy 

W zależności od typu partnerstwa miejsko-wiejskiego wymagane jest uczciwe uczestnic-
two wszystkich interesariuszy (np. władz publicznych, instytutów naukowych, przedsię-
biorstw i instytucji obywatelskich). Model potrójnej/poczwórnej helisy może być użyty 
do identyfi kacji nowych, istotnych tematów lub do wprowadzania w życie innowacyjnych 
przedsięwzięć, tak jak pokazano na przykładzie Green Knowledge Portal z Twente. 

Ważne jest, aby przekonać lokalnych przywódców politycznych (burmistrzów, rad-
nych), przedsiębiorców i organizacje pozarządowe do aktywnego włączenia się w partner-
stwa miejsko-wiejskie, aby umożliwić im przejęcie zarządzania rozpoczętymi projektami. 
Współpraca w Jutlandii pokazuje, jak burmistrzowie małych i średnich miast Szlezwiku-
-Holsztynu i Danii od samego początku zaangażowali się w tamtejsze projekty. 

Konieczne jest także zaangażowanie sektora prywatnego w celu stymulowania zinte-
growanego rozwijanie gospodarczego miast i wsi. Jednym z przykładów takiej działalności 
jest stworzenie i rozwijanie forum, gdzie przedstawiciele biznesu, z obszarów miejskich jak 
i wiejskich, mogliby dyskutować z przedstawicielami lokalnej i regionalnej administracji. 

Uczestnictwo obywateli 

Wielu obywateli każdego dnia doświadcza interakcji między miastem a obszarem wiej-
skim. W sposób fi zyczny przekraczają granice administracyjne, podróżując do pracy 
i korzystając z dóbr i usług, które obejmują obszary miejskie i wiejskie. Dlatego to wła-
śnie obywatele miast i wsi powinni zostać uznani za ekspertów w identyfi kacji możliwo-
ści i wyzwań stojących przed partnerstwami miejsko-wiejskimi. Udział społeczeństwa 
powinien być zapewniony poprzez wdrożenie nowych metod (np. metoda Charrette 
w Toskanii) i zaangażowanie różnych grup (np. młodzieży i studentów, jak miało to 
miejsce w Twente).

Wydarzenia jako platformy 

Duże wydarzenia, które do tej pory odbywały się głównie w jednym mieście, są coraz czę-
ściej przeprowadzane na skalę regionalną. Ponadto pojawiła się tendencja by pokrywały 
szerszy zakres tematów dotyczących ogólnego rozwoju miasta bądź regionu, tak jak np. 
„zrównoważone regiony”. Imprezy takie jak EXPO 2015 w Mediolanie czy Międzynarodo-
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wa Wystawa Ogrodnicza Hamburg 2013 (International Garden Exibition Hamburg 2013) 
to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i pomysłów między partnerami. Umożliwia 
także podmiotom miejskim i wiejskim wychodzenie z inicjatywą wspólnych projektów. 

Krajowe i unijne programy i instrumenty 

Doświadczenia z poprzednich i obecnych programów unijnych oraz krajowych są niezastą-
pionym źródłem wiedzy przy okazji tworzenia partnerstw miejsko-wiejskich (np. INTER-
REG A – projekt zajmujący się współpracą transgraniczną, LEADER – jako model współ-
pracy między gminami oraz Niemiecki Demonstracyjny Projekt Planowania Przestrzennego 
MORO (Spatial Demonstration Project MORO) – dla partnerstw wielkoobszarowych). 
Idea partnerstw miejsko-wiejskich powinna zdobyć poparcie w przyszłych projektach. 

Niektóre państwa członkowskie UE rozpoczęły już wprowadzanie nowych instru-
mentów fi nansowych, takich jak RLKS czy ZIT. Pierwsze dane płynące z Polski i Bułgarii 
wskazują na to, że instrumenty te mogą przyczynić się do poprawy jakości partnerstw miej-
sko-wiejskich w przyszłości. Niemniej jednak, nadal należy reklamować potencjalne zalety 
a także monitorować i oceniać tego typu inicjatywy. 

Kolejnym celem projektu URMA było zidentyfi kowanie sektorów tematycznych, 
w których interesariusze reprezentujący obszary wiejskie i miejskie mogli wspólnie korzy-
stać z bliższej współpracy. Lista poniższych aspektów daje wgląd w tematy wskazane przez 
partnerów projektu URMA w ankietach, podczas konferencji i wizyt studialnych.

Infrastruktura – mieszkańcy obszarów wiejskich regionów metropolitalnych często 
miewają trudności z dotarciem do centrum miast, dlatego rozbudowana infrastruktura 
jest warunkiem koniecznym dla powstania partnerstw miejsko-wiejskich. Wprowadzenie 
środków transportu masowego, parkingów z możliwością przesiadki do transportu publicz-
nego, synchronizacji autobusów i kolei, poprawienie rozkładów jazdy kolei państwowych 
i podmiejskich oraz zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego będzie wielkim 
krokiem naprzód. 

Żywność i produkty regionalne – stworzenie lub odtworzenie regionalnych pro-
duktów żywnościowych to temat poruszany we wszystkich obszarach, na których działa 
projekt URMA. Na dzień dzisiejszy to oczywiste, że żywność regionalna łączy obszary 
miejskie i wiejskie, a zapotrzebowanie na nią wciąż rośnie. Partnerstwa są niezbędne do 
tego, by zorganizować uniwersalne narzędzia promujące regionalne łańcuchy produk-
cyjne i dostosować podaż do popytu (takie narzędzia to np. regionalne fundusze na mi-
krokredyty, doradztwo, spółdzielnie i rynki zbytu dla lokalnych producentów żywności). 

Planowanie przestrzenne i rozwój terytorialny – wszyscy współpracownicy projektu 
URMA zgadzają się co do potrzeby utworzenia instrumentów planowania i zarządzania 
przestrzennego, które pozwolą na integrację obszarów miejskich i wiejskich pod względem 
planowania i rozwoju. Na przykład województwo zachodniopomorskie i Lombardia opra-
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cowują wytyczne dla przyszłej redukcji niekontrolowanego rozwoju miast, które zostaną 
włączone do planów zagospodarowania przestrzennego 

Rozwój gospodarczy – współpraca grup z obszarów miejskich i wiejskich może skut-
kować wydajniejszym wykorzystaniem zasobów. Pożądanym skutkiem ubocznym takiej 
współpracy może okazać się transfer pomysłów z obszarów miejskich do wsi i vice versa. 
Współpraca grupowa znacznie zwiększa zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw 
w sprawy całego regionu. 

Energia odnawialna – partnerzy projektu URMA postrzegają źródła regionalnej ener-
gii odnawialnej jako jeden z tematów współpracy. Obszary wiejskie mogą przyczynić się do 
zwiększenia dostaw energii do obszarów zurbanizowanych. Produkcja energii przy wyko-
rzystaniu farm wiatrowych lub biomasy ma wpływ na rozwój lokalnej gospodarki. 

Lokalne i regionalne usługi publiczne w obliczu zmian demografi cznych i społecznych 
– zmniejszanie się i starzenie populacji, zwłaszcza w regionach wiejskich, wymaga lepszej 
integracji usług publicznych, w szczególności w dziedzinie opieki zdrowotnej i edukacji. 
Dotyczy to m.in. obszarów wiejskich w Pleven i województwa małopolskiego.

Turystyka – połączenie aktywów turystycznych obszarów wiejskich i miejskich jest 
okazją do poprawienia atrakcyjności regionu, co może przyczynić się do zwiększenia ru-
chu turystycznego oraz powstania obszarów rekreacyjnych, z których będą mogli korzystać 
także lokalni mieszkańcy. Partnerzy projektu URMA pracują nad lepszą integracją atrakcji 
turystycznych, na przykład poprzez łączenie oferty kulturalnej z agroturystyką. 

5.  Wnioski – jak odnieść wzajemną korzyść w partnerstwach 
miejsko-wiejskich

Według projektu URMA, spośród wszystkich cech charakteryzujących partnerstwa miej-
sko-wiejskie zasada wzajemnej korzyści odgrywa kluczową rolę i jest niejako warunkiem 
wstępnym przy tworzeniu partnerstwa. W trakcie trwania projektu regiony partnerskie 
(tak miejskie, jak i wiejskie) dostarczyły licznych przykładów wzajemnych korzyści, nie-
mniej jednak ten wątek nadal bywa kwestionowany. Na przykład Copus (2013, 20) pod-
kreśla, że współpraca miejsko-wiejska może stać się raczej „ślepym zaułkiem” niż sposobem 
na zrealizowanie celów Polityki Spójności. Ponadto apeluje o „prawdziwe i odpowiednie 
korzyści dla wiejskich obszarów Europy” (Copus 2013, 27). Także niemieckie podejście do 
partnerstwa ponadregionalnego – tzw. wspólnot odpowiedzialności, nie obyło się bez słów 
krytyki (Megerle 2008, 7–8; Scheck 2012, 28–29; BMVBS 2012, 14). Przykładowo: zaan-
gażowane podmioty zgłaszały duży potencjał konfl iktowy spowodowany różnicami moty-
wacyjnymi i oczekiwaniami, ale także nietrwałością struktur zarządzających. Dlatego lep-
sze relacje osobiste między zainteresowanymi podmiotami są dobrym punktem wyjścia dla 
przyszłych partnerstw miejsko-wiejskich (Köller 2011, 15). Podobnie umowy o współpracy 
zawarte w styczniu 2014 roku pomiędzy Amsterdamem a jednymi z najszybciej podupada-
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jących demografi cznie i gospodarczo miast w Holandii – Delfzijl, Sluis i Heerlen – w ra-
mach inicjatywy „Amsterdam – Odopowiedzialna Stolica” są uważane przez niektórych 
badaczy za „wymuszoną i pozorną próbą troszczenia się o bliżej nieokreślone i szeroko poj-
mowane zaplecze kraju” stworzoną jedynie po to, by umocnić własną pozycję gospodarczą 
i sięgnąć po wsparcie zapewniane przez politykę krajową (Bontje 2014). 

Mając na względzie powyższe, wzajemne korzyści płynące z partnerstwa miejsko-
-wiejskiego muszą być zrównoważone w wyniku negocjacji oraz współdzielenia zasobów, 
odpowiedzialności i zobowiązań. Podczas realizacji projektu URMA pojawiły się cztery 
główne obszary tematyczne, które powinny być rozpatrywane przez wszystkie partnerstwa 
miejsko-wiejskie w celu lepszego gospodarowania zasobami i rozprzestrzenianiu korzyst-
nych wpływów z miast do wsi i vice versa (URMA 2014):

– poprawa dostępności do infrastruktury łączącej (w tym szerokopasmowego Internetu, 
transportu publicznego itp.) centra miast z otaczającymi je obszarami wiejskimi (Ple-
ven, Zachodniopomorskie, Kraków),

– przywrócenie i rozwój produkcji regionalnej a także stworzenie łańcucha dostaw do 
centrum metropolii, jak i w inne rejony kraju (Twente, Lombardia, Toskania, Kraków),

– pobudzenie działalności gospodarczej na obszarach miejskich i wiejskich poprzez 
współpracę w klastrach tematycznych (Korytarz Jutlandzki),

– rozbudowanie współpracy między instytucjami naukowymi (Pleven-Sofi a, północne 
Niemcy-Dania).

Na koniec należy podkreślić, że aby tworzyć i odpowiednio wspierać partnerstwa 
miejsko-wiejskie na obszarach metropolitalnych i poza nimi, niezbędne jest zrozumienie 
różnych kultur politycznych i sposobów planowania, innej sytuacji demografi cznej i spo-
łeczno-ekonomicznej a także dynamiki rozwoju na szczeblu regionalnym i krajowym. 

Podsumowując, nie ma jednego „prawidłowego” modelu dla partnerstw miejsko-wiej-
skich. Unia Europejska zapewnia różne platformy wymiany informacji (METREX, EU-
ROCITIES) oraz instrumenty wspomagające tworzenie partnerstw miejsko-wiejskich 
(ZIT, RLKS), ale obowiązek utworzenia takiego partnerstwa leży po stronie podmiotów 
lokalnych i regionalnych, które muszą znaleźć odpowiednie zagadnienia tematyczne, po-
znać zasady współpracy, złożyć struktury organizacyjne i decyzyjne, by owe partnerstwo 
mogło dojść do skutku. Dlatego właśnie projekt URMA może być jedynie drogowskazem 
i źródłem inspiracji. Oczywiście partnerstwa miejsko-wiejskie nie mogą zastąpić przepi-
sów krajowych dotyczących planowania przestrzennego, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by 
uzupełniały i koordynowały konkretne polityki sektorowe. 

W praktyce, gdy należy liczyć się np. ze zmianą ram polityki krajowej lub regional-
nej, ograniczeniami fi nansowymi czy organizacyjnymi, rotacją pracowników itd., jest mało 
prawdopodobne, by wszystkie aspekty projektu URMA zostały jednocześnie wprowadzone 
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w życie. Niemniej jednak powinny one być traktowane jako zasady przewodnie dla wszyst-
kich tych podmiotów, które uważają, że partnerstwa miejsko-wiejskie mogą wnieść wartość 
dodaną do istniejących inicjatyw. 
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1.  Wprowadzenie

Diagnozowanie przestrzeni może mieć wiele ujęć. Od fotografi i miejsca do pokazania dy-
namiki zmian, a nawet określenia trendów. Diagnoza przestrzenna powinna zmierzać do 
zwiększenia liczby uczestników zainteresowanych przyśpieszeniem procesów rozwojowych 
(Deff ontaines i in. 2001). Diagnoza powinna pozwalać na formułowanie sądów o spójności 
terytorialnej, ale także mobilizować uczestników procesów rozwojowych do dalszego dzia-
łania, towarzyszyć zmianom w przestrzeni (Piveteau i Lardon 2002).

Diagnoza terytorialna jest przedstawiana przy użyciu skal wykorzystywanych dla róż-
nych celów, np. dla gospodarki gruntami komunalnymi w gminach poza głównymi strefa-
mi urbanizacji lub w planach obszarów funkcjonalnych i wielkich aglomeracjach, dla pla-
nowania nowych dzielnic miejskich odmiennie użytkujących przestrzeń itp. Różnorodne 
sytuacje skłaniają do poszukiwania synergii między procesami żywiołowymi a aktywnością 
człowieka pragnącego zmieniać tę przestrzeń (Minot 2001).

Diagnoza przestrzenna umożliwia stworzenie obrazu rozwoju obszaru. W świetle 
istniejących w obszarach metropolitalnych powiązań funkcjonalnych obszarów miejskich 
i wiejskich taka skoordynowana wizja jest bardzo pożądana ze względu na efekt synergii, 
jaki daje współpraca ludzi posiadających wiedzę z różnych dziedzin i konfrontujących 
swoje poglądy. Taka społeczna diagnoza wprawdzie nie może zastąpić eksperckich analiz 
i syntetycznych ujęć, ale jest bezcenną informacją o potrzebach, sądach i aspiracjach sze-
rokiego grona użytkowników danej przestrzeni.
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W oparciu o te dane i sugestie będzie łatwiej wyznaczyć kierunek rozwoju obszaru 
metropolitalnego a także budować listę priorytetów. Aby współpraca z mieszkańcami była 
efektywna, powinna spełniać szereg warunków organizacyjnych i merytorycznych, a mia-
nowicie:

− dotyczyć wyłącznie spraw wspólnych dla zbiorowości sołectwa, wsi, gminy, osiedla, 
dzielnicy, miasta,

− podlegać ocenie z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań (realiów),
− prowadzić do wniosków służących formułowaniu celów, wizji, priorytetów nawet za 

cenę daleko idących kompromisów,
− mieć dobrą organizację formalną i techniczną, a w razie potrzeby wsparcie ekspertów 

i łatwy dostęp do informacji,
− w pierwszej fazie współpracy mieszkańcy powinni mieć zapewnioną możliwość przed-

stawienia swoich ocen, postulatów i propozycji niezależnie od oceny ekspertów – do-
piero w drugiej fazie powinno nastąpić skonfrontowanie obu opcji,

− mieszkańcy uczestniczący w procesie diagnozowania i planowania powinni upo-
wszechniać zdobywane we współpracy informacje i zgłoszone propozycje a także gro-
madzić opinie w celu upowszechnienia całego procesu planistycznego i by aktywizo-
wać większą liczbę mieszkańców.

Z organizacyjnego punktu widzenia współpraca z mieszkańcami nie powinna być 
okazją do wiecowania i manifestacji. Wypada, aby uczestniczący we współpracy reprezen-
towali określone grupy mieszkańców, grupy interesów lub grupy problemowe. Ich rola po-
lega na włączaniu obywateli w nowy sposób do zarządzania terytorialnego przy uwzględ-
nieniu inicjatyw instytucjonalnych. 

Poszukiwanie graczy i próba określenia ich roli w dziedzinie diagnozowania są waż-
ne, gdyż dzięki temu pojawiają się zróżnicowane punkty widzenia i metody oceny sytuacji. 
Stąd proponuje się metody modularne (modelowe), iteracyjne i interaktywne. Są one ad-
resowane do mediatorów, agencji rozwojowych, techników i animatorów, którzy wspierają 
procesy rozwoju.

Diagnoza przestrzenna, jej fundamenty oraz jej związek ze strategią wymagają opi-
sania. Wykorzystanie procesu partycypacyjnego do budowy metody diagnozowania ma 
przed sobą przyszłość.

Postawienie dobrej diagnozy ma kluczowe znaczenie w planowaniu strategicznym 
(operacyjnym) i to zarówno w przypadku rozwiązywania problemów, jak i realizacji celów 
rozwojowych.

Wychodząc z założenia, że diagnoza sporządzana dla potrzeb planowania rozwoju 
obszaru metropolitalnego nie jest jedynie opisem czy charakterystyką stanu istniejącego, 
monografi ą danego obszaru, to rodzi się pytanie, czym zatem jest.

Zygmunt Ziobrowski
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Diagnoza (Dutkowski 2004) jest podstawą celowego działania. Jej zadaniem jest po-
znanie obecnego stanu danego obszaru i sytuacji zewnętrznej, która może mieć wpływ na 
działania planowane na jego terytorium. Dutkowski wyróżnia dwa rodzaje diagnozy:

– diagnozę ogólną, w której ogranicza się określenie typu albo gatunku rozpoznanego 
stanu rzeczy. Przedmiotem takich diagnoz mogą być obszar metropolitalny, gmina 
podmiejska, obszar peryferyjny, region nadgraniczny itd., 

− diagnozę szczegółową, znacznie bardziej rozbudowaną pod względem zakresu opisy-
wanych stanów i procesów zachodzących na danym obszarze.

W procesie planowania należy położyć nacisk na związek między uwarunkowaniami 
wynikającymi z diagnozy a zakładanymi celami rozwoju. Często bowiem bywa, że zada-
niem planu operacyjnego jest rozwiązanie jednego lub kilku problemów i wówczas nie ma 
potrzeby sporządzania kompleksowej diagnozy. W tych przypadkach będziemy mieli do 
czynienia z diagnozą mniej lub bardziej selektywną, zorientowaną na te segmenty stanu 
istniejącego, które będą aktywnie (pozytywnie lub negatywnie) wpływać na osiąganie za-
łożonych celów.

Selektywne ujęcie diagnozy nie wyklucza kompleksowego przedstawienia sytuacji 
wyjściowej. Przeciwnie, dzięki temu wybrane, szczegółowo opisane zjawiska odznaczą się 
na tle całości. Kompleksowe, acz syntetyczne przedstawienie wszystkich zjawisk i cech sta-
nu istniejącego dokonywane jest najczęściej w oparciu o dostępne źródła informacji będące 
punktem wyjścia dla identyfi kacji problemów i ułożenia wstępnej listy celów rozwoju.

Wartość diagnozy rośnie, jeśli zjawiska są pokazywane w ujęciu dynamicznym, 
czyli istnieje możliwość pokazania dynamiki zmian oraz trwałości bądź krótkotrwa-
łości trendów i tendencji. Nie jest to łatwe, gdyż zasoby danych istotnych dla plano-
wania rozwoju są wciąż skąpe, a zakres i wartość pozyskiwanych danych zmieniają się 
w czasie, w związku z czym trudno zgromadzić dużo danych w kilku przedziałach 
czasowych. Stąd tak ważna jest identyfi kacja rozproszonych źródeł danych i  skoor-
dynowanie ich parametrów. Wiele nadziei obudziło wdrożenie do bieżącej praktyki 
dyrektywy INSPIRE, która weszła w życie 15 maja 2007 roku. Jej głównym celem 
jest zapewnienie powszechnej dostępności informacji przestrzennej w Unii Europej-
skiej, uwzględniając w niezbędnym zakresie prawa własności intelektualnej. To wielkie 
międzynarodowe i interdyscyplinarne przedsięwzięcie o charakterze naukowym, tech-
nicznym, prawnym, ekonomicznym i organizacyjnym wiąże się przede wszystkim ze 
wspomaganiem polityk unijnych i krajowych w zakresie środowiska. Przedsięwzięcie 
to będzie miało pozytywny wpływ także na wiele innych dziedzin, upowszechniając 
spójną i kompleksową informację o geoprzestrzeni, tj. geoinformacji, dla rozwoju go-
spodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego przy uwzględnieniu po-
trzeb elektronicznej administracji (Gaździcki 2008).
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Trudności w pozyskiwaniu danych powodują, że wnioski wynikające z procedury dia-
gnostycznej są wciąż rzadko parametryzowane1, a tym samym zawierają dużą dozę su-
biektywizmu. Przy ograniczonej ilości danych bardzo trudno jest oceniać skalę i tempo 
(dynamikę) zmian zachodzących w procesie rozwoju danego obszaru. Ta komplikacja ma 
szczególny wymiar w przypadku obszarów funkcjonalnych, choćby takich jak obszar me-
tropolitalny, dla którego najwłaściwszą jednostką odniesienia danych powinna być nie 
tylko gmina, ale także poszczególne miasta. Jak wiemy, dla wielu interesujących danych 
najmniejszą jednostką odniesienia jest powiat. Poniżej gminy, dla takich jednostek we-
wnętrznego podziału jak miasto nie będące powiatem, dzielnica, jednostka strukturalna, 
obszar kryzysowy czy obszar problemowy, pozyskanie danych wciąż graniczy z cudem i jest 
możliwe tylko na drodze zakupu lub żmudnej kwerendy w rozmaitych instytucjach. Mając 
na uwadze potrzeby obszarów problemowych (w tym kryzysowych), istotne jest, aby gro-
madzone informacje nie były zbyt zagregowane. Pozwoli to bowiem oddać z większą pre-
cyzją przebieg granic obszarów kryzysowych ( Jarczewski, Jeżak 2010).

Sumując, diagnoza sytuacji wyjściowej (stanu istniejącego) sporządzana dla potrzeb 
planów obszarów metropolitalnych powinna charakteryzować się:

– ścisłymi związkami pomiędzy zakresem problemowym diagnozy a celami, które za-
mierza się osiągnąć lub problemami, które chce się rozwiązać,

– selektywnością problematyki wynikającą z ustalonego zakresu problemów i celów,
– ujęciem dynamicznym niezbędnym dla uchwycenia trendów i tendencji oraz oceny ich 

trwałości,
– parametryzacją stanów i zjawisk pozwalająca w zależności od dostępności danych na 

wymiarowanie skali zjawisk i tempa (dynamiki) zmian oraz bilansowanie strat i korzyści.

2. Propozycje metodologiczne dla diagnozowania terytorialnego

Istnieją trzy kierunki postępowania, które wpływają na dalsze kroki w diagnozowaniu 
przestrzeni: 

− badanie dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego,
− badanie dynamiki rozwoju przestrzennego,
− badanie dynamiki rozwoju instytucjonalnego.

Kolejnym podejściem będzie spojrzenie na metody diagnozowania poprzez pryzmat 
zarządzania terytorialnego. Pomaga ono zrozumieć różnorodność form organizacji tery-
torialnej, a równocześnie pozwoli na przetestowanie metody i zachowanie odpowiedniej 

1 Parametry to wielkości liczbowe wyznaczające stan układu fi zycznego (Kopaliński 1960).

Zygmunt Ziobrowski



37

elastyczności w budowaniu koncepcji poszczególnych kroków (etapów) procesu metodo-
logicznego.

Dla przygotowania dobrej diagnozy potrzebne jest zintegrowanie fazy prospektywnej, 
oceny sytuacji wyjściowej, fazy strategicznej oraz fazy planowania rozwoju terytorialnego. 
Pozwala to na przetestowanie propozycji metodologicznych. Powtórzenie procedury dia-
gnostycznej umożliwi ocenę dokonanych kroków i przejście do adaptacji różnych rozwią-
zań. To rodzi nowe pytanie o poszukiwanie formalnej zgody na zgeneralizowanie (upo-
wszechnienie) metody. Jest to ważne dla przyszłych uczestników aktywnie działających 
w terenie.

Zdefi niowanie metody ma także wymiar polityczny, ponieważ musi być ona zaak-
ceptowana przez współuczestników (przedstawiciele mieszkańców, eksperci, władza odpo-
wiedzialna za sporządzanie planów). Jest to pewien rodzaj kontraktu z tymi, którzy brali 
udział w budowaniu jej założeń. Dzięki temu diagnoza jest bardziej użyteczna, a uczestnicy 
potwierdzają jej prawidłowość, poszukując rozwiązań problemów na późniejszych etapach 
postępowania diagnostycznego i sprawdzając się w roli mediatorów.

W procesie diagnozowania analizujemy obszar jako system posiadający swoją we-
wnętrzną hierarchię, strukturę i relacje z otoczeniem. Z obserwacji wynika, że nie ma bez-
pośredniego przejścia ze stanu i miejsca, w jakim się znajdujemy, do zaproponowanych roz-
wiązań. Wybór strategii musi być wolny od subiektywnego spojrzenia, co pozwoli uniknąć 
konfl iktów oraz określić trudności w osiągnięciu celu.

Często zdarza się, że wstępne wnioski diagnostyczne są uznawane za stan już zdefi nio-
wany. Zdarza się też, że zdiagnozowany obraz, po skonfrontowaniu z informacjami sprzecz-
nymi z dokonanym już wyborem, trzeba zweryfi kować i negocjować nowe ujęcie diagnozy. 

Wysiłek metodologiczny dotyczy przejścia z jednego etapu do drugiego (zob. ryc. 1) 
i sprawdzania komplementarności informacji dotyczących uzgodnionych wyników.

Ważne jest opracowanie ogólnej wizji rozwoju obszaru dla identyfi kacji i animacji 
głównych sił rozwojowych. Konieczne jest gromadzenie informacji, które wnoszą wartość 
do planu działań. Dla znalezienia złotego środka należy podzielić proces metodologiczny 
na cztery warstwy:

1. Pola tematyczne (demografi a, użytkowanie terenu, środowisko naturalne…).
2. Skalę zjawisk przestrzennych.
3. Interakcje wewnątrz systemu.
4. Zmiany (dynamikę) w czasie.
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Ryc. 1. Cztery elementy (poziomy) analizy 

Źródło: Piveteau i Lardon 2002

Kombinacje pól, które są tematycznie różne, tworzą zbiór dynamicznie zmieniających się 
współzależności. Trzeba nie tylko analizować zróżnicowane pola tematyczne, ale także uwzględ-
niać relacje pomiędzy nimi. Co więcej, jest konieczne, aby zrozumieć ich relacje z podsystema-
mi, mając na względzie ich komplementarność. Jest prawdą, że dynamika procesów społecznych 
ma także wymiar terytorialny, choćby wymienić jedynie przemieszczanie się osób i aktywności.

Artykulacja zjawisk przestrzennych w różnych skalach pozwala rejestrować sytuacje 
o odmiennym charakterze. Zbiór skal przestrzennych jest rozważany także z uwzględnie-
niem czynnika czasu i rysujących się tendencji (trendów), co pozwala zrozumieć ewolucję 
danego obszaru. W tym celu konieczny jest dostęp do rozmaitych danych i ustalenie infor-
macji reprezentatywnych.

Interakcje wewnątrz systemu pozwalają odczytać zależności funkcjonalne. Obserwa-
cja zmian w czasie pozwala odczytać charakter procesów rozwojowych i ich dynamikę oraz 
wyznaczyć kierunek ewolucji danego obszaru.

Kompleksowa metoda diagnozowania obszarów funkcjonalnych (w tym obszarów 
metropolitalnych) może przebiegać w siedmiu etapach. Poszczególne etapy procesu meto-
dycznego wymagają włączenia różnych źródeł informacji i uczestników, w tym ekspertów, 
w zależności od rodzajów celów i wizji rozwoju:
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Pierwszy etap:
− ujęcie terytorialne i zdefi niowanie pytań wynikających z celów rozwoju,
− głębsze zrozumienie celów i przeformułowanie pytań,
− wstępne zapoznanie się z obszarem analizy i opracowanie zarysu diagnozy.

Drugi etap:
− analiza przestrzeni w oparciu o dane statystyczne i tematyczne,
− charakterystyka struktury i dynamiki zmian – również w oparciu o opinie i dane 

z ankiet wypełnionych przez uczestników procesu diagnozowania,
− studia nad zróżnicowanymi dokumentami kartografi cznymi i statystycznymi,
− uproszczona selekcja głównych elementów struktury przestrzennej i ustalenie jej mo-

delu przy użyciu modeli teoretycznych,
− uporządkowanie reprezentatywnych zasad dynamiki zmian terenu według warstw te-

matycznych (rolnictwo – demografi a itd.).

Trzeci etap:
− analiza przestrzeni i jej wizerunku (krajobraz, zjawiska społeczne i gospodarcze),
− w zależności od skali przeprowadzenie analiz uzupełniających dotyczących stanu ist-

niejącego. Powinny one być dokonane i interpretowane z różnych punktów widzenia, 
tj. krajobrazu, form komunikacji a także dokumentów planistycznych, np. SUiKZP, 
MPZP i innych,

− rozpoznanie wrażliwości krajobrazu na przewidywane zmiany jego funkcji w celu 
praktycznego włączenia aktorów gry o przestrzeń,

− skonsultowanie wyników z różnymi instytucjami opiniującymi i uzgadniającymi,
− skonsultowanie dokumentów planistycznych SUiKZ, MPZP i zbadanie zakresu ich 

obowiązywania,
− zestawienie zebranych informacji z modelem przestrzennym.

Czwarty etap:
− analiza przestrzenna wyprowadzona między innymi z opinii i ankiet wypełnionych 

przez uczestników procesu diagnozowania,
− zobrazowanie punktu widzenia uczestników procesu diagnozowania na wizję rozwoju 

terenu (projekt),
− przedstawienie pomysłu na wykorzystanie przestrzeni (projekt),
− przedstawienie projektów, które są dobre dla konkretnego terenu,
− przetworzenie wszystkich zdobytych informacji na model przestrzenny.
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Piąty etap:
− skonfrontowanie analiz przestrzennych w celu wybrania zasad gry w przestrzeni,
− charakterystyka dynamiki rozwoju funkcji na danym terenie, 
− identyfi kacja niespójności danych oraz określenie stabilizatorów rozwoju,
− zwrócenie uwagi na różną logikę organizacji przestrzeni mniej lub bardziej spójną z jej 

modelem,
− identyfi kacja modeli zbieżnych z projektami przedstawionymi przez aktorów,
− budowa wariantowych schematów przestrzennego lub zintegrowanego rozwoju.

Szósty etap:
− opracowanie scenariuszy ewolucji przy wykorzystaniu różnych punktów widzenia wy-

dobywających elementy ważne dla przyszłego rozwoju,
− zwrócenie uwagi na scenariusze „karykaturalne”, które nie reprezentują żadnej z real-

nych przesłanek, ale wyrażają tendencje i życzenia.

Siódmy etap:
− podsumowanie diagnozy,
− zwrócenie uwagi na struktury, dynamikę i projekty dotyczące diagnozowanego terenu,
− przedstawienie różnych wizji rozwoju terenu wniesionych przez uczestników gry 

i scenariusze możliwego rozwoju,
− przedyskutowanie wyników z różnymi reprezentatywnymi gremiami dla ustalenia 

właściwej hierarchii różnych form działania na rzecz rozwoju.

W syntetycznym ujęciu wyżej opisany proces metodyczny przedstawiono na ryc. 2.
Ponadto istnieje wiele metod cząstkowych (technik szczegółowych) dotyczących 

wybranych zagadnień występujących w kompleksowym postępowaniu diagnostycznym. 
Mamy więc diagnozy wykonywane w oparciu o metody (techniki) rangowania stosowa-
ne w celu określenia hierarchii sieci osadniczej oraz zmian, jakie w niej zachodzą. Często 
diagnozowanie odbywa się w drodze porównania wyników analizowanego obszaru z ze-
stawem wskaźników opisujących modelowy przykład podobnego typu obszaru.

Stosuje się także metody bonitacyjne polegające na przypisywaniu wag poszczegól-
nym cechom danego obszaru, ale te metody uznawane są (Dutkowski 2004) za zawodne 
i subiektywne. Szczególnie trudne jest diagnozowanie bazy ekonomicznej regionu czy ob-
szaru funkcjonalnego.

Celem pokazania pozycji poszczególnych miast stosuje się metody skalarne, które po-
zycjonują dane miasto na tle całej badanej grupy w zależności od jego wyposażenia w usługi.

Metody badania relacji przemysłowych (powiązań i ciążeń) pozwalają na ustale-
nie siły i kierunku powiązań między koncentracjami aktywności leżących w polu badań. 
Druga metoda wyznaczania kierunku powiązań oraz potencjału ludnościowego ma na 
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Ryc. 2. Kompleksowa metoda diagnozowania obszarów funkcjonalnych, w tym obszarów metropolitalnych

Tok post powania
w procesie diagnostycznym

ród a

– Zebranie istniej cych danych i wst pne
zapoznanie si z obszarem analizy

– Postawienie pytań wynikających z celów lów

ETAP
1

ETAP
2

– Charakterystyka struktury i dynamiki zmian,
równie w oparciu o opinie i dane z ankiet

–  Uproszczona selekcja głównych
elementów struktury przestrzennej
i ustalenie jej modelu

Zespó sporz dzaj cy
diagnoz ,

przedstawiciele
zamawiaj cego

Zespó
sporz dzaj cy diagnoz

urz dy statystyczne,
informacje urz dów

Uczestnicy
procesu

Zespó sporz dzaj cy
diagnoz ,

przedstawiciele
zamawiaj cego

Zespó
sporz dzaj cy

diagnoz

Urzędy
statystyczne,

informacje urz dów

ETAP
6

– Opracowanie scenariuszy ewolucji
przy wykorzystaniu różnych punktów widzenia

ETAP
7

– Podsumowanie diagnozy

Zespó sporz dzaj cy
diagnoz , konsultanci

z instytucji opiniuj cych
i uzgadniaj cych oraz
uczestnicy wywiadów

i eksperci

Zespó
sporz dzaj cy

diagnoz

ETAP
3

–  Analizy uzupełniające
–  Konsultacja wyników z ró żnymi

instytucjami opiniuj cymi i uzgadniaj cymi
plany

ETAP
4

–  Analiza przestrzenna wyprowadzona
z opinii ankiet (wywiadów)
wype nionych przez uczestników procesu
diagnozowania

– Zobrazowanie punktu widzenia uczestników
procesu diagnozowania na wizj rozwoju
terenu

ETAP
5

–  Identyfikacja i eliminacja
niespójno ci i dysproporcji w prezentowaniu
wyników analizy

–  Budowa wariantowych  schematów
mo liwo ci przestrzennego lub
zintegrowanego rozwoju

Zespó sporz dzaj cy
diagnoz , konsultanci

z instytucji opiniuj cych
i uzgadniaj cych oraz
uczestnicy wywiadów

i eksperci

Zespó
sporz dzaj cy

diagnoz

Zespó sporz dzaj cy
diagnoz , konsultanci

z instytucji opiniuj cych
i uzgadniaj cych oraz
uczestnicy wywiadów

i eksperci

Wizje terenowe, wywiady
zorganizowane, panele
ekspertów, informacje
uzyskane od instytucji

opiniuj cych
i uzgadniaj cych plany

Zespó
sporz dzaj cy

diagnoz

Zespó
sporz dzaj cy

diagnoz
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celu ustalanie organizacji powiązań transportowych w regionie. Ta metoda opiera się na 
wyznaczeniu siły ciążenia dla danego ośrodka na podstawie kierunków i częstotliwo-
ści kursowania środków transportu publicznego przy wykorzystaniu właściwości modelu 
potencjału.

Metoda wyznaczania biegunów wzrostu, której celem jest wyznaczenie aktualnych, 
najszybciej rozwijających się centrów aktywności mogących oddziaływać na szybszą ewo-
lucję miejscowości leżących w strefi e oddziaływania.

Metoda określania poziomu oraz dynamiki rozwoju gospodarczego i poziomu życia 
miast i miejscowości. Polega ona na budowie syntetycznego indeksu, który jest sumą stan-
daryzowanych wartości poszczególnych wskaźników cząstkowych.

Metoda analizy struktur i trendów demografi cznych, w tym typologia J. Webba pole-
gająca na wyodrębnieniu typów miast w zależności od kształtowania się poziomu przyrostu 
naturalnego i salda migracji.

Metoda analizy jakości kapitału ludzkiego i społecznego oparta na analizie pozio-
mu wykształcenia mieszkańców danego obszaru oraz analizie aktywności społecznej 
i zaangażowania obywatelskiego.

Analiza treści dokumentów i danych zastanych (desk research).
Metoda analizy przestrzennej ma na celu wykrycie miejsc skupiania się działalności 

gospodarczych i społecznych traktowanych jako węzły krystalizacji struktury przestrzennej.
Panel ekspertów.
Metoda prezentacji danych ze szczególnym uwzględnieniem metod wizualizacji trój-

wymiarowej.

3. Krótka ogólna charakterystyka stanu wyjściowego obszaru (etapy 1 i 2)

Charakterystyka ta powinna syntetycznie ujmować wszystkie istotne cechy obszaru me-
tropolitalnego lub każdego innego obszaru funkcjonalnego. Dobór informacji, jednostek 
odniesienia danych i przedziałów czasowych ma umożliwiać identyfi kację problemów oraz 
sformułowanie celów. W tej fazie nie należy tracić zbyt wiele czasu na zbieranie danych in 

situ, a skoncentrować się na:

− wykorzystaniu wszystkich dostępnych danych,
− przeprowadzeniu co najmniej kilku wywiadów zogniskowanych, których celem byłoby 

pogłębienie wiedzy o potrzebach i aspiracjach mieszkańców, problemach zarządza-
nia obszarami funkcjonalnymi o złożonej strukturze administracyjnej, funkcjonowaniu 
usług komunalnych, głównych elementach tożsamości wymagających ochrony, celach 
rozwoju,

− wyłonieniu zainteresowanych przedstawicieli różnych grup interesów do dalszej 
współpracy.
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Najistotniejszym zadaniem tej fazy diagnozowania jest identyfi kacja problemów 
i sformułowanie wstępnej listy celów oraz ich przestrzenne usytuowanie. Przestrzenny 
zasięg występowania problemów jest relatywnie łatwiejszy do wyznaczenia, np. zasięg 
zdegradowanych obszarów, zasięg obszarów o słabej dostępności do usług czy obszary 
zdegradowanego krajobrazu. Trudniejsze będzie ustalenie obszaru, który będzie benefi -
cjentem realizacji jakiegoś celu (czasem również obszarem tracącym określone korzyści). 
Nie powinno się formułować celów zawieszonych w próżni, nawet jeśli dotyczą całego 
obszaru planistycznego, np. poprawa jakości życia. Taki cel powinien być dookreślony po-
przez ustalenie, w jakim zakresie (lepszy dostęp do terenów wypoczynku) i na jakim ob-
szarze ta poprawa się pojawi (północna część obszaru, osiedla wymienione z nazwy itp.).

Czasem cele mogą być sparametryzowane (np. 30% więcej mieszkańców danej dziel-
nicy znajdzie się w 15-minutowej izochronie dojścia do przystanku komunikacji publicz-
nej). Aby stawiane cele mogły być precyzyjniej adresowane do mieszkańców, niezbędne jest 
określenie we wstępnej diagnozie istniejących standardów jakości życia – umożliwi to zain-
teresowanym ocenę skali korzyści i podjęcie decyzji o poparciu konkretnego planu.

4. Wybór elementów stanu, które są ważne z punktu widzenia rozwiązywania 
problemów i realizacji celów (etapy 3 i 4)

Chodzi tu o identyfi kację i uściślenie tych uwarunkowań stanu istniejącego, które będą 
sprzyjać rozwiązywaniu problemów i realizacji celów, oraz tych, które będą wpływać hamu-
jąco na wspomniane działania. W tym przypadku może być użyteczna powszechnie stoso-
wana analiza SWOT. Jest ona jednym z instrumentów (Dutkowski 2004) planowania stra-
tegicznego, stosowanym najczęściej jako syntetyczne ujęcie diagnozy. Największą wadą tej 
metody jest nieprawidłowe rozumienie pojęć „silne i słabe strony” oraz „szanse i zagrożenia”.

Dlatego też trafnie pyta J. Hausner (1999), czy silne strony regionu pozwalają na wy-
korzystanie zewnętrznych szans rozwojowych i pomagają uniknąć zagrożeń oraz czy słabe 
strony sytuacji zewnętrznej nie udaremnią szans rozwojowych i nie wzmocnią zagrożeń. 
Pyta też, czy zagrożenia zewnętrzne osłabiają mocne strony i potęgują słabe oraz czy szanse 
zewnętrzne potęgują mocne strony diagnozowanego obszaru i umożliwiają przezwycięże-
nie wewnętrznych słabości.

5. Parametryzacja wybranych elementów (etapy 5 i 6)

Parametryzacja uwarunkowań ma istotne znaczenie zarówno dla identyfi kacji i hierarchi-
zacji problemów, jak i dla precyzowania celów i zadań. Bez parametryzacji nie będzie także 
możliwe określenie dynamiki zjawisk i trendów.

Podstawą do przeprowadzenia parametryzacji będzie skonfrontowanie wykonanych 
wcześniej analiz przestrzennych w zakresie wynikającym z założonych celów rozwoju.
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Konfrontacja ma na celu zidentyfi kowanie niespójności w uzyskanych zbiorach da-
nych a także ustalenie tych elementów stanu istniejącego, które charakteryzują się najwięk-
szą trwałością, dzięki czemu mogą spełniać rolę stabilizatorów planowanego rozwoju. Naj-
częściej do takic h stabilizatorów należą:

− w sferze społecznej – wysokokwalifi kowana kadra, prężnie działające organizacje, 
trwałe elementy infrastruktury społecznej,

− w sferze gospodarczej – podmioty gospodarcze o dobrej kondycji i wyraźnej tendencji 
rozwojowej,

− w sferze przestrzenno-technicznej – zabudowa w dobrym stanie technicznym, w tym 
zabytkowe obiekty chronione, podstawowe systemy transportowe i infrastruktura 
techniczna,

− w sferze środowiska przyrodniczego – wartościowe kompleksy rolno-leśne, obszary 
Natura 2000 oraz obszary krajobrazu chronionego.

Uzyskane parametry stanu istniejącego trzeba przeanalizować z punktów widzenia 
poziomu zrównoważenia rozwoju, jakości życia mieszkańców, atrakcyjności miejsca za-
mieszkania dla nowych, wysokokwalifi kowanych kadr, atrakcyjności dla rozwoju istnieją-
cego biznesu i przyciągania nowego.

6. Podsumowanie diagnozy i rekomendacje do planowania (etap 7)

Istotne z punktu widzenia procesu diagnostycznego jest rozpoczynanie pracy od diagnozy 
ogólnej, możliwej do przeprowadzenia przy podstawowej znajomości sytuacji i dotychcza-
sowego stanu wiedzy, a następnie przejście do pogłębionych diagnoz cząstkowych (proble-
mowych). Wynika stąd potrzeba dostosowania zakresu i problematyki diagnozy do działań 
(celów), które mają być realizowane na diagnozowanym obszarze. Szczegółowość diagnoz 
cząstkowych powinna być dostosowana do potrzeb diagnozy końcowej.

W razie trudności w dotarciu do ofi cjalnych danych nie należy unikać korzystania 
z danych szacunkowych i ocen eksperckich, bowiem w przypadku diagnoz ogólnych, wła-
ściwych dla obszarów metropolitalnych i innych obszarów funkcjonalnych analizowanych 
w skali mezo, ważniejsze jest uzyskanie w miarę kompletnego obrazu sytuacji niż opero-
wanie subiektywnymi ocenami rzadko wspartymi liczbową ilustracja struktur, proporcji, 
zależności czy dynamiki.

Istnieje także wiele metod szczegółowych, ale ich wybór najczęściej zależy od zadania, 
jakie poprzez diagnozę mamy do wykonania, a także od zasobów informacji, jakie są do 
dyspozycji w konkretnym przypadku.

Na koniec warto podkreślić fundamentalne znaczenie diagnozy dla dalszego proce-
su planistycznego, tj. formułowania celów i wizji rozwoju, budowania wariantów strategii 
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i koncepcji programów rozwoju, ale również znaczenie tego procesu dla włączenia 
mieszkańców do uczestniczenia w identyfi kacji problemów, generowaniu pomysłów 
i poszukiwaniu często kompromisowych rozwiązań istotnych dla rozwoju obszarów metro-
politalnych łączących obszary miejskie i wiejskie.
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1.  Wprowadzenie

Sukces społeczno-gospodarczy jest pojęciem bardziej publicystycznym niż naukowym, ro-
zumianym jako pomyślny wynik jakiegoś przedsięwzięcia, rozwój lub wzrost ekonomiczny. 
Brak „unaukowienia” tego pojęcia oraz wskazania miar sukcesu sprawia, że ma ono bar-
dzo szeroką konotację i jest różnie interpretowane. Sukces społeczno-gospodarczy moż-
na klasyfi kować na podstawie różnorodnych kryteriów (przestrzennych, przedmiotowych, 
czasowych itp.). Na przykład, mając na uwadze charakter podejmowanych przedsięwzięć 
gospodarczych i ich zmienność w czasie, można wyróżnić trwały lub jednorazowy sukces 
gospodarczy. Można go również klasyfi kować ze względu na źródła, wyróżnimy wówczas 
sukces o źródłach wewnętrznych, zewnętrznych lub mieszanych. 

W badaniach przestrzennych sukces odnosi się zazwyczaj do jakiegoś obszaru, którym 
jest najczęściej określona jednostka terytorialna. Na przykład według A. Sobali-Gwosdz 
(2004) sukcesem lokalnym jest osiągnięcie wysokiego poziomu zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców danej jednostki, przy czym poziom ten można analizować w różnych skalach 
(międzynarodowej, krajowej, regionalnej). Z kolei dla K. Heff nera (2007) obszarami suk-
cesu są strefy (zgrupowania gmin lub powiatów), które osiągnęły wysoki poziom rozwoju 
społeczno-gospodarczego i wyróżniają się nadal tendencją wzrostową oraz korzystnymi 
zmianami społecznymi. Sukces może też odnosić się do jednostek, które rozwijają się lepiej 
niż ich sąsiedzi (Gorzelak i in. 1999). Zdaniem autora, obszar sukcesu społeczno-ekono-
micznego charakteryzuje pomyślny przebieg zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych, 
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które pobudzają lub wzmacniają rozwój jego struktury przestrzennej (Bański 2008). Wśród 
obszarów sukcesu wyróżnić można dwa podstawowe typy istotne dla tematyki niniejszego 
opracowania: ogniska sukcesu i obszary progresji. Pierwszy typ cechuje się wysokim po-
ziomem rozwoju gospodarczego, w tym: ponadprzeciętnym poziomem wyposażenia w ele-
menty infrastruktury technicznej i społecznej, wysoką aktywnością ekonomiczną i spo-
łeczną, korzystną strukturą budżetu gminy i wielofunkcyjnym rozwojem gospodarczym. 
Obszary progresji charakteryzuje zaś stały trend wzrostu gospodarczego, wynikający z po-
myślnej realizacji różnorodnych przedsięwzięć społecznych i gospodarczych.

Obszary sukcesu są stałym elementem w teoriach rozwoju regionów i klasyfi kacjach 
regionalnych. W teorii biegunów wzrostu, której początek dał F. Perroux (1955), obszara-
mi sukcesu są miasta (aglomeracje), które charakteryzuje dynamiczny rozwój gospodarczy, 
koncentracja życia społeczno-gospodarczego i zdolność do rozprzestrzeniania wzrostu na 
obszary w ich sąsiedztwie. W modelu centrum–peryferie J. R. Friedmanna (1974) sukces 
gospodarczy towarzyszy przede wszystkim rdzeniowi, który odznacza się wysokim poten-
cjałem rozwojowym i zdolnością generowania innowacji. Z kolei w klasyfi kacji regionów 
L. Klaassena, obszary sukcesu koncentrują się w regionach dostatku i regionach niedostat-
ku w fazie rozwoju (Friedmann, Weaver 1979).

W niniejszym opracowaniu uwaga autora koncentruje się na czynnikach generujących 
sukces społeczno-gospodarczy w obszarach metropolitalnych. Obszar metropolitalny jest 
bardzo modnym obecnie pojęciem – w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

2030 zostało ono użyte aż 191 razy (Koncepcja… 2012). Będziemy je rozumieć szeroko, jako 
strefę oddziaływania wielkiego miasta, czyli powiązane z nim funkcjonalnie otoczenie. 

Podstawowym celem opracowania jest określenie roli, jaką w kreowaniu sukcesu spo-
łeczno-gospodarczego może odegrać współpraca miejsko-wiejska. Posłużono się wybra-
nymi przykładami, w których pominięto zagadnienia współpracy społecznej i kulturalnej. 
Należy wyraźnie podkreślić, że partnerstwo miejsko-wiejskie jest nową ideą nawiązującą 
do koncepcji policentrycznego rozwoju przestrzennego (ESDP 1999; Kunzmann, Wege-
ner 1992). Trudno jeszcze wskazać w naszym kraju praktyczne efekty takiej współpracy 
w kontekście sukcesu społeczno-ekonomicznego. Dlatego partnerstwo miejsko-wiejskie 
analizowane będzie tylko jako potencjalny czynnik stymulujący sukces gospodarczy. 

2.  Sukces gospodarczy i jego uwarunkowania w obszarach metropolitalnych

Sukces społeczno-ekonomiczny jest identyfi kowany przeważnie w miastach, których rozwój 
ma większą dynamikę niż rozwój obszarów wiejskich. Chodzi przy tym o miasta duże, któ-
re najbardziej skorzystały na transformacji gospodarczej po 1989 roku. Podatne na sukces 
gospodarczy są też obszary w bezpośrednim sąsiedztwie dużych miast. W efekcie nagroma-
dzenia pozytywnych zjawisk społecznych (napływ migracyjny, wzrost aktywności społecz-
nej, poprawa poziomu wykształcenia mieszkańców) i ekonomicznych (napływ inwestycji, 
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dynamiczny ruch budowlany, wysoki poziom wyposażenia w infrastrukturę, sąsiedztwo du-
żego rynku zbytu i rynku pracy) sprzyjających rozwojowi gospodarczemu obszary podmiej-
skie są skazane na sukces. Badania autora na temat wiejskich obszarów sukcesu wskazały 
jednoznacznie, że koncentrują się one wokół największych miast i dotyczy to w jednako-
wym stopniu lokalnych ognisk rozwoju, jak i obszarów progresji (ryc. 1). Do podobnych 
wniosków prowadzą badania K. Heff nera, A. Rosnera i M. Stannej na temat poziomu roz-
woju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich (Rosner 2007). Im dalej w kierunku 
peryferii, tym trudniej o sukces gospodarczy. Obszary położone w większej odległości od 
krajowych lub regionalnych centrów ekonomicznych są zdecydowanie mniej atrakcyjne dla 
inwestorów oraz mają mniejsze szanse rozwoju nowych funkcji gospodarczych. 

Ujmując badaną problematykę w odniesieniu do obszaru metropolitalnego, można 
stwierdzić, że teoretycznie bardziej podatna na sukces społeczno-ekonomiczny jest jego 
wewnętrzna (centralna) część. Zewnętrzne strefy powiązań funkcjonalnych i ekonomicz-
nych dysponują dużym potencjałem rozwojowym wymagającym pobudzenia, w którym 
istotną rolę może odgrywać współpraca miejsko-wiejska.

Ryc. 1. Przykład zidentyfi kowanych obszarów progresji – pozytywny trend zmian pięciu wskaźników (liczby ludności w gminie, powierzchni 

użytkowej mieszkań, długości rozdzielczej sieci wodociągowej, liczby podmiotów gospodarki narodowej w sektorze prywatnym, dochodów 

własnych gminy) w okresie 1995–2005

Źródło: J. Bański 2008
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Sukces gospodarczy wymaga wystąpienia wielu sprzyjających i powiązanych ze sobą 
uwarunkowań. Można zaproponować ich podział na trzy podstawowe grupy: 1) czynniki 
lokalizacyjne, 2) czynniki społeczno-ekonomiczne, 3) czynniki techniczno-organizacyjne. 
Do pierwszej grupy czynników zaliczymy: sąsiedztwo dużej aglomeracji miejskiej, wystę-
powanie cennych surowców naturalnych, pełnienie roli ważnego węzła komunikacyjnego, 
występowanie cennych i atrakcyjnych turystycznie elementów środowiska przyrodniczego 
lub elementów kulturowych. W przypadku obszarów metropolitalnych podstawowym czyn-
nikiem sukcesu gospodarczego w tej grupie uwarunkowań jest sąsiedztwo dużego miasta. 

Sukces obszarów otaczających dużą aglomerację należy wiązać współcześnie z rozwo-
jem budownictwa mieszkaniowego, głównie jednorodzinnego, i kształtowaniem się obsza-
rów wzmożonej aktywności gospodarczej. Do nowych osiedli napływa strumień ludności 
miejskiej, dobrze wykształconej, zamożnej i wymagającej, to natomiast napędza rozwój 
usług, handlu, infrastruktury i wzmacnia społeczne czynniki sukcesu. Stosunkowo tanie 
grunty umożliwiają też rozwój inwestycji produkcyjnych i usługowych. Jednakże niesie to 
ze sobą zagrożenia degradacji krajobrazu, rozpraszania zabudowy, niewydolności systemu 
komunikacji itp., które można rozpatrywać jako niechciane koszty sukcesu. 

Czynniki społeczno-ekonomiczne związane są z angażowaniem się mieszkańców lub 
inwestorów w rozwój społeczny i gospodarczy określonych obszarów. Aktywność inwesto-
rów jest czynnikiem tak samo ważnym jak atrakcyjna lokalizacja. Zazwyczaj czynniki te 
współwystępują, bowiem dla inwestora lokalizacja przedsięwzięcia ma bardzo ważne zna-
czenie ze względu na dostęp do rynku pracy, rynku zbytu towarów lub usług. Aktywność 
gospodarcza i społeczna mieszkańców to przede wszystkim umiejętność kreowania no-
wych inicjatyw. Szczególną rolę odgrywają w tym lokalni liderzy, których działania gospo-
darcze stanowią często wzór do naśladowania dla innych mieszkańców.

Uwarunkowania techniczne i organizacyjne obejmują takie elementy jak: wyposażenie 
w infrastrukturę techniczną i społeczną, aktualność dokumentów planistycznych (w tym głów-
nie lokalnych planów przestrzennego zagospodarowania), sprawność i aktywność władz samo-
rządowych. Wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną jest warunkiem koniecznym 
do osiągnięcia sukcesu gospodarczego. Stanowi ona bazę dla wszelkiego rozwoju. Z kolei aktu-
alne dokumenty planistyczne kształtują racjonalne zagospodarowanie przestrzeni danego ob-
szaru i są podstawą dla każdej nowej inwestycji. Sukces wymaga też sprawnego i aktywnego go-
spodarza, który umiejętnie promuje jednostkę terytorialną, podejmuje działania marketingowe, 
zabiega o środki fi nansowe, potrafi  negocjować i zachęcać nowych inwestorów do działania itp.

3.  Rola współpracy miejsko-wiejskiej w generowaniu sukcesu 
społeczno-ekonomicznego

W polityce regionalnej duża aglomeracja jest zazwyczaj postrzegana jako centrum wzro-
stu społeczno-ekonomicznego i kulturowego, które wysyła impulsy rozwojowe do otacza-
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jących obszarów. Otoczenie ma bogate zasoby ludzkie i stanowi swoiste zaplecze rozwo-
ju miasta, dostarcza siły roboczej, surowców naturalnych, żywności lub stanowi miejsce 
wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta. Takie podejście kształtować może po-
laryzację przestrzenną obszaru metropolitalnego, w którym powiązania funkcjonalne 
mają raczej jednokierunkowy charakter. Potwierdzeniem tego jest omówione wcześniej 
przestrzenne rozmieszczenie wiejskich obszarów sukcesu, które w kontinuum miejsko-
-wiejskim koncentrują się na pograniczu miasta i wsi, a brak ich na terenach wiejskich 
położonych dalej od miasta. Potwierdzają to także wywiady przeprowadzone z 225 przed-
stawicielami samorządu lokalnego Mazowsza. Z ich opinii wynika, iż w ciągu ostatnich 
20 lat różnice wewnątrzregionalne na Mazowszu uległy zwiększeniu. Dostrzegają to za-
równo samorządowcy z gmin położonych peryferyjnie, jak również z Obszaru Metropoli-
talnego Warszawy i stref podmiejskich ośrodków subregionalnych. Tylko co trzeci pytany 
był przekonany o zmniejszaniu się różnic rozwojowych w regionie (Bański, Czapiewski, 
Mazur 2012).

Aby zapobiec tym raczej negatywnym zjawiskom rozwoju monocentrycznego, wska-
zane jest tworzenie mechanizmów, które umożliwią dystrybucję niektórych zysków i ko-
rzyści osiąganych w centrach rozwoju na obszar ich zaplecza, tj. głównie na tereny wiejskie. 
Służyć temu ma idea partnerstwa miejsko-wiejskiego, która zasadza się na równorzędnym 
traktowaniu, czyli odejściu od podporządkowania obszarów wiejskich dynamicznie rozwi-
jającym się miastom. Wiąże się z tym również potrzeba zmiany interpretacji pojęć „miasto” 
i „wieś”, czyli odejścia od defi nicji statystycznej, w której obszarem wiejskim jest wszyst-
ko to, co znajduje się poza granicami administracyjnymi miast. Szczególnie na obszarach 
metropolitalnych występują bowiem tereny, które mają cechy obu tych jednostek równo-
cześnie. Wśród tych cech wyróżnić można na przykład przenikanie się treści i formy życia 
miejskiego i wiejskiego, koncentrację intensywnych migracji wahadłowych, dynamiczny 
rozwój jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego i inne (Bański 2009).

Współpraca miejsko-wiejska ma w naszym kraju charakter jeszcze mało sprawdzonej 
idei, dlatego trudno w sposób jednoznaczny ocenić jej rolę w kształtowaniu się sukcesu spo-
łeczno-gospodarczego w obszarach metropolitalnych. Co prawda, istnieją przykłady współ-
pracy miejsko-wiejskiej, ale nie są one powszechne lub niosą mało dostrzegalne efekty. 

Założenia tej koncepcji wskazują na możliwość wystąpienia korzystnych procesów 
społeczno-ekonomicznych w obszarach metropolitalnych, wśród których można wymie-
nić: ograniczenie polaryzacji przestrzennej, redystrybucja zysków i korzyści, poprawa spój-
ności terytorialnej, podniesienie poziomu samorządności itp. Skutkiem tego będzie za-
pewne przyspieszony rozwój regionu metropolitalnego, który w skali ogólnokrajowej może 
być – jako całość – przykładem sukcesu społeczno-ekonomicznego. W skali wewnątrz-
regionalnej będą nadal istniały dysproporcje rozwojowe, ale ich wielkość będzie prawdopo-
dobnie mniejsza niż obecnie. Obszarami sukcesu wewnątrz regionu metropolitalnego będą 
te jednostki, które najefektywniej wykorzystają możliwości współpracy miejsko-wiejskiej. 
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Należy założyć, że w pierwszej kolejności będą to miasta i tereny wiejskie położone stosun-
kowo najbliżej dużych aglomeracji miejskich.

W 2008 roku przeprowadzono badania gmin wiejskich zidentyfi kowanych jako ob-
szary sukcesu społeczno-ekonomicznego, które położone są w obszarach metropolital-
nych Warszawy (Nieporęt), Szczecina (Dobra Szczecińska), Poznania (Tarnowo Podgór-
ne, Czerwonak), Wrocławia (Długołęka), Bydgoszczy i Torunia (Osielsko). Wyniki badań 
pozwoliły wskazać główne czynniki sukcesu (Bański 2008). Na ich podstawie możliwe jest 
określenie wybranych kierunków działań w zakresie współpracy miejsko-wiejskiej, które 
najefektywniej wpłyną na rozwój obszaru metropolitalnego.

Tabela 1. Znaczenie czynników sukcesu gospodarczego w gminach wiejskich zidentyfi kowanych jako obszary sukcesu społeczno-gospodarczego
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Legenda: - czynnik nieistotny, + czynnik drugoplanowy, ++ czynnik wiodący

Sukces w wymienionych gminach jest uwarunkowany przede wszystkim sąsiedztwem 
dużego miasta, aktywnością inwestorów zewnętrznych i wysokim poziomem wyposażenia 
w infrastrukturę techniczną i społeczną. Rozwój ekonomiczny jest stymulowany przez na-
pływ ludności z dużego miasta i ściśle z nim związanym budownictwem mieszkaniowym. 
W tym kontekście współpraca miejsko-wiejska powinna dotyczyć głównie powiązań ko-
munikacyjnych z nowymi obszarami mieszkaniowymi i mieć na celu poprawę dostępności 
do pracy, edukacji i usług dla ich mieszkańców.

Sukces społeczno-ekonomiczny jest także wynikiem napływu inwestycji produkcyj-
nych, handlowych i usługowych. Na przykład w Tarnowie Podgórnym liczba podmiotów 
gospodarczych w okresie 1990–2005 uległa podwojeniu i pojawiły się duże i znane fi rmy: 
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MAN, Herlitz, Elite Caff e, Kraft Foods Polska, Stihl. Z kolei w Długołęce swoje oddziały 
utworzyły: Ranault, Toyota, Selgros Cash&Carry, Bosch, Volvo, Scania, AmcoOil i inne. 
Nowe obszary inwestycyjne wymagały pełnego wyposażenia infrastrukturalnego – cho-
dzi tu w pierwszej kolejności o infrastrukturę techniczną – i pełnego pokrycia planami 
przestrzennego zagospodarowania. Współpraca miejsko-wiejska powinna więc dotyczyć 
optymalizacji i racjonalizacji systemu infrastruktury poprzez łączenie i udostępnianie jego 
elementów składowych (np. oczyszczalni, punktów poboru wody, stacji przekaźnikowych 
itp.). Równie istotnym zagadnieniem współpracy miejsko-wiejskiej w tym zakresie jest do-
stępność komunikacyjna fi rm, gwarantująca dogodny przewóz towarów i dojazd pracowni-
ków (dużą grupę stanowią mieszkańcy aglomeracji miejskiej). Współpraca powinna także 
dotyczyć strategii inwestycyjnych i przygotowania aktualnych planów zagospodarowania 
przestrzennego.

W przypadku gmin Czerwonak i Nieporęt czynnikiem sukcesu społeczno-ekono-
micznego były między innymi walory rekreacyjne i turystyczne, które przyciągają głów-
nie mieszkańców aglomeracji na wypoczynek sobotnio-niedzielny i przyczyniają się do 
rozwoju usług turystycznych, gastronomicznych i noclegowych. Co ciekawe w gminie 
Czerwonak po reformie samorządowej władze lokalne zdecydowały o zmianie struktury 
funkcjonalnej z rolniczo-przemysłowej na mieszkaniowo-rekreacyjną. Współpraca miej-
sko-wiejska w tego typu gminach powinna dotyczyć rozwoju infrastruktury turystycznej 
(ścieżki rowerowe, szlaki piesze, ośrodki turystyczne itp.) i okołoturystycznej (parkingi, 
pływalnie, drogi dojazdowe do obiektów turystycznych itd.), organizacji imprez kulturo-
wych, promocji i ochrony atrakcji turystycznych. 

Przedstawione przykłady współpracy miejsko-wiejskiej mogą przyczynić się do osią-
gnięcia sukcesu społeczno-gospodarczego lub jego wzmocnienia. Dlatego też partnerstwo 
miejsko-wiejskie można uznać za jeden z ważnych czynników generujących sukces na ob-
szarach metropolitalnych. 

4.  Wnioski

Opracowanie poświęcone jest czynnikom kształtującym sukces społeczno-gospodarczy 
w obszarach metropolitalnych. Szczególną uwagę zwrócono na rolę, jaką w kreowaniu 
sukcesu społeczno-gospodarczego może odegrać współpraca miejsko-wiejska. Sukces go-
spodarczy wymaga wystąpienia wielu sprzyjających i powiązanych ze sobą uwarunkowań, 
wśród których są czynniki lokalizacyjne, czynniki społeczno-ekonomiczne, czynniki tech-
niczno-organizacyjne. W ostatniej grupie czynników umieścić można współpracę miejsko-
-wiejską. 

Trudno w sposób jednoznaczny ocenić rolę współpracy miejsko-wiejskiej w kształ-
towaniu się sukcesu społeczno-gospodarczego w obszarach metropolitalnych, bo brak jest 
jeszcze widocznych jej efektów w naszym kraju oraz badań naukowych diagnozujących 
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to zagadnienie. Założenia koncepcji wskazują, że możemy oczekiwać korzystnych efek-
tów partnerstwa miejsko-wiejskiego w postaci ograniczenia polaryzacji przestrzennej, re-
dystrybucji zysków i korzyści, budowania spójności terytorialnej, podniesienia poziomu 
samorządności itp. Skutkiem tego będzie zapewne bardziej zrównoważony rozwój regionu 
metropolitalnego, który w skali ogólnokrajowej można traktować jako obszar sukcesu spo-
łeczno-ekonomicznego. W skali wewnątrzregionalnej będą prawdopodobnie nadal istniały 
dysproporcje rozwojowe, ale będą mniejsze niż obecnie.

We współpracy miejsko-wiejskiej w obszarach metropolitalnych należy zwrócić uwa-
gę na jej specyfi kę. Chodzi tu przede wszystkim o uwzględnienie problematyki dostępno-
ści komunikacyjnej (codzienne dojazdy do pracy ze wsi do miasta i coraz powszechniejsze 
z miasta na wieś), komplementarności systemu infrastruktury technicznej i wspólnego 
planowania strategicznego. Współpraca powinna też wynikać z turystyczno-rekreacyjnej 
roli otoczenia aglomeracji miejskiej (są to obszary koncentracji wypoczynku sobotnio-
-niedzielnego). 
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SUKCES SPOŁECZNO-GOSPODARCZY W OBSZARACH  METROPOLITALNYCH – ROLA WSPÓŁPRACY...





1.  Wprowadzenie 

Współpraca, kooperacja, współdziałanie, integracja to najczęściej używane określenia na 
wspólne działanie elementów systemu uwydatniające jego sprawne funkcjonowanie. Ko-
nieczność współpracy jednostek samorządowych jest konsekwencją szybko zmieniającej się 
rzeczywistości społeczno-gospodarczej, za którą na ogół wolniej podążają zmiany czy też 
reformy struktur administracyjnych. Rozmiar i dynamika procesów metropolizacji i sub-
urbanizacji w ostatnim dwudziestoleciu wyznaczyły nowe kierunki w zakresie zarządzania 
terytorialnego oraz planowania strategicznego i przestrzennego w Polsce. Jak podkreśla 
Izdebski (2010), należyte zarządzanie wielkimi skupiskami miejskimi jako szczególnymi 
obszarami funkcjonalnymi stanowi jeden z najtrudniejszych problemów współczesnej ad-
ministracji publicznej w Polsce. 

Kooperacja miast z ich otoczeniem nie jest zjawiskiem nowym. W ramach porozu-
mień i związków komunalnych od dawna realizowane są klasyczne zadania lokalne zwią-
zane z rozwojem infrastruktury i usługami publicznymi, szczególnie w takich dziedzinach 
jak: gospodarka wodna, gospodarka odpadami czy transport publiczny. Jednak skala i tem-
po współczesnych procesów urbanizacyjnych stwarzają zapotrzebowanie na współdziała-
nie w ramach wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego. 

W większości krajów europejskich, niezależnie od ich ustroju politycznego i admi-
nistracyjnego, współpraca jednostek samorządu terytorialnego znajduje wyraz zarówno 
w różnorodnych formach, jakie stwarza wewnętrzne prawo tych krajów, jak w codzien-
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nej, mniej sformalizowanej praktyce funkcjonowania podmiotów samorządu terytorialne-
go (Kaczmarek 2005). Współcześnie kooperację jednostek administracyjnych uważa się 
za niezbędny element ich sprawnego funkcjonowania, tak pod względem organizacyjnym, 
jak i gospodarczym oraz społecznym. Współdziałanie stało się zadaniem administracji pu-
blicznej samym w sobie i choć w ustawodawstwie wielu krajów ma charakter jedynie fakul-
tatywny, w praktyce stało się ono koniecznością i normą. Pozytywne doświadczenia współ-
pracy skłaniają do opinii, że odpowiednio realizowana kooperacja między gminami może 
stanowić nie tylko uzupełnienie, ale także alternatywę dla reform administracyjno-teryto-
rialnych (Kaczmarek, Mikuła 2007). Współdziałanie międzyterytorialne jest współcześnie 
oceniane jako wyraz elastyczności funkcjonowania administracji publicznej. Jak stwierdza 
Delcamp (1997, s. 91): „współpraca jest odpowiedzią, jaką stara się dać bądź państwo, bądź 
struktury pośrednie, albo też same społeczności lokalne na nieadekwatność instytucji do 
realiów ekonomicznych i społecznych”. 

Niniejszy artykuł przedstawia przesłanki, stan a także bariery i szanse współpracy 
samorządów lokalnych w obszarach metropolitalnych w Polsce. W obliczu zaniechania 
dyskutowanej od kilku lat reformy metropolitalnej zakładającej nowego typu zarządzanie 
dużymi miastami i ich strefami funkcjonalnymi, to od stopnia intensyfi kacji współpracy sa-
morządów oraz wspierającej ją polityki miejskiej państwa zależeć będzie w dużym stopniu 
rozwój społeczno-gospodarczy i przestrzenny tych obszarów. 

2.  Istota i przesłanki współpracy samorządowej w obszarach metropolitalnych

Metropolizacja rozumiana tak funkcjonalnie, jak i przestrzennie jest jednym z najważ-
niejszych wyznaczników współczesnego modelu rozwoju (Castells 2002). Od wielu już 
lat podkreśla się w literaturze naukowej, że poprzez harmonizację procesów rozwoju 
miasta centralnego i jego obszaru metropolitalnego uzyskuje się przewagi kooperacyj-
ne i efekty mnożnikowe w skali regionalnej, ogólnokrajowej i  międzynarodowej (m.in. 
Hamilton 2000; Herrschel, Newman 2002; Jouve, Lefevre 2002; Salet, Th ornley, 
Kreukels 2003; Heinelt, Kübler 2005). 

Obszary metropolitalne stanowią złożone struktury administracyjne, osadnicze i go-
spodarcze, a ich istotę wyrażają takie cechy jak:

– wielość jednostek administracyjnych szczebla lokalnego, na które składają się gminy 
wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie oraz powiaty grodzkie i ziemskie,

– wielkomiejski układ osadniczy składający się z dużego miasta centralnego (lub kilku 
miast centralnych), strefy podmiejskiej oraz powiązanej z aglomeracją miejską strefy 
funkcjonalnej,
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– sieć powiązań infrastrukturalnych i transportowych skierowanych w głównej mierze 
dośrodkowo i rozwijających się z czasem także radialnie,

– sieć powiązań przestrzenno-funkcjonalnych wyrażających się przepływem dóbr, osób, 
kapitału i informacji.

W tak złożonych strukturach u podstaw współdziałania leżeć musi potrzeba rozwią-
zania określonych problemów funkcjonowania złożonych organizmów wielkomiejskich 
(szerzej zob. Kaczmarek 2014). Rozwiązanie większości z nich leży w gestii podmio-
tów administracji publicznej, w tym przede wszystkim samorządowej. W odniesieniu do 
współdziałania horyzontalnego (między jednostkami tego samego poziomu, głównie mię-
dzy gminami) i wertykalnego (między jednostkami różnych szczebli, np. gminą-powiatem, 
gminą-województwem) są to zadania, które: 

− wymagają współdziałania z uwagi na sieciowy charakter zjawisk (np. transport pu-
bliczny na obszarach zurbanizowanych),

− w sytuacji kooperacji mogą przyczyniać się do lepszego, bardziej efektywnego świad-
czenia usług (np. wspólne zarządzanie szkołami, instytucje kultury),

− odnotowują wzrost skuteczności wraz z powiększaniem się terytorium (np. promocja 
turystyczna, inwestycyjna),

− wynikają z zasady solidarności, tzn. podziału kosztów i odpowiedzialności między 
jednostki, których mieszkańcy korzystają z określonych usług (szczególne znaczenie 
ma to w obszarach metropolitalnych, gdzie mieszkańcy strefy podmiejskiej korzystają 
z usług świadczonych przez instytucje miasta centralnego),

− wykraczają poza ramy kompetencyjne jednostki terytorialnej (np. aktywna walka 
z bezrobociem, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego),

− przekraczają ramy terytorialne jednej a nawet kilku jednostek z uwagi na uwarunko-
wania przyrodnicze (np. parki narodowe i krajobrazowe, regiony turystyczne),

− stanowią konsekwencję postępu technicznego (np. koordynacja w zakresie rozwoju 
transportu lub telekomunikacji nowej generacji),

Z punktu widzenia integracji zarządzania, wymienione wyżej zadania stają się co-
raz to bardziej powszechne i nabierają znaczenia wraz z rozwojem obszarów metropo-
litalnych. Kooperacja (nie wyłączająca jednak naturalnej konkurencji) może prowadzić 
do przewagi w  zakresie racjonalizacji zarządzania, koordynacji lokalizacji inwestycji, 
efektywniejszego świadczenia usług, a co za tym idzie podnoszenia jakości życia i go-
spodarowania w obszarach metropolitalnych. Obok korzyści związanych z integracją 
zarządzania terytorialnego należy też wymienić jej słabe strony bądź bariery takie jak: 
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− utrata części niezależności gmin w zakresie zarządzania sprawami lokalnymi,
− konieczność podporządkowania się ponadlokalnym strategiom i politykom rozwoju,
− konieczność solidarnego ponoszenia kosztów związanych z funkcjonowaniem obszaru 

metropolitalnego jako całości, szczególnie związanych z usługami publicznymi1, 
− stopniowe zatracanie tożsamości lokalnej na rzecz struktur metropolitalnych. 

Współpraca międzyterytorialna ma z reguły wiele uwarunkowań natury politycznej, admini-
stracyjnej, gospodarczej, społecznej i przestrzennej. Realizowana jest na różnych poziomach zarzą-
dzania, w różnorodnych formach organizacyjno-prawnych i w zróżnicowanych ramach przestrzen-
nych. Do najważniejszych determinant współpracy samorządów, także w Polsce, zaliczyć należy: 

1) Pozycję prawno-ustrojową jednostek samorządowych, ich status administracyjny, zakres 
zadań i kompetencji, relacje między różnymi szczeblami/poziomami zarządzania.

2) Podstawy prawne współpracy, możliwe formy współdziałania jednostek terytorialnych.
3) Potencjał gospodarczy i społeczny, zaludnienie a także cechy przestrzenne jednostek 

terytorialnych takie jak wielkość (powierzchnia), warunki naturalne i położenie geo-
grafi czne (np. względem aglomeracji miejskich).

4) Sposób sprawowania władzy, formułowania i adresowania problemów ponadlokal-
nych, kultura zarządzania.

5) Tradycje i doświadczenia współpracy samorządowej. 
6) Polityka terytorialna UE, państwa i regionu. 
7) Wsparcie zewnętrzne, dostępność i źródła fi nansowania współpracy. 

Na tle wielu krajów europejskich o wykształconej, wieloletniej kulturze współpra-
cy jednostek samorządowych (np. Francji, Holandii, Szwajcarii, zob. Kaczmarek 2005), 
Polska charakteryzuje się niewielkim dorobkiem w tym zakresie. Wpływ na to mają ww. 
uwarunkowania, w szczególności historyczne (relatywnie krótki okres funkcjonowania sa-
morządu), oraz czynniki prawno-administracyjne, polityczne, fi nansowe i mentalne. Nie-
wątpliwie potrzeby współpracy uświadamiane są najczęściej dopiero wraz z rozwojem zja-
wisk negatywnych, narastaniem problemów demografi cznych (np. kurczeniem się miast 
centralnych), ekologicznych, transportowych, gospodarczych czy przestrzennych. Zako-
rzeniona prawnie i mentalnie autonomia gmin jest naturalną przyczyną ich konkurencji 
o różnego rodzaju korzyści (mieszkańców, inwestorów, dotacje fi nansowe, środki unijne) 
mające wpływ na rozwój lokalny. Bez rzetelnych analiz fi nansowych, rachunków kosztów, 

1 W obszarach metropolitalnych powszechne jest zjawisko free riding, oznaczające korzystanie przez 
gminy podmiejskie z usług w mieście centralnym w stopniu nieodpowiednim lub bez ponoszenia 
kosztów ich utrzymania. Dotyczy to m.in. korzystania przez mieszkańców z takich usług publicznych 
jak transport, placówki edukacyjne, kulturalne czy rekreacyjno-sportowe (Kaczmarek, Mikuła 2007).
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strat i zysków trudno jest zmobilizować samorządy do współpracy, dzielenia się zadaniami, 
przekazywania własnych kompetencji na rzecz wspólnych korporacji terytorialnych. Obok 
przesłanek sprzyjających współpracy samorządów, ich coraz większej podatności na ela-
styczne i innowacyjne rozwiązania w zakresie współdziałania międzyterytorialnego, wciąż 
istnieją ograniczenia i bariery, których eliminacja (poprzez zmiany prawne i rozbudowę fi -
nansowych form wsparcia) niewątpliwie zintensyfi kowałaby współdziałanie, jakże istotne 
szczególnie w dynamicznie zmieniających się obszarach metropolitalnych. 

3.  Formy prawno-administracyjne współpracy metropolitalnej 

Kryteriami istotnymi dla określenia form współpracy metropolitalnej są: umocowanie 
ustawowe i formy prawne kooperacji, stopień ich instytucjonalizacji, charakter zadań, spo-
sób wybierania i zakres kompetencji władz korporacji a także poziom samodzielności fi -
nansowej (Norris 2001). Mając na uwadze wyżej wymienione kryteria ustrojowe, integracja 
zarządzania w obszarach metropolitalnych może przyjmować cztery podstawowe formy: 

1) Tworzenia kolejnego szczebla administracji terytorialnej poprzez nadanie obszarom 
metropolitalnym specjalnego statusu jednostki samorządowej.

2) Zawiązania obligatoryjnej korporacji terytorialnej miasta z otoczeniem w celu wyko-
nywania wspólnych zadań.

Ryc. 1. Formy kooperacji jednostek samorządu terytorialnego 

Opracowano na podstawie: Kaczmarek, Mikuła 2007
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3) Oddolnego kształtowania metropolitalnego obszaru współdziałania poprzez fakulta-
tywne związki komunalne i porozumienia jednostek tworzących obszar metropolitalny.

4) Powoływania niesformalizowanych lub słabo ukonstytuowanych struktur współdzia-
łania pełniących rolę informacyjną lub koordynacyjną (rady, fora, konferencje, gremia 
konsultacyjne itp.).

Samorząd metropolitalny (odpowiadający np. metropolitan borough w Anglii czy citta 

metropolitane we Włoszech) w Polsce nie występuje. Obszar metropolitalny nie stanowi 
więc w myśl prawa polskiego ani szczebla samorządu, ani jednostki terytorialno-admini-
stracyjnej w systemie administracji rządowej. W świetle prawa polskiego istnieje jednak 
kilka form a tym samym możliwości współpracy międzygminnej. Ich zakres podmiotowy 
oraz przedmiotowy warunkuje zasadność zastosowania a tym samym skuteczność i efek-
tywność współpracy samorządowej w obszarach metropolitalnych. 

Pod względem prawno-administracyjnym korporacje terytorialne możliwe do wpro-
wadzenia w obszarach metropolitalnych zasadniczo można podzielić na dwie grupy: 

1) Korporacje terytorialne działające w związkach publiczno- lub cywilnoprawnych 
(związki komunalne, stowarzyszenia, spółki prawa handlowego).

2) Korporacje pozbawione osobowości prawnej, działające na zasadzie nieformalnych 
porozumień, umów, spotkań (rady, partnerstwa itp.).

W pierwszej grupie są to odrębne od uczestniczących w nim jednostek terytorialnych 
podmioty publiczno- i cywilnoprawne. Prawa i obowiązki wynikające z realizacji wspólno-
ty zadaniowej należą do związku terytorialnego, a jego zakres zdolności prawnej jest toż-
samy z zakresem zdolności prawnej podmiotów go tworzących. Upodmiotowione prawnie 
korporacje można podzielić na te, które działają jako podmioty prawa publicznego oraz na 
podmioty działające w oparciu o regulacje prawa cywilnego. W pierwszym przypadku są to 
np. różnorodne związki międzygminne, w drugim są to stowarzyszenia. 

Związki komunalne, jako najbardziej naturalne formy współdziałania w obszarach 
metropolitalnych, mają jednak określone ograniczenia. Do zasadniczych należy zaliczyć:

1) Brak możliwości tworzenia związków gminno-powiatowych, szczególnie dotkliwy 
w przypadku zadań realizowanych przez te dwa szczeble samorządu w ramach tych 
samych dziedzin.

2) Mniejszy wpływ (aniżeli w przypadku samodzielnego działania gminy) na sposób re-
alizacji zadań wykonywanych przez związek.

3) Utratę kompetencji gminy do wykonywania jakiejkolwiek czynności w zakresie prze-
kazanego związkowi zadania (czyli utratę kompetencji rady gminy do podejmowania 
uchwał służących realizacji zadań związku).
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4) Brak bezpośrednich uprawnień kontrolnych gmin w stosunku do działalności związku.
5) Sformalizowaną i długą drogę tworzenia związku komunalnego.

Status prawny stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego ma znacznie lżejszą od 
związku komunalnego konstrukcję, dlatego też dość często wykorzystywany jest na pierw-
szym etapie współpracy metropolitalnej. Nie ogranicza on współpracy gmin z powiatami, stąd 
stanowi podstawową jak dotąd formę współpracy między dwoma, a nawet trzema szczeblami 
samorządu (do wspólnego stowarzyszenia mogą przystępować gminy, powiaty a także woje-
wództwa). Z punktu widzenia współpracy metropolitalnej, ograniczeniem stowarzyszeń, które 
nie są korporacjami prawa publicznego, jest brak możliwości wspólnego wykonywania zadań 
publicznych, jakie mogą być realizowane przez związki komunalne lub w formule porozumień. 

W grupie form współpracy międzyterytorialnej pozbawionych osobowości prawnej 
znajdują się korporacje powstałe na bazie dwu- lub wielostronnych umów o współpracy. 
Porozumienie o współpracy, zwane niekiedy konwencją czy umową, nie skutkuje powoła-
niem osobnych, ponadgminnych struktur zarządzania. Tego typu umowy mają charakter 
nieobligatoryjny, opierają się na zaufaniu i chęci współpracy sygnatariuszy umowy, czę-
sto bez wyraźnych zobowiązań. Mają one charakter inicjujący współpracę, informacyjny, 
a w wyższym stadium rozwoju także programowy w odniesieniu do podejmowania dal-
szych działań integracyjnych. Wadą tego typu umów jest brak formalizacji, słabe zinstytu-
cjonalizowanie, efemeryczność i fasadowość działań, a przede wszystkim nikłe możliwości 
realizacji jakichkolwiek wspólnych zadań w obliczu braku umocowania prawnego i przepi-
sów fi nansowych pozwalających na wspieranie takiej nieformalnej korporacji.

W związku z tym, że współpraca międzyterytorialna ma charakter na ogół fakultatywny 
i występuje jako możliwość, tudzież dyrektywa (zalecenie ustawowe), a nie obowiązek, znajdu-
je się ona w sferze wewnętrznych rozstrzygnięć jednostek terytorialnych. Decyzja o podejmo-
waniu współpracy należy do władztwa organizacyjnego gminy. Jednostki samorządowe teore-
tycznie mogą być zobligowane ustawowo do zawierania związków komunalnych i porozumień 
terytorialnych. W prawie polskim takich obligatoryjnych korporacji, nie tylko w obszarach 
metropolitalnych, nie wyznaczono. Podstawy konstytucyjne i ustawowe ustroju administra-
cyjnego Polski nie ograniczają jednak form i intensywności współpracy międzyterytorialnej.

4.  Ewolucja i stan współpracy metropolitalnej w Polsce

Na przykładzie Polski można wykazać, że w okresie braku autentycznego samorządu te-
rytorialnego w latach 1950–1989 współpraca międzyterytorialna jednostek lokalnej admi-
nistracji państwowej była raczej iluzoryczna. Związki komunalne jako instytucja prawna 
zostały zlikwidowane w 1950 roku na mocy ustawy o terenowych organach jednolitej wła-
dzy państwowej. W zamian miasta i gminy mogły zawierać jedynie porozumienia dla wy-
konywania zadań administracyjnych. W praktyce ograniczano tę możliwość tylko do gmin 
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sąsiadujących ze sobą, głównie w relacji miasta i graniczących z nim gmin (miasto centralne 
wykonywało zadania z zakresu transportu publicznego i różnych dziedzin gospodarki ko-
munalnej: odpadowej, wodno-ściekowej, ciepłownictwa itp.). 

Jak zauważa Izdebski (2010, s. 18), w okresie postępującego od 1990 roku kształtowania 
polskiego modelu samorządu terytorialnego nie umiano wypracować „rozwiązań metropo-
litalnych na miarę naszych czasów”. Reforma samorządu terytorialnego w 1990 roku, jedna 
z kluczowych dla transformacji ustrojowej kraju, paradoksalnie przyczyniła się do zerwania 
wielu wcześniejszych więzi funkcjonalno-administracyjnych wielkich miast i ich najbliższe-
go otoczenia. Mimo że nie były one oparte na zasadach samorządności lokalnej, zapewnia-
ły minimum spójnego funkcjonowania miejskich obszarów funkcjonalnych (np. w ramach 
przedsiębiorstw państwowych gospodarki komunalnej, transportu publicznego). W kolejnej 
reformie powiatowej z 1998 roku nie rozważano rozwiązania statusu administracyjnego du-
żych miast i ich obszarów funkcjonalnych w postaci „powiatu metropolitalnego”. Wprowa-
dzenie drugiego szczebla samorządu administracyjnego de facto doprowadziło więc do dalszej 
fragmentacji administracyjnej obszarów metropolitalnych, wprowadzając podział na miasta 
na prawach powiatu i otaczające je powiaty ziemskie. Stało się to podstawą do zawierania po-
rozumień międzypowiatowych między innymi w takich dziedzinach jak rynek pracy, pomoc 
społeczna czy edukacja. W myśl omawianych wcześniej uwarunkowań prawnych, w związkach 
międzypowiatowych nie mogły uczestniczyć gminy, a w związkach międzygminnych powiaty.

Reformy samorządowe w Polsce stworzyły jednak podstawy prawne współpracy mię-
dzygminnej (choć, jak pisano wcześniej, mało elastyczne) oraz możliwość autonomicznego 
podejmowania decyzji w tej sprawie przez samorządy lokalne. Współpraca interkomunalna 
w Polsce, blisko 25 lat od utworzenia samorządowych gmin, jest wciąż zdecydowanie sła-
biej zaawansowana niż w wielu krajach Europy Zachodniej. Z przeglądu rejestrów związ-
ków komunalnych wynika, że dominującą formą współpracy celowej są w Polsce wciąż 
związki jednozadaniowe. Na 227 zarejestrowanych w 2013 roku związków komunalnych 
44 działały w obszarach wielkomiejskich. Spośród zawiązanych związków komunalnych
zaledwie kilka można by nazwać w pełni metropolitalnymi (z udziałem miasta centralne-
go i gmin obszaru metropolitalnego), np. Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki 
Gdańskiej czy Górnośląski Związek Metropolitalny „Silesia”. Stosunkowo unikatowy cha-
rakter ma Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej powstała w 2006 roku funkcjonu-
jąca w formie spółki akcyjnej. Jej celem jest promocja inwestycyjna i koordynacja działań 
miasta i okolicznych 30 gmin w zakresie pozyskania inwestorów i rozwoju gospodarczego. 

Od około 10 lat w Polsce obserwuje się oddolny proces budowania koalicji lokalnych 
dużych miast i otaczających je gmin i powiatów, które można określić jako inicjację oddol-
nego procesu integracji metropolitalnej. Powstają różnorodne struktury nieformalne (rady, 
porozumienia partnerskie) i bardziej formalne (stowarzyszenia, związki komunalne), któ-
rych celem jest rozwiązywanie wspólnych problemów i i poprawa koordynacji zarządzania 
w obszarach wielkomiejskich (tab. 1). 
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Tab. 1. Obszary metropolitalne w Polsce – wybrane przykłady form współpracy

Forma współpracy Nazwa Data powstania

Związek komunalny Górnośląski Związek Metropolitalny „Silesia” 2007
Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki 
Gdańskiej

2007

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej”

2010

Spółka prawa 
handlowego

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej 2005

Stowarzyszenie Stowarzyszenie Metropolia Warszawa 2000
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2005/2009
Stowarzyszenie Metropolia Poznań 2007
Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska 2010
Gdański Obszar Metropolitalny 2011

Porozumienie 
partnerskie

Porozumienie Partnerskie Rzeszowskiego Obszaru 
Metropolitalnego

2005

Porozumienie Partnerskie w sprawie Bydgosko-Toruńskie-
go Obszaru Metropolitalnego

2005

Porozumienie Partnerskie Białostockiego Obszaru 
Metropolitalnego

2005

Porozumienie w sprawie Lubelskiego Obszaru 
Metropolitalnego

2005

Rada Rada Metropolitalna Zatoki Gdańskiej 2007
Rada Aglomeracji Poznańskiej 2007
Rada Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego 2007
Stała Rada Współpracy Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 2008

Wymienione w tab. 1 przykładowe inicjatywy integracyjne w obszarach metropoli-
talnych wskazują, że w ciągu ostatnich kilku lat pojawiła się potrzeba współpracy na po-
ziomie metropolitalnym, wywołana poniekąd także przez zapowiedzi legislacyjne rządu 
(o czym w kolejnym rozdziale). Jest to jednak w pierwszym rzędzie efekt nasilających się 
problemów związanych z intensywną suburbanizacją oraz ogólnym kryzysem gospodar-
czym odbijającym się m.in. na fi nansach samorządów, szczególnie największych miast. 
W kolejnych latach, wraz z nowym, zintegrowanym podejściem terytorialnym w polityce 
państwa i Unii Europejskiej, należy oczekiwać rosnącej liczby inicjatyw współpracy samo-
rządowej w Polsce. 
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5.  Polityka państwa wobec obszarów metropolitalnych

Jak wykazują doświadczenia krajów europejskich, odgórne wsparcie zintegrowanego za-
rządzania metropolitalnego stanowi na ogół wynik niezauważalnej obecności tego procesu 
w strukturach lokalnych. Brak konsekwentnych inicjatyw kooperacyjnych w obliczu nara-
stających problemów infrastrukturalnych, gospodarczych i społecznych powoduje powsta-
nie inicjatyw rządowych zmierzających do wprowadzenia odgórnych rozwiązań prawnych, 
organizacyjnych i fi nansowych. 

Dyskusje nad reformą metropolitalną w Polsce rozpoczęły się w drugiej połowie 
pierwszej dekady lat 2000. Autorzy powstałego w 2009 roku Raportu Polska 2030 – wy-

zwania rozwojowe postulowali wzmocnienie dynamiki wzrostu ośrodków wielkomiejskich 
przez rozwój gospodarki opartej na wiedzy, zwiększenie ich dostępności transportowej oraz 
wzmocnienie wewnętrznych powiązań funkcjonalnych. Rząd RP w 2009 roku zintensyfi -
kował prace nad projektem ustawy wprowadzającej nowe formy współdziałania jednostek 
samorządowych na obszarach wielkomiejskich. Celem projektu ustawy o polityce miej-
skiej państwa i współpracy jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie, zwanej 
potocznie „ustawą metropolitalną”, miało być osiąganie spójności społeczno-ekonomicz-
nej i przestrzennej oraz tworzenie podstaw do skutecznego i zintegrowanego zarządza-
nia obszarami metropolitalnymi. Wewnętrzny ustrój zespołu metropolitalnego zbliżony 
miał być w ogólnych ramach do formuły związku międzygminnego o charakterze wielo-
zadaniowym. Proces legislacyjny ww. ustawy z biegiem lat został zaniechany, a dyskusja 
nad zmianami ustroju administracyjnego dużych miast ucichła. Duży wpływ na rezygnację 
z reformy metropolitalnej w Polsce miały z jednej strony zróżnicowane stanowiska par-
tii politycznych (także koalicyjnych) w parlamencie i mało zdecydowane działania rzą-
du, a z drugiej odmienne wizje reformy na różnych szczeblach samorządu terytorialnego. 
W pierwszym rzędzie wskazać należy tu na niechętną wobec metropolii postawę samorzą-
dów regionalnych (w obawie przed utratą wpływu na te obszary) oraz niektórych reprezen-
tacji samorządów lokalnych.

W obliczu braku konsensusu politycznego i społecznego odnośnie prawnego uregu-
lowania statusu obszarów metropolitalnych, polityka rządu zaczęła zmierzać w kierunku 
technicznego i fi nansowego wzmacniania oddolnych form integracji obszarów funkcjonal-
nych miast. W kluczowych dokumentach strategicznych i planistycznych Polski ostatnich 
lat, takich jak: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2010, Koncepcja Przestrzen-

nego Zagospodarowania Kraju 2030 zadeklarowano wzmacnianie funkcji metropolitalnych 
stolic wojewódzkich oraz wspieranie rozwiązań integrujących funkcjonalne obszary miej-
skie w zakresie zagospodarowania przestrzennego, transportu zbiorowego, usług komunal-
nych i rynku pracy. Uszczegółowienie działań dotyczących rozwoju miast zostało zawarte 
w dokumencie rządowym Krajowa Polityka Miejska, którego założenia rząd przyjął w po-
łowie 2013 roku i poddał konsultacjom społecznym na początku 2014 roku. 
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Miejskie obszary funkcjonalne, w tym w szczególności metropolitalne, nabrały więc 
nowego znaczenia w systemie zarządzania terytorialnego. Głównym źródłem fi nansowania 
krajowej polityki miejskiej, w tym metropolitalnej, mają być środki krajowych podmiotów 
uczestniczących w jej realizacji uzupełniane przez środki strukturalne UE (Biała Księga Ob-

szarów Metropolitalnych 2013). W celu przygotowania miejskich obszarów funkcjonalnych 
(w tym metropolitalnych) do absorpcji środków unijnych, a przede wszystkim promowa-
nia i programowania ich zintegrowanego rozwoju, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
w latach 2012–2013 dedykowało im specjalny program pomocy technicznej. Obejmował 
on dotacje (przyznawane na drodze konkursowej) na działania wspierające jednostki samo-
rządu terytorialnego w zakresie planowania i rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych. 
Z programu skorzystało kilkadziesiąt tych ostatnich, w tym wszystkie obszary metropoli-
talne opracowujące rozmaite, wymagające współpracy i uzgodnień dokumenty programowe, 
takie jak: strategie rozwoju (np. obszary metropolitalne Łodzi i Warszawy) czy koncepcje lub 
studia rozwoju przestrzennego (np. Metropolia Poznań, Wrocławski Obszar Funkcjonalny).

Wymiar terytorialny jest jedną z głównych zasad programowania w Unii Europejskiej 
na lata 2014–2020. W okresie tym miejskie obszary funkcjonalne staną się pełnoprawnymi 
podmiotami polityki i benefi cjentami środków UE w ramach nowego programu – Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Zakłada on odejście od postrzegania obszarów 
przez pryzmat granic administracyjnych, w tym indywidualnych potencjałów miast. Akcen-
towane są relacje między miastami i ich obszarami funkcjonalnymi, które mogą zachodzić na 
płaszczyznach instytucjonalnej, programowej oraz na poziomie konkretnych działań infra-
strukturalnych, społecznych, edukacyjnych, zwiększających wzajemne pozytywne oddziały-
wanie (Zasady uwzględniania wymiaru miejskiego polityki spójności UE 2013). 

W Polsce przy pomocy instrumentu ZIT realizowane będą w  szczególności takie 
działania jak: 

1) Promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych 
w miejskich obszarach funkcjonalnych.

2) Zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację zintegro-
wanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy 
miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie.

3) Zwiększanie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt 
i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach Polityki Spójności.

Wdrażanie instrumentu ZIT uznano za obligatoryjne na terenie miast wojewódzkich 
i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie. Zgodnie z zapisami dokumentu Programo-

wanie perspektywy fi nansowej na lata 2014–2020 (2013) fi nansowanie projektów ZIT dla 
16 miejskich obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich wynosić ma łącznie 2 mld 385 
mln euro. Warunkiem sine qua non realizacji ZIT jest zawiązanie zinstytucjonalizowanej 

UWARUNKOWANIA, STAN I PERSPEKTYWY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDOWEJ W OBSZARACH METROPOLITALNYCH



68

formy partnerstwa, tzw. związku ZIT. Związki ZIT mają pełnić funkcję wspólnej repre-
zentacji władz miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie wobec władz krajowych 
i regionalnych. Właściwymi formami prawnymi partnerstwa są związki komunalne oraz 
stowarzyszenia. W obszarach metropolitalnych, w których działały one od lat, proces ada-
ptacji do nowej polityki terytorialnej UE jest niewątpliwie łatwiejszy, choćby poprzez szyb-
sze osiągnięcie konsensusu przy ustalaniu wspólnych projektów w ramach strategii ZIT.

6.  Zakończenie 

Efektem przemian społeczno-gospodarczych w Polsce w ostatnich dwóch dekadach było 
pojawienie się nowych czynników rozwoju dużych miast a tym samym nowych, niezna-
nych dotąd problemów związanych z gospodarką komunalną, transportem publicznym, 
zagospodarowaniem przestrzennym i różnorodnymi relacjami pomiędzy miastem a jego 
otoczeniem funkcjonalnym. Nowe zjawiska i procesy wymagają od władz państwowych 
i samorządowych podjęcia działań w wymiarze zarówno stricte politycznym, jak i organi-
zacyjno-planistycznym. 

Problem współpracy samorządowej oraz zarządzania obszarami metropolitalnymi dys-
kutowany jest w Polsce od blisko 10 lat. Choć podkreślany w najważniejszych dokumen-
tach krajowych (Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Krajowej Strategii 

Rozwoju Regionalnego 2020), nie jest obecnie dla polityki centralnej tematem prioryteto-
wym. Efektem tego jest zaniechanie reformy regulującej w specjalny sposób ustrój admi-
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Tabela 1. Przyczyny suburbanizacji

Czynniki makrostrukturalne Czynniki mikrostrukturalne

1. Głód mieszkaniowy odziedziczony po okresie 
socjalizmu.

2. Powrót renty gruntowej i rynkowej gry o prze-
strzeń umożliwiających realizację indywidual-
nych planów budowlanych (powrót własności 
prywatnej).

3. Poprawa kondycji ekonomicznej społeczeństwa 
oraz łatwiejszy dostęp do kredytów i pożyczek, 
w konsekwencji możliwość odrzucenia skrom-
nych normatywów lokali na wielkich osiedlach 
(w 2006 roku mieszkało w nich 40% Polaków).

4. Opracowanie w gminach miejscowych planów 
zagospodarowania uwalniających tereny rolne 
i przekształcających je w tereny pod zabudowę 
przy jednoczesnym braku kontroli nad rozle-
waniem się miast (rezerwy na budownictwo 
mieszkaniowe wielokrotnie przekraczające 
potencjał demografi czny kraju).

5. (W niektórych miastach) pogarszająca się kon-
dycja miasta centralnego i znaczne obniżenie 
jakości życia w wielkich osiedlach mieszkanio-
wych i dzielnicach śródmiejskich (m.in. dekapi-
talizacja tkanki przestrzennej a także – w kon-
sekwencji – tkanki społecznej).

6. Rozwój motoryzacji i (powolny) rozwój infra-
struktury drogowej.

7. Dynamiczny rozwój rynku materiałów budow-
lanych.

1. Możliwość realizacji preferencji mieszkanio-
wych – wzrost zdolności do zmiany miejsca 
zamieszkania między- i wewnątrzmiejskiej.

2. Wybór domu (mieszkania) pod miastem ze 
względu na niższą cenę niż zakup nierucho-
mości w mieście (zwykle bez brania pod uwagę 
innych kosztów, np. czasu, paliwa).

3. Moda na dom pod miastem.
4. Dążenie do podwyższania jakości życia w wy-

miarze indywidualnym: rola otwartej prze-
strzeni niedostępnej w mieście, aspirowanie do 
większych metraży, znaczenie przypisywane 
walorom ekologicznym „wsi”, istotnym zwłasz-
cza przy wychowywaniu małych dzieci.

5. Utożsamianie idei domu z domem jednoro-
dzinnym.

6. (W przypadku niektórych gospodarstw domo-
wych) dążenie do odzyskania lub podwyższenia 
poczucia bezpieczeństwa w środowisku miesz-
kalnym.

Wymienione motywacje do zamieszkania pod miastem powodują, że nowi osadnicy 
nie odrzucają miasta jako całościowego systemu społeczno-przestrzennego, infrastruktu-
ralnego, usługowego i systemu miejskich okazji pozwalających realizować swój styl życia. 
Odrzucają jedynie poprzedni habitat – nieprzystające do aspiracji miejsce zamieszkania. 
Jednocześnie wybór danej działki budowlanej zwykle nie oznacza włączenia się nowych 
osadników w system społeczno-kulturowy podmiejskiej wsi. Można zatem powiedzieć, wy-
ostrzając nieco diagnozę sytuacji i pamiętając o licznych niuansach (Kajdanek 2011, 2012), 
że nowi osadnicy uprawiają wahadłowe dojazdy do sypialni (na wsi), a gros swojej aktyw-
ności zawodowej, konsumenckiej, towarzyskiej lokują w mieście. To powoduje nierówno-
mierne, nieefektywne wykorzystanie infrastruktury technicznej i społecznej i zasobów tak 
miejskich, jak i wiejskich. 
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Brak równowagi pomiędzy potencjałem1 obszarów podmiejskich jako miejsc pracy, 
edukacji, konsumpcji, rozrywki, wypoczynku i innych aktywności uzupełniających ofer-
tę miasta a poziomem jego wykorzystania przez, zwłaszcza nowych, osadników jest klu-
czowym argumentem na rzecz celowości podejmowania partnerstw miejsko-wiejskich. 
Nawiązywanie partnerstw posłużyłoby bardziej efektywnemu odpowiadaniu na potrzeby 
wszystkich mieszkańców obszaru funkcjonalnego i zrównoważeniu powiązań (w zakresie 
transportu, świadczenia usług, funkcjonowania miejsc pracy) pomiędzy wsią a miastem. 

Do polskiej specyfi ki osadnictwa podmiejskiego należy zaliczyć także to, że opiera się 
ono głównie na aktywności mieszkańców decydujących się na budowę domu na pojedyn-
czej działce. Rola dużych prywatnych inwestorów w rozwoju podmiejskim Polski zaznacza 
się wyraźniej głównie w sąsiedztwie wielkich miast. W efekcie osadnicy i ich nowe domy 
pojawiają się w bardzo bliskim sąsiedztwie rdzennych mieszkańców i ich domostw. Ta bli-
skość nie przekłada się jednak na powiększanie zasobu wiedzy o miejscu lub utożsamianie 
się napływających osób z wsią. Obok dystansu fi zycznego narasta także dystans społecz-
ny. Trudno go przezwyciężyć w obliczu braku wiedzy o sobie i bazowaniu na stereotypo-
wym, opartym na opozycjach postrzeganiu siebie nawzajem (nowi-rdzenni, młodzi-starzy, 
bogaci-biedni, wykształceni-niewykształceni itd.) i praktykowaniu odmiennych (i często 
sprzecznych w treści) wzorów sąsiadowania. 

 
2.2. Suburbanizacja „po polsku”, a społeczne aspekty wybranych obszarów możliwej 

współpracy miejsko-wiejskiej

Choć można wyróżnić wiele wymiarów współpracy miejsko-wiejskiej, to wydaje się, że 
z uwagi na ich niewielką intensywność w polskich warunkach najistotniejsze są te, które 
przełamują izolację miasta od wsi oraz odnoszą się do zadań wpływających na poprawę ja-
kości życia w wymiarze lokalnym (Borys, Rogala 2008). Należą do nich: 

– preferencje mieszkaniowe i relacje mieszkanie-praca,
– zaopatrzenie w usługi i relacje związane z centralnością,
– mobilność (Rusanen, Hooli 2012).

Preferencje mieszkaniowe i relacje mieszkanie-praca

Jak zostało wcześniej powiedziane, zamieszkiwanie poza miastem jest głównie efektem 
kalkulacji ekonomicznej (co nie wyklucza oddziaływania prestiżu mieszkania pod mia-
stem). Oczekuje się, że na przeprowadzce skorzystają – jednostkowo – osoby i gospodar-
stwa rodzinne. Ruch ku przedmieściom nie jest postrzegany w kategoriach zmian ponadin-

1 Słabo rozpoznanym i z rzadka wykorzystywanym jako zasób przez władze lokalne.
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dywidualnych ani w w wymiarze społecznym (ze względu na relatywnie rzadkie sieci relacji 
w miejscu zamieszkania), ani przestrzennym (miejsce zamieszkania postrzega się przez 
pryzmat domu, ogrodu i jednostkowo użytkowanych „miejsc magicznych” – przestrzeni 
quasi-publicznych).

Proces przenoszenia mieszkańców z miast i osadnictwa na wsi odbywa się w sposób 
niekontrolowany wskutek złego funkcjonowania mechanizmów pozostających do dyspo-
zycji władz lokalnych. Na przykład przy sporządzaniu planów miejscowych (pod naciskiem 
właścicieli gruntów i w nadziei na pozyskanie inwestorów-deweloperów) nadmierną ilość 
przestrzeni przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową, co pozostaje bez związku z pro-
gnozami demografi cznymi. W rezultacie brakuje miejsca dla innych funkcji, a gminy nie 
są w stanie zabezpieczyć podstawowej infrastruktury, bowiem koszty wykupu gruntów pod 
drogi oraz budowy infrastruktury technicznej dalece przekraczają ich możliwości. To skut-
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Obszary wiejskie w Polsce ulegają dynamicznym przeobrażeniom, a wieś coraz rzadziej 
wywołuje skojarzenia z chłopskością, rolnictwem czy ogólnym cywilizacyjnym zacofaniem. 
Nie tylko nasze społeczeństwo jest coraz mniej rolnicze (13% pracujących w rolnictwie) – 
coraz mniej rolnicza staje się również polska wieś (28%) i coraz mniej rolniczy stają się sami 
rolnicy (gospodarstwo rolne jest wyłącznym lub głównym źródłem dochodu tylko dla 17% 
rodzin, zob. Wilkin 2012a, 2012b). Zmienia się oblicze cywilizacyjne wsi, jej społeczna 
struktura i jej społeczny wizerunek. Zmiany tego rodzaju są jednym z czynników tłuma-
czących wzrost atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania – od 2000 roku utrzymuje się 
w Polsce dodatnie saldo migracji na wieś. Z jednej strony nadal w jej strukturze społecznej 
dominują osoby bierne zawodowo (ponad 60%), a wśród pracujących osoby reprezentują-
ce niższe statusy społeczne (80%), z drugiej coraz wyraźniej obecne są grupy niezbyt cha-
rakterystyczne dla wsi – specjaliści, wyżsi urzędnicy, pracownicy biurowi, przedsiębiorcy 
(20,5%), osoby z kwalifi kacjami zawodowymi (Halamska 2011a). Zdecydowanie poprawi-
ły się charakterystyki edukacyjne, zwłaszcza w pokoleniu rodziców uczącej się młodzieży 
(wykształcenie wyższe ma co dziesiąty wiejski i co czwarty miejski rodzic).

W Polsce niewątpliwie udało się – w dużej mierze dzięki programom rozwojowym 
fi nansowanym ze środków UE – pokonać jedną z bardziej niegdyś wyrazistych granic cy-
wilizacyjnego podziału. Różnice wieś-miasto nadal się utrzymują, lecz nie są już tak duże. 
Przeciętne dochody mieszkańców wsi osiągają 2/3 przeciętnego dochodu mieszkańców 
miast, a przeciętne gospodarstwo domowe wyposażone jest w sprzęty i urządzenia, któ-
rych zakup jeszcze w latach 90. był przywilejem rodzin miejskich (Szafraniec 2012). Za-
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nik barier przestrzennych i dostępność do nowoczesnych mediów wciągają wieś w ogól-
nospołeczny obieg informacji i globalnych kulturowych wpływów. Zmienia to zasadniczo 
środowisko, w którym dokonują się procesy socjalizacji i rozwoju młodego pokolenia. 
Najbardziej korzystna sytuacja ma miejsce w rodzinach należących do lokalnych elit (pra-
cownicy umysłowi z wyższym wykształceniem, przedstawiciele władzy, bogaci rolnicy, 
zwłaszcza wiejscy rezydenci), najmniej korzystna w rodzinach robotniczych i utrzymu-
jących się z niezarobkowych źródeł. Mimo tych różnic młodzież z obu środowisk ma – 
w dobie globalizacji – te same normatywne grupy odniesienia. Są nimi nowoczesne media 
z ich przesłaniem konsumpcjonizmu nakazującym koncentrować się na stylu życia jako 
wyznaczniku sukcesu we współczesnym świecie. Czy ta okoliczność może być sprzymie-
rzeńcem zmian na wsi i poza nią? 

1.  Jacy są i kim chcą być młodzi mieszkańcy wsi

W większości rozwiniętych krajów obszary wiejskie przeszły zasadniczą metamorfozę. 
Jeszcze do niedawna w polskich realiach chłopi/rolnicy stanowili główną część świata wiej-
skiego, zaś on sam – w myśl nowoczesnej retoryki – sytuowany był w przeszłości (jako coś 
schodzącego, zależnego, cywilizacyjnie zapóźnionego). Taki był sens obowiązującej od wie-
lu dekad opozycji wieś-miasto dzielącej przestrzeń społeczną, style życia a nawet sposoby 
gospodarowania na „lepsze” (miejskie) i „gorsze” (wiejskie). Jakkolwiek wiejskość łączona 
z rolnictwem odchodzi w przeszłość, to wraz z narodzinami społeczeństwa ponowoczesne-
go jest ona coraz bardziej ceniona – swoje społeczne walory, środowisko naturalne, krajo-
braz. Staje się miejscem nowej konsumpcji i jej przedmiotem (Chevalier 2009; Halamska 
2011b). Pojawiają się nowe ideologie wsi, obszarów wiejskich, nowe polityczne strategie 
i nowe polityki rolne. 

Zachowania i wybory życiowe wiejskiej młodzieży również zwykliśmy oceniać z per-
spektywy standardów miejskich. Co więcej, sama młodzież uważała miejskość i miejskie 
wzory życia za obiekt własnych aspiracji i dążeń. Dziś socjologiczne badania ujawniają bar-
dzo zbliżone charakterystyki obu tych kategorii młodzieży. Kulturowa oferta współczesno-
ści (status, kariera zawodowa, pieniądze, barwny styl życia) skutecznie uwiodła młodych 
Polaków niezależnie od miejsca zamieszkania. Do wysokich statusów społecznych aspiruje 
blisko 60% miejskiej i 40% wiejskiej młodzieży. Do wysokich dochodów (powyżej 3500 
zł na starcie) aspiruje 30% wiejskiej (i 50% miejskiej) młodzieży. Młodzież wiejska nie-
znacznie częściej godzi się na rolę szeregowego pracownika. Dwukrotnie częściej akceptuje 
zasadę, według której należy żyć skromnie (36% w stosunku do 18% w mieście), niemniej 
jej wyobrażenia dotyczące udanego życia niewiele odbiegają od wyobrażeń (wymagającej) 
miejskiej młodzieży – koncentrują się wokół wartości afi liacyjnych, dobrej pracy, pozycji 
społecznej oraz barwnego i dostatniego życia. Młodzież wiejska wyraźniej pielęgnuje w so-
bie cechy specyfi czne dla tradycji (przywiązanie do rodziny, religii, skromność, oszczęd-
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ność, zaradność, spryt), jest bardziej konwencjonalna, zwyczajna, nastawiona na akceptację 
otoczenia (Szafraniec 2011). 

Różnice w zakresie preferowanych wzorów i stylów życia, widoczne wśród starszych 
roczników młodzieży, stają się słabsze wśród najmłodszych, którzy – niezależnie od tego, 
gdzie mieszkają – w podobnym (i wyższym niż starsze roczniki) stopniu opowiadają się 
za życiem dostatnim, wygodnym, ciekawym. Może to świadczyć o skuteczniejszym, bar-
dziej ekspansywnym oddziaływaniu konsumpcjonizmu w stosunku do młodszych roczni-
ków młodzieży, ale i o większym ryzyku, które pojawia się zawsze wtedy, gdy szybkiemu 
wzrostowi aspiracji konsumpcyjnych nie towarzyszy równie szybki wzrost szans/możliwo-
ści życiowych młodzieży – gdy dystans między tym, czego się pragnie, i tym, co jest realne/
dane, jest zbyt duży. Wieś bez wątpienia jest dziś obszarem takiego ryzyka. Jest to nie tylko 
kwestia cywilizacyjnej luki i społeczno-ekonomicznej specyfi ki wsi, lecz również zasobów 
materialnych, kapitałów społecznych i kulturowych przeciętnej wiejskiej rodziny. Wiejscy 
rodzice, mimo znacząco lepszych charakterystyk edukacyjnych, reprezentują odpowiednio 
niższe statusy społeczne i mają niższe dochody. Nie dysponują takimi kompetencjami, któ-
re pomagałyby w kierowaniu rozwojem dzieci i podejmowaniu ważnych decyzji dotyczą-
cych przyszłości. Gorzej orientują się we współczesnym świecie, niedostępna jest dla nich 
wiedza o działaniu globalnych rynków, nowych formach pracy i zatrudnienia, nowych wy-
maganiach edukacyjnych i nowych wyzwaniach, jakie niesie współczesny świat. Niska ak-
tywność zawodowa kobiet na wsi sprawia, że nie pojawia się oferta instytucjonalnej opieki 
nad dziećmi, które dorastają w poczuciu swojskości (pod okiem mamy), ale bez stymulacji 
wzbogacającej o nowe kontakty i nowy rodzaj doświadczeń. W praktyce oznacza to ciągłą 
obecność rodzinnych i środowiskowych stygmatów w świadomości i samoocenach mło-
dzieży, czego konsekwencją są wybory edukacyjne bazujące na mniejszym ryzyku (Doma-
lewski 2006). Te przyjmują postać bardzo charakterystycznych decyzji i ścieżek kształcenia. 
Charakterystyczna jest również ich ewolucja. 

2.  Aspiracje i wybory edukacyjne wiejskiej młodzieży 

Począwszy od połowy lat 90., młodzież wiejska, podobnie jak miejska, podziela przekona-
nie, że niezbędnym warunkiem osiągnięcia czegoś w życiu jest wykształcenie. Wiejscy gim-
nazjaliści częściej (56%) wybierają licea ogólnokształcące. Od lat obserwujemy zjawisko 
dużego zainteresowania studiami wyższymi wiejskiej młodzieży (średnio 60% wśród matu-
rzystów, zob. Domalewski 2010). Młodzież wiejska trafi a do szkół maturalnych i na uczel-
nie wyższe znacząco większym strumieniem niż to miało miejsce w przeszłości. Jednocze-
śnie podąża specyfi cznym torem. Zazwyczaj wybiera szkoły o niższym poziomie nauczania 
i wymagań. O ile w słabym LO uczniowie wiejskiego pochodzenia stanowią 23,4% skła-
du, o tyle w bardzo dobrym już tylko 12,1%. Podobnie jest w przypadku szkół wyższych. 
Obiektem największego zainteresowania są uczelnie i kierunki, które proponują mniej ry-
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gorystyczne procedury rekrutacyjne – im mniejsza konkurencja na wejściu, tym większy 
udział wiejskiej młodzieży. W tradycyjnych ośrodkach akademickich młodzież wiejska sta-
nowi średnio 21% ogółu studiujących, w nowych ośrodkach nawet do 35%, w szkołach 
niepublicznych 60–80%. Ważnym czynnikiem przesądzającym o wyborze jest pewność za-
trudnienia – wiejscy maturzyści częściej wybierają kierunki tradycyjne, które prowadzą do 
„konkretnego” zawodu leżącego w zasięgu ich wyobraźni (jest to np. nauczyciel, urzędnik, 
funkcjonariusz służby mundurowej, Wasielewski 2013). 

Jednocześnie w ostatnich latach obserwujemy wyraźne korekty decyzji edukacyj-
nych, widoczne zwłaszcza wśród wiejskiej młodzieży. Ich przejawem jest wzrost zain-
teresowania technikami (w ciągu ostatnich sześciu lat zainteresowanie nimi wzrosło 
o 10 p.p.) oraz spadek aspiracji do wyższego wykształcenia. Wśród wycofujących się są 
dwie grupy – jedną tworzą całkiem dobrzy uczniowie wiejskiego pochodzenia, drugą 
przeciętnie ucząca się młodzież miejska. O ile zrozumiałe i sensowne są decyzje podej-
mowane przez reprezentantów tej drugiej kategorii (po cóż podejmować wysiłek stu-
diowania, gdy nie ma się ku temu ani odpowiednich kwalifi kacji, ani motywacji), o tyle 
rezygnacja tych pierwszych z kontynuowania nauki wydaje się nieco zaskakująca i może 
błędna. Dlaczego to robią? 

Przyczyny tej sytuacji są różne – wynikają z doraźnych kalkulacji i indywidualnej oce-
ny własnych możliwości, z charakterystycznego dla wsi pragmatyzmu, ale też z wiejskich 
kompleksów, niewiary we własne możliwości, braku pozytywnej stymulacji, z niewystar-
czającej znajomości realiów pozawiejskiego świata. I chociaż w badaniach obserwujemy też 
inny „wiejski” syndrom – karier kroczących (stopniowego podnoszenia poprzeczki), to nie 
zmienia to faktu, że zasadniczy strumień wiejskiej młodzieży kieruje się w stronę edukacji 
podporządkowanej pragmatyzmowi, realistycznej, obliczonej na pewną i szybką gratyfi -
kację – pracę taką i tam, gdzie jest ona pewniejsza, a nie prestiżową, lecz obciążoną więk-
szym ryzykiem. Taka strategia wynika z bardzo trzeźwej oceny aktualnej sytuacji na rynku 
pracy, gdzie jest niedobór ofert dla osób posiadających akademickie dyplomy, za to wyraź-
nie wzrósł popyt na tzw. fachowców. Dalszy horyzont czasowy i przestrzenny i to, co ma 
z perspektywy wyborów edukacyjnych dzisiejszej młodzieży strategiczne znaczenie (zmia-
ny w światowej gospodarce, trendy we współczesnej kulturze, globalne rynki pracy), w nie-
wielkim tylko stopniu jest brane pod uwagę. 

3.  Wyłaniająca się ponowoczesność – nowy horyzont wyzwań

Dziś cieszymy się z bezprecedensowo wysokich wskaźników skolaryzacji wiejskiej mło-
dzieży, zakładając, że pomnoży to jej szanse życiowe i szanse polskiej transformacji. Głęb-
sze wejrzenie w jej inwestycje edukacyjne, dylematy i strategie życiowe już takich moc-
nych przesłanek nie dostarcza – zwłaszcza w konfrontacji z wyzwaniami, jakie niesie 
ponowoczesność. 
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Ponowoczesność, nazywana też późną czy drugą nowoczesnością, jest umowną nazwą 
przyjętą dla określenia rozwiniętego społeczeństwa drugiej połowy XX wieku. Nadawano 
mu różne nazwy – społeczeństwa sieciowego, informacyjnego, społeczeństwa ryzyka. Dziś 
nie spekuluje się czy ono nadejdzie, lecz rozważa, w jakim kierunku ewoluuje. To bowiem, 
że istnieje i określa ramy naszego życia indywidualnego i zbiorowego, stało się faktem. Jest 
to społeczeństwo najbardziej w historii nasycone techniką i od niej zależne. Jest to rów-
nież społeczeństwo o niebywałym stopniu komplikacji życia, o bezprecedensowym tempie 
zmian, pełne wewnętrznych sprzeczności – z jednej strony namawiające do wyrafi nowanej 
konsumpcji i obiecujące wizję niekończącego się dobrobytu, z drugiej popadające w coraz 
głębsze i trudne do zdefi niowania kryzysy. 

W ponowoczesności socjologowie akcentują takie jej cechy jak płynność (Bauman 
2006), refl eksyjność (Giddens 2002), ryzyko (Beck 2002), chcąc podkreślić, że świat, w któ-
rym żyjemy, przestał być ustrukturowany, przewidywalny, stały. Staje się światem „do zro-
bienia”, z podstawowym w nim zadaniem tworzenia innych, adekwatnych do nowych sytu-
acji i wyzwań, strategii i wzorów życia. W zadaniu tym tradycyjne rozwiązania i tradycyjne 
autorytety niekoniecznie się sprawdzają, stąd najbardziej logiczna staje się strategia „zrób 
to sam”, bo inni nie wiedzą jak, nie są pewni lub nie potrafi ą. 

Okoliczności te wydają się niewinne tylko z pozoru. Funkcjonowanie w takim otocze-
niu wymaga opanowania wielu specyfi cznych umiejętności, spośród których wymóg otwar-
tości i refl eksyjności oraz aktywnego działania w życiu codziennym, gdzie „Ja” staje się 
centrum planistycznym własnej biografi i, należą do podstawowych. Jeśli z tej perspektywy 
spojrzeć na otaczający świat, decyzje i wybory edukacyjne wiejskiej młodzieży nie wydają 
się szczególnie trafne. 

Przykład pierwszy. Większość młodych ludzi (dotyczy to również czy zwłaszcza wiej-
skiej młodzieży) wybiera kierunek studiów bez związku z własnymi zainteresowaniami, 
predyspozycjami, możliwościami – z nastawieniem „jakoś to będzie”. W efekcie podejmują 
studia przypadkowe, łatwo dostępne, a potem doznają rozczarowania. W ponowoczesnym 
świecie takie zachowanie absolutnie nie popłaca. Wymóg refl eksyjności, znajomości pola, 
w którym się poruszamy, i znajomości samego siebie jest podstawowy, a decyzje nieprze-
myślane obciążone są dużym ryzykiem niepowodzenia.

Przykład drugi. Wśród studiującej młodzieży panuje przekonanie, że studia mają 
przygotować do określonego zawodu. Święcie w to wierzy zwłaszcza wiejska młodzież. 
Rozumiejąc ich oczekiwania, wypada zauważyć, że współczesne rynki pracy w coraz mniej-
szym stopniu opierają się na zawodach, a coraz częściej na różnego typu zajęciach, wykony-
wanych w zależności od zmieniających się potrzeb społecznych i koniunktury. Dziś kariery 
zawodowe bazują na elastycznym zarządzaniu własnymi kompetencjami, umiejętnościa-
mi i indywidualnym ich aranżowaniu w zależności od potrzeb. Strategie „zrób to sam” nie 
odejdą – niestety – w niepamięć. Uczelnie tylko w niektórych przypadkach będą kształciły 
pod zawód i do zawodu. 
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Przykład trzeci. Większość młodzieży aspirującej do studiów i je podejmująca żywi prze-
konanie, że dyplom magistra będzie ukoronowaniem drogi do wymarzonej pozycji społecz-
nej i do kariery. Dzień obrony pracy magisterskiej jest dniem wielkiej ulgi i radosnego prze-
konania, że oto trudy kształcenia mamy już z głowy. Jest to – niestety – złudzenie. Dziś studia 
są punktem wyjścia do nieustannego kształcenia się, a uczelnia miejscem, do którego się wie-
lokrotnie powraca – nie po kolejny tytuł magistra, lecz po dodatkowe umiejętności i wiedzę, 
zdobywane w trakcie studiów podyplomowych, różnego typu kursów, z pomocą których trze-
ba będzie budować indywidualne kompetencje i kariery. W krajach zachodnich, gdzie zmiany 
cywilizacyjne są bardziej zaawansowane, tego typu strategie edukacyjne są o wiele bardziej 
powszechne. W Polsce proces ten dopiero raczkuje. Na wsi wiedza o nim jest nader ułomna 
i skutkuje usztywnieniem wyborów edukacyjnych młodzieży. 

Jednym z trudniejszych wyzwań i problemów czasów ponowoczesnych są zmiany na 
rynku pracy. Znany starszym pokoleniom system zatrudnienia na stałe, wiążący pracowni-
ka z jednym miejscem pracy, z jednym pracodawcą, niezmuszający do nieustannego prze-
kwalifi kowywania się i do mobilności, staje się systemem mniejszościowym. Jego miejsce 
zajmuje system kontraktów tymczasowych, wymyślony w końcu lat 80. na Zachodzie jako 
alternatywa dla rosnącego bezrobocia. Rozwiązanie to, zrazu dające „efekt miesiąca mio-
dowego”, zaczęło ujawniać swoje mniej przyjazne strony: niższe płace, pracę mniej roz-
wojową, m.in. ze względu na brak zainteresowania pracodawców inwestowaniem w tzw. 
kapitał przepływowy. Jego ofi arą stali się ludzie młodzi, zwłaszcza ci, których kwalifi kacje 
nie są szczególnie poszukiwane (ILO 2010; Szafraniec 2011), którzy nie są wystarczająco 
elastyczni, którzy postawili w trakcie własnej edukacji na kierunki łatwo dostępne czy – po 
prostu – na dyplom. 

Takie strategie są grzechem wielu młodych ludzi, jednak młodzieży wiejskiej w więk-
szym stopniu. Jej edukacja, przygotowanie zawodowe, oczekiwanie stabilności i bezpie-
czeństwa w życiu a także gorsze kompetencje społeczne i emocjonalne skazują ją na trud-
ny wybór – pracy stabilnej, możliwej do uzyskania bliżej „swoich” i z ich pomocą (lokalne 
układy), ale (co stanowi największy minus) odbierającej możliwość uprawiania stylu życia 
lansowanego przez kulturę masową, lub pracy tymczasowej, odbierającej poczucie bezpie-
czeństwa i stabilizacji, ale wiążącej z miastem i jego atrakcjami. Pojawia się więc dylemat, 
który omówimy w kolejnej części artykułu. 

4.  Wrócić na wieś czy nie?

Dylemat mają zwłaszcza ci, którzy wcześnie opuścili rodzinne miejscowości i udali się 
na studia do dużego miasta. Pobyt tam uczynił z nich innych ludzi: z innymi potrzeba-
mi, aspiracjami i z innymi przyzwyczajeniami dotyczącymi stylu życia. Chociaż w czasach 
obecnych granice miast nie wyznaczają granic dla wielkomiejskiego stylu życia, a nowo-
czesne technologie i globalna sieć pozwalają żyć w podobny sposób niezależnie od miejsca 
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zamieszkania, powrót na wieś jest subiektywnie trudnym doświadczeniem. Dla ludzi mło-
dych najbardziej dotkliwy jest brak infrastruktury kulturalnej – miejsc, gdzie wraz z innymi 
można spędzić czas wolny. Innym problemem jest słabo działający, niskiej jakości transport 
publiczny. Przede wszystkim jednak rynek pracy, z bardzo ograniczonym spektrum ofert 
dla młodych. 

Są to powody, dla których na wieś – czy szerzej, na obszary wiejskie – częściej wra-
cają ci, którzy muszą: osoby gorzej wykształcone, o gorszych kwalifi kacjach zawodowych, 
których nie stać na usamodzielnienie się w mieście. Na wsi zazwyczaj czeka ich los bez-
robotnego (w 2007 roku osoby do 34 roku życia stanowiły na wsi 59,1% bezrobotnych, 
w 2009 63,7%; w miastach odpowiednio 51,3% oraz 52%, zob. Frenkel 2012), emigran-
ta (młodzi mieszkańcy wsi stanowią najliczniejszą grupę migrujących za granicę: 43,6% 
w migracjach na pobyt stały i 85,6% w migracjach czasowych, zob. Frenkel 2012), człon-
ka (lub następcy) gospodarstwa rolnego. W znacznie mniejszym stopniu są to absolwenci 
wyższych uczelni, znajdujący zatrudnienie w administracji samorządowej, sieciach NGO 
czy lokalnych instytucjach kulturalno-oświatowych. Wracają rozgoryczeni, marząc o in-
nym życiu. Dla nich wieś niewiele się zmieniła – infrastruktura, estetyka zabudowań, 
komunikacja, tak często podkreślane jako sukces modernizacji obszarów wiejskich przez 
polityków i działaczy samorządowych, niewiele znaczą dla ludzi młodych – nie stwarzają 
możliwości barwnego życia, nie dają (ciekawej) pracy. To powód, dla którego większość 
absolwentów wyższych uczelni (2/3) nie wraca na wieś (Wasielewski 2013). Nie wracają 
zwłaszcza młode, dobrze wykształcone kobiety, które – jak większość ich miejskich ró-
wieśniczek – próbują utrwalić własną pozycję na rynku pracy, zazwyczaj kosztem życia 
osobistego i – coraz częściej – macierzyństwa. 

Dane tego rodzaju zestawione z deklaracjami chęci zamieszkania na wsi (zgłasza 
je średnio 50% wiejskiej i 13% miejskiej młodzieży) pokazują – z jednej strony – zmie-
niający się wizerunek wsi i zmieniające się fi lozofi e życia polskiej młodzieży, z drugiej 
zaś ciągle obecne dylematy, trudne do rozstrzygnięcia zwłaszcza w czasach kryzysu 
i niejasnej – mimo wszystko – perspektywy dla obszarów wiejskich, które są nadal 
w większym stopniu miejscem realizacji planów zapasowych aniżeli przedmiotem po-
zytywnego wyboru. 

5.  Przyszłość obszarów wiejskich z perspektywy rozstrzygnięć życiowych 
młodzieży 

Siłą przyciągającą młodzież są przede wszystkim duże aglomeracje miejskie i regiony 
o dużej dynamice rozwojowej. Pokazują to między innymi wskaźniki defi nitywnych 
migracji młodych w odniesieniu do poszczególnych województw – korzystne dla wo-
jewództwa mazowieckiego, małopolskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i pomor-
skiego (ryc. 1). 
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Ryc 1. Wskaźniki defi nitywnej migracji młodych (15–29 lat) według województw

Obliczenia własne na podstawie: Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2010, 2010, Warszawa, GUS

Procesy swoistego drenażu mózgów następują już w momencie podejmowania decyzji 
o tym, gdzie studiować – najlepsi maturzyści opuszczają własne regiony na rzecz ośrodków 
bardziej dynamicznych i rozwojowych (Wasielewski 2013). Dystans rośnie, a efekt Mateusza, 
działający również na polu inwestycji, przesądza o przepływach kapitału intelektualnego i siły 
roboczej do ośrodków mających korzystny iloczyn trzech „T” – gdzie liczą się nowoczesne 
technologie, twórczość i tolerancja (Florida 2010). W polskich realiach są to aglomeracje miej-
skie i przestrzenie wokół dużych miast, coraz wyraźniej dystansujące się od obszarów bardziej 
peryferyjnych, gdzie możliwości budowania różnorakich sieci powiązań z dużymi ośrodkami 
miejskimi nie są duże (Stanny 2013). 

Pierścienie wokół dużych miast – ze względu na niższe koszty gruntów, życia, ze 
względu na atrakcyjność otoczenia – od lat przyciągają osoby o bardziej korzystnych cha-
rakterystykach społeczno-zawodowych. Tworzą one kapitał intelektualny i społeczny, na 
którym wyrasta lokalna przedsiębiorczość, podejmowane są (w oparciu o infrastrukturę 
dużych miast) nowe społeczne inicjatywy. Procesy te dokonują się przy znaczącym udziale 
reprezentantów młodego pokolenia szukających dla siebie bardziej przyjaznej ekonomicz-
nie przestrzeni. Jak dotąd ich aktywność – czy to na gruncie ekonomicznym, czy społecz-
nym – pomnaża potencjał rozwojowy miast. 
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Tam, gdzie dominuje tradycyjne rolnictwo, pojawia się syndrom niekorzystnych zja-
wisk: mało aktywny rynek pracy, duże wskaźniki jawnego bądź ukrytego bezrobocia, niskie 
dochody, słaba infrastruktura i mało ekspansywna w pokonywaniu ograniczeń środowiska 
szkoła. Siła przyciągania tych stref jest znacznie mniejsza, a kumulacja negatywnych zja-
wisk prowadzi do powstania obszarów problemowych, które nie są w stanie wygenerować 
własnych możliwości rozwojowych, zwłaszcza że na nowe podziały (przestrzenie aglome-
racyjne i obszary bardziej oddalone od dużych miast) nakładają się historyczne (pozabo-
rowe) zróżnicowania. Ich przełamanie wymaga interwencji z zewnątrz – zarówno na po-
ziomie mikro (znane są liczne, nie zawsze pozytywnie oceniane inicjatywy podejmowane 
w trzecim sektorze, Knieć 2013), jak i długookresowych strategii rozwoju regionalnego 
włączonych do planu centralnego (Polska 2030… 2010). Najwyraźniej mamy z tym pro-
blem, a brak decyzji o historycznym znaczeniu stwarza podłoże dla procesów, w których 
jednostkowe decyzje częściej utrwalają historyczne zaszłości i zróżnicowania, aniżeli przy-
czyniają się do ich przełamania. 

6.  W kierunku działań pozytywnych

Jeśli jeszcze w drugiej połowie lat 90. zastanawialiśmy się czy wieś da radę i czy młodzież 
wiejska podoła wyzwaniom transformacji, to teraz takich znaków zapytania już nie ma. Ta 
młodzież jest inna niż jej rówieśnicy z przeszłości i reprezentuje największe z dotychczaso-
wych mentalne zbliżenie do młodzieży miejskiej. Jednocześnie zasadniczo zmienił się kon-
tekst, w którym żyjemy i w którym dokonują się zmiany. Wyznaczają go procesy globaliza-
cyjne i wyzwania społeczeństwa ponowoczesnego, bardzo powoli i z trudem odczytywane 
przez wiejską młodzież. Dowodzą tego jej decyzje edukacyjne, oczekiwania i rozczarowa-
nia dotyczące zatrudnienia. Jednocześnie problemem tej młodzieży jest brak możliwości 
zaspokojenia rozbudzonych aspiracji życiowych na wsi i poza nią – wieś jest ofertą zbyt 
mało zróżnicowaną i zbyt ubogą, duże ośrodki miejskie pełne konkurencji i za drogie jak na 
samodzielny start. Wybór życia na wsi jest ciągle w większości wyborem zapasowym, stwa-
rza gwarancję bezpieczniejszego przetrwania dla tych, którzy nie dysponują wystarczającą 
gotowością do konkurowania o pozycję społeczną w mieście. Mimo to wieś staje się coraz 
wyraźniej obiektem pozytywnego wartościowania. W pierwszej kolejności obejmuje ono 
tereny wiejskie wokół dużych miast, które (w myśl nowych kierunków wspólnej polityki 
UE) stają się obiektem innego, partnerskiego traktowania (Baranowski 2002).

Jeśli tak, jeśli obszary wiejskie miałyby stanowić nową wartość, należałoby zadbać o to, 
by siła ich przyciągania wynikała nie tylko z siły odpychania dużych ośrodków miejskich 
(zbyt daleko idące zagęszczenie przestrzeni, konkurencja, koszty i niedogodności życia co-
dziennego). Chodziłoby również o uczynienie z nich funkcjonalnej, dojrzałej przestrzeni 
społecznej, żyjącej własnym życiem i wyzwalającej pozytywne identyfi kacje wśród ludzi. 
Strategie budowania takich przestrzeni nie będą skuteczne, jeśli nie odwołają się do róż-
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nych grup społecznych i jeśli nie będą prowadzone w kilku jednocześnie planach. Młode 
pokolenie i edukacja wydają się ważnymi fi larami takich strategii. Młode pokolenie dlate-
go, że bez ludzi młodych obszary wiejskie będą martwe – jak odnowione starówki dużych 
miast. Edukacja dlatego, że jest kluczem do wielu innych problemów. 

Badania pokazują, że znacząca część młodych Polaków nie dyskwalifi kuje wsi jako 
przyszłego miejsca zamieszkania. Pod tym względem mamy do czynienia z diametralnie 
inną sytuacją niż ta z lat 90. W grupie zainteresowanej mieszkaniem i/lub pracą na wsi, 
najlepiej w pobliżu ośrodka miejskiego, są również absolwenci wyższych uczelni. Nie moż-
na jednak zapominać, że reprezentują oni bardzo specyfi czne pokolenie: ludzi, dla których 
praca i czas wolny to dwa zasadnicze segmenty przestrzeni życiowej. Obszar trzeci – ro-
dzina – pojawia się warunkowo, po uzyskaniu pracy, pełnej samodzielności życiowej i go-
towości emocjonalnej. Aktywność na wszystkich tych polach wymaga odpowiedniej in-
frastruktury (miejsc pracy, instytucji kulturalnych, żłobków i przedszkoli, szkół, sprawnej 
komunikacji publicznej). Obszary wiejskie, nawet w obrębie suburbiów, zazwyczaj jej nie 
posiadają. Zatem zbudowanie jej powinno być zasadniczym celem partnerstw. Bez tego jej 
idea zostanie martwa, a polaryzacja rozwoju (miejskie centrum w opozycji do wiejskich pe-
ryferii) nie będzie przełamana. 

Bardzo szczególne miejsce w tym procesie zajmują działania edukacyjne, zwłaszcza 
te o antycypacyjnym charakterze – nastawione nie tylko na uprzedzanie możliwych pro-
blemów (związanych np. z niedopasowaniem struktury szkolnictwa do specyfi ki regionu), 
lecz również na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, dających przewagi rozwojowe. Do-
tychczas obszarem edukacyjnym, który intensywnie zagospodarowywała społeczna inicja-
tywa, był rynek szkół niepublicznych. Powstawały one jako reakcja grup biznesowych i śro-
dowisk, głównie akademickich, na bezprecedensowy wzrost aspiracji edukacyjnych wśród 
reprezentantów demografi cznego wyżu (w młodszym i starszym pokoleniu). Dziś rynek 
edukacyjny jest nasycony, a wiara w magiczną moc wyższego wykształcenia została zweryfi -
kowana przez ekonomiczny kryzys. Następuje powolny, ale wyraźny odwrót od kształcenia 
akademickiego, na poziomie średnim uwidaczniający się w zwiększeniu zainteresowania 
wykształceniem zawodowym. Jednocześnie szkolnictwo zawodowe jest bardzo zaniedba-
ne, tkwi w starych podziałach sektorowych, wymaga poważnych inwestycji i śmiałych re-
form. Państwo niewiele robi w tym kierunku. W zasadzie nie dzieje się nic. W konsekwen-
cji młodzież, która nie jest zainteresowana studiowaniem, udaje się do przedwczorajszych 
szkół zawodowych. Spędza w nich cztery lata, kończy je z nienajlepszymi (nie zawsze po-
szukiwanymi na rynku pracy) kwalifi kacjami i utopionymi pieniędzmi rodziców. 

To – paradoksalnie – całkiem dobry moment dla partnerstw miejsko-wiejskich, któ-
re mogłyby zaangażować się w budowanie sieci szkół zawodowych stosownie do specyfi ki 
regionu, zapraszając do współpracy podmioty wcześniej prowadzące szkoły niepubliczne, 
dziś zmagające się ze skutkami demografi cznego niżu i szukające nowych możliwości in-
westowania. Przynajmniej niektóre z nich mogłyby być zainteresowane dalszym inwesto-
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waniem w edukacyjny biznes, a odpowiednie porozumienie z MEN i władzami lokalnymi 
(ustanawiające nie tylko kwestie administracyjne, programowe, związane z fi nansowaniem 
szkół, z odpłatnością za naukę) mogłoby zaowocować ciekawymi inicjatywami partner-
skimi w dziedzinie edukacji, rozwiązując nie tylko problem przygotowania odpowiednich 
kadr dla lokalnego rynku pracy, lecz również dając podstawy nowemu (wciąż poszukiwane-
mu w Polsce) modelowi kształcenia zawodowego. 

Sytuowanie szkół zawodowych w pogranicznej, miejsko-wiejskiej przestrzeni ma sens 
w kilku wymiarach. Po pierwsze gwarantuje profi ty inwestorowi (obniża koszty funkcjo-
nowania szkół, daje większą swobodę inwestycyjną i projektancką). Po drugie zbliża nowe 
inicjatywy edukacyjne do środowisk, z których rekrutuje się ich zasadnicza klientela – wiej-
ska młodzież, a to obniża straty czasowe i koszty związane z dojazdem do szkoły. Po trzecie 
podnosi rangę miejscowości, w której zlokalizowane są szkoły, przyczyniając się do zmniej-
szenia dystansu w stosunku do wielkomiejskiego centrum.

Ważną kwestią w podejmowaniu tego typu inicjatyw jest dawanie pierwszeństwa 
branżom przyszłościowym i tym, które jakkolwiek dziś niepopularne (zwłaszcza wśród po-
zbawionej wiedzy i wyobraźni młodzieży), w niedalekiej przyszłości staną się zawodowymi 
faworytami. Przykładem procesu, który będzie mieć wpływ na biznes i kształcenie zawodo-
we, jest starzenie się społeczeństwa i narastająca nierównowaga demografi czna. Będą one 
obecne w każdym regionie, w każdym mieście i w każdej gminie – wszędzie będą osoby 
w podeszłym wieku, które wymagają nie tylko opieki lekarskiej, ale również pielęgnacyj-
nej. Wzrośnie zapotrzebowanie na pensjonaty, domy spokojnej starości i na kwalifi kowa-
ną kadrę pielęgniarzy, opiekunów. I tutaj idealną lokalizacją dla takich domów są obszary 
podmiejskie, a połączenie tego typu inwestycji z inicjatywami edukacyjnymi (szkoły zawo-
dowe, które przygotowują odpowiednią kadrę w oparciu o miejscowe zasoby) rozwiązuje 
wiele problemów – teraz i w przyszłości. 

Są jeszcze inne, bardzo ważne obszary edukacji dotąd niezagospodarowane przez ni-
kogo lub zagospodarowane tylko teoretycznie. Jest to kwestia coachingu edukacyjnego, 
doradztwa zawodowego – wyrabiania w młodzieży nawyku obserwacji samego siebie, po-
znawania własnych predyspozycji i ograniczeń, wprowadzania w niuanse funkcjonowania 
systemu edukacyjnego, rynku pracy, budowania własnych karier. Wszystko to, co stano-
wi o tzw. miękkim kapitale (i pozwala dokonywać rozsądnych wyborów), nie jest w wielu 
domach i szkołach dostrzegane lub stanowi potoczną oczywistość. W wielu rozmowach 
z młodzieżą, rodzicami potrzeba takich działań – gdy je zarekomendować – brak ujawnia 
się z dużą siłą. I znów odpowiednie porozumienie z MEN, władzami lokalnymi i fi rmami 
oferującymi usługi w dziedzinie doradztwa zawodowego, treningu personalnego mogłyby 
zaowocować projektem, który w ramach comiesięcznych jednodniowych warsztatów i wy-
cieczek do różnych miejsc pracy mógłby obniżyć jednostkowe i społeczne koszty błędnych 
i przypadkowych decyzji, jakie często podejmuje młodzież w trakcie planowania własnych 
karier i wykształcenia.
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Nie należy mieć przy tym większych złudzeń co do skuteczności działania partnerstw, 
zwłaszcza w tym obszarze. Pokładanie zbyt dużych nadziei w sektorze obywatelskim jest 
idealizacją jego możliwości, a nawet naiwnością (Szarfenberg 2005/2006). Społeczeństwo 
obywatelskie, które ma rozwiązywać problemy leżące zazwyczaj w gestii państwa, nie może 
liczyć na efektywność wszystkich działań. Ma ono jednak do swojej dyspozycji sporo for-
malnych możliwości i źródeł fi nansowego wsparcia, które warto wykorzystać ( Jastrzębska, 
Kazior 2010). Tu punktem wyjścia poszukiwań uczyniono socjologiczne diagnozy wiejskiej 
młodzieży – charakterystyki jej aspiracji i strategii edukacyjnych, życiowych i ich odnie-
sienia do szerszego kontekstu społeczno-kulturowego, generującego nowy rodzaj wyzwań 
dla edukacji. 
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MIĘDZY WSIĄ I MIASTEM. PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA A ASPIRACJE I WYBORY EDUKACYJNE WIEJSKIEJ MŁODZIEŻY





1. Wstęp

Współcześnie maleje udział rolnictwa w dochodach gospodarki kraju, regionów, poszcze-
gólnych wsi a nawet samych gospodarstw rolnych, wśród których tylko 32% uzyskuje po-
nad połowę ogólnych dochodów z działalności rolniczej. Pożądany w świetle różnego ro-
dzaju polityk społeczno-gospodarczych kierunek przemian wsi i rolnictwa opiera się na 
koncepcji wielofunkcyjności rozumianej jako odchodzenie od monofunkcyjności rolniczej, 
co nie zapewni może dynamicznego rozwoju, ale w dłuższej perspektywie czasowej i wobec 
różnych zagrożeń ekonomicznych gwarantuje bardziej bezpieczny i stabilny poziom prze-
mian społeczno-gospodarczych obszarów wiejskich.

Badania struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich, szczególnie w odniesieniu do 
funkcji produkcyjnych, prowadzone są już od dawna, czego efektem są liczne opracowania 
klasyfi kacji i typologii wsi w Polsce (Stola 1987; Kaczmarek 1998; Rosner, Stanny i Hef-
fner 2007; Bański 2009; Stanny 2013). Opierają się one na syntetycznych wskaźnikach 
uwzględniających również procesy dezagraryzacji jako rezultatu rozwoju wsi w kierunku 
wielofunkcyjności. Szczególnie dynamicznie procesy te przebiegają na obszarach metro-
politalnych. Intensywność urbanizacji (w tym suburbanizacji) jako czynnika dywersyfi kacji 
funkcji wsi na terenach wokół dużych miast w latach 1996-2002 przedstawił Czarnecki 
(2009). Według autora, o poziomie zurbanizowania i wielofunkcyjności tych terenów decy-
dują wielkość metropolii i gęstość sieci miejskiej na obszarach metropolitalnych, a poziom 
rozwoju działalności pozarolniczych kształtowany jest m.in. przez czynniki lokalizacyjne 
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związane z rentą położenia. Analizując poziom wielofunkcyjności obszarów wokół wiel-
kich miast, zwraca się uwagę na dwa możliwe kierunki przekształceń funkcji rolniczych 
tych terenów. Wraz z napływem z miasta nowych mieszkańców na tereny podmiejskie 
następuje różnicowanie struktury zawodowej ludności i generowane są nowe aktywności, 
głównie o charakterze usługowym. Z drugiej strony oddziaływanie miasta na otaczające 
obszary wiejskie może ograniczyć zjawisko różnicowania funkcji na wsi i wzmocnić jej 
monofunkcyjność rolniczą, gdyż codzienne dojazdy do miasta dają możliwość zatrudnienia 
pozarolniczego i realizacji potrzeb.

Zagadnieniu rolniczych aspektów przemian stref podmiejskich w wybranych regionach 
Polski poświęcona była publikacja pt. Gospodarka przestrzenna w strefi e kontinuum miejsko-

-wiejskiego w Polsce ( Jezierska-Th ole, Kozłowski 2008). Charakterystyka przemian rolnictwa 
w sąsiedztwie miast wskazuje na wiodącą rolę procesów suburbanizacji, zróżnicowanych pod 
względem dynamiki, jako czynnika, który wypiera rolnictwo z obszarów podmiejskich. 

Z uwagi na typowo pozarolniczy charakter rozwoju obszarów metropolitalnych, rzad-
ko pojawiają się analizy przedstawiające zróżnicowanie poziomu rolnictwa w metropoliach 
i na ich obszarach podmiejskich. Celem niniejszego opracowania jest analiza zróżnico-
wania przestrzennego poziomu dezagraryzacji polskich metropolii oraz określenie zmian 
profi lu gospodarstw rolnych funkcjonujących w miastach i ich bezpośrednim sąsiedztwie. 
Opierając się na danych Powszechnego Spisu Rolnego 2002 i 2010, analizie poddano cechy 
gospodarstw rolnych 18 głównych polskich miast, którymi są stolice województw, oraz zlo-
kalizowanych w powiatach otaczających te miasta, zakładając w sposób bardzo uproszczo-
ny, że miasta stanowią rdzeń, a powiaty wokół nich strefę funkcjonalną obszarów metropo-
litalnych. Jak stworzona dla obszarów wiejskich koncepcja kontinuum miejsko-wiejskiego 
pozwala klasyfi kować wsie na skali od wiejskich do miejskich, tak też na potrzeby niniej-
szego opracowania podejmuje się próbę określenia stopnia „wiejskości” polskich metropolii 
na podstawie poziomu ich dezagraryzacji. 

Sama dezagraryzacja może być analizowana przy zastosowaniu różnych kategorii 
społecznych, kulturowych, gospodarczych, krajobrazowych. Rosner (2010) identyfi kował 
poziom dezagraryzacji struktury gospodarczej obszarów wiejskich oparty na syntetycznej 
mierze uwzględniającej: odsetek gospodarstw domowych nieużytkujących gospodarstw 
rolnych (pow. 1 ha), odsetek gospodarstw domowych utrzymujących się głównie z pracy 
poza rolnictwem, odsetek indywidualnych gospodarstw rolnych, w których prowadzona 
jest pozarolnicza działalność gospodarcza, odsetek pracujących poza swoim gosp. rolnym 
(działką) wśród ogółu pracujących mieszkańców wsi oraz odsetek pracujących poza rolnic-
twem i leśnictwem wśród ogółu pracujących mieszkańców wsi. 

Na potrzeby niniejszego opracowania, które swą uwagę kieruje na zróżnicowanie 
poziomu rolnictwa w obszarach metropolitalnych, oparto analizy głównie na wskaźniku 
przedsiębiorczości rolniczej (liczba gospodarstw przypadająca na 1000 osób w wieku pro-
dukcyjnym) oraz na dynamice liczby i powierzchni gospodarstw rolnych. Charakterystyka 
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cech demografi czno-społecznych rolników (użytkowników tych gospodarstw) pozwoliła 
na identyfi kację zespołu cech tworzących profi l rolnictwa w obszarach metropolitalnych.

2. Funkcje rolnicze obszarów metropolitalnych

Rolnictwo miejskie ma co najmniej dwa znaczenia. Pierwsze dotyczy stanu gospodarstw 
rolnych funkcjonujących na obszarze miast i kierunków ich produkcji. Niestety, dane rol-
nicze pochodzące ze spisów nie są tożsame z ewidencją gruntów poszczególnych jedno-
stek administracyjnych (z faktu lokalizacji w danym mieście/gminie siedziby gospodarstwa 
a tym bardziej siedziby użytkownika gospodarstwa nie wynika, iż wszystkie jego grunty 
znajdują się w granicach administracyjnych tego jednego miasta), stąd trudno jest jedno-
znacznie zidentyfi kować działalność rolniczą w miastach. Określenie „rolnictwo miejskie” 
ma także drugie znaczenie. Odnosi się ono do nowej fazy przemian urbanizacyjnych i po-
wstawania tzw. ekomiast, w ramach których rozwija się produkcję rolną w gęsto zabu-
dowanej przestrzeni miejskiej (z ang. urban agriculture, urban gardening, urban farming), 
wykorzystując dachy wieżowców, balkony i skwery do uprawy roślin lub chowu zwierząt 
(swoista lokalizacja typu beton fi eld lub forma rewitalizacji dzielnic miejskich). W tworzo-
nych obecnie wizjach miast przyszłości domy, biurowce i supermarkety będą same produ-
kować żywność. 

Tereny wiejskie tworzące strefę podmiejską dużych miast są szczególnie predyspono-
wane do rozwoju wielofunkcyjnego. Pozostając pod silnym wpływem miasta centralnego, 
pełnią na jego potrzeby szereg funkcji: mieszkaniową, rekreacyjną, komunikacyjną, usłu-
gową, żywicielską. Ta szczególnie dynamicznie przebiegająca pod wpływem suburbanizacji 
dywersyfi kacja społeczno-gospodarcza (wymykająca się często spod kontroli planistycznej) 
bywa niekiedy ujmowana w kategoriach gentryfi kacji. Jak pisze Grzeszczak (2008), w wa-
runkach polskich interesującym poligonem badawczym pozwalającym na testowanie kon-
cepcji gentryfi kacji (tak jak w badaniach brytyjskich) są obszary kontinuum miejsko-wiej-
skiego. Podobnie jak w centrach miast, na podmiejskich obszarach wiejskich obserwuje się 
charakterystyczny dla tego zjawiska napływ nowych mieszkańców z wyższych klas społecz-
nych, nowe budownictwo rezydencjalne i poprawę warunków życia na wsi. 

Według typologii obszarów funkcjonalnych w Polsce zaproponowanej przez Bańskie-
go (2009) tereny wiejskie wokół metropolii, określane jako obszary urbanizowane, charak-
teryzuje występowanie konfl iktów głównie pomiędzy funkcjami o charakterze ekstensyw-
nym (rolnictwo, leśnictwo) i intensywnym (np. mieszkalnictwo, przemysł). W konkurencji 
pomiędzy różnymi funkcjami największe straty ponosi rolnictwo (często wyspecjalizowane 
i towarowe). Właśnie na tych terenach rolnictwo traci swoje funkcje produkcyjne (niska 
opłacalność tej działalności w warunkach konkurencji z funkcjami miejskimi), ale coraz 
większego znaczenia zaczynają tu nabierać funkcje ekologiczne, społeczne i kulturowe rol-
nictwa. Stąd postulowana w powstających strategiach rozwoju obszarów metropolitalnych 
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potrzeba zachowania przez władze lokalne w obliczu presji urbanizacyjnej najbardziej cen-
nych produkcyjnie i wartościowych krajobrazowo terenów rolniczych. Dzięki swojej wielo-
funkcyjności staną się one ważnym elementem rozwoju zrównoważonego obszaru metro-
politalnego.

Przypisywane obszarom podmiejskim funkcje rolnicze o charakterze egzogenicznym, 
związane z produkcją na potrzeby rynków zewnętrznych, stanowią podstawę koncepcji 
kształtowania się strefy żywicielskiej miast. Teoria strefy żywicielskiej miasta w swych za-
łożeniach odnosiła się do roli wyspecjalizowanego i towarowego rolnictwa we współkształ-
towaniu systemu osadniczego (Wójcik 2011). 

Rozważaniom nad pojęciem i przestrzennym zakresem strefy żywicielskiej towarzyszy 
zagadnienie kształtowania się rolniczej strefy podmiejskiej, jednak nie należy ich utożsa-
miać. Niegdyś tereny rolnicze w samym mieście, potem zaś w jego strefi e podmiejskiej za-
spokajały w dużym stopniu potrzeby żywieniowe mieszkańców. W miarę rozwoju miasta 
i tworzenia się aglomeracji obszar żywicielski znacznie się powiększał, a procesy urbaniza-
cyjne w strefi e podmiejskiej ograniczyły jej funkcję rolniczą. Funkcja rolnicza współczesnej 
strefy podmiejskiej ma charakter wyspecjalizowany, lecz jej udział w wyżywieniu miesz-
kańców miasta jest coraz bardziej ograniczony (Zgliński 1994). Jak zauważa Kulikowski 
(2008), najlepiej ukształtowaną rolniczą strefę podmiejską wśród wszystkich miast w Pol-
sce ma Warszawa. Warszawski Obszar Metropolitalny charakteryzuje wysokoprodukcyjne, 
wyspecjalizowane ogrodnictwo, ale nawet ono nie przypomina teoretycznego modelu alo-
kacji przestrzennej terenów rolnych w stosunku do rynków zbytu.

Metropolitalny rynek żywnościowy współcześnie nie jest już zasilany przez otaczającą 
wielkie miasto „strefę żywicielską”, jak to miało miejsce jeszcze kilkadziesiąt lat temu – na ry-
nek ten trafi ają produkty nie tylko spoza regionu, ale i z całego świata, co z jednej strony jest 
możliwe dzięki postępowi w przetwórstwie żywności i dzięki usprawnieniem transportu, 
z drugiej jest odpowiedzią na coraz to bardziej wyrafi nowane gusta „klasy metropolitalnej” 
(Gorzelak 2006). 

Ten rolniczy związek między metropolią a otaczającym ją obszarem jest zatem trudny 
do zidentyfi kowania. Zmiany relacji miasto-jego sąsiedztwo w gospodarce przemysłowej 
i poprzemysłowej opisuje Smętkowski (2009). W gospodarce przemysłowej związki mię-
dzy miastem a otaczającym je regionem były stosunkowo silne. Region dostarczał mia-
stu zasobów prostych: niewykwalifi kowanej siły roboczej, produktów żywnościowych, su-
rowców dla zlokalizowanych w aglomeracji przedsiębiorstw produkcyjnych i budowlanych. 
W zamian aglomeracja dawała swemu zapleczu dochody z pracy, przetworzone produkty 
i usługi wyższego rzędu. W gospodarce postindustrialnej związki między metropolią i re-
gionem ulegają osłabieniu. Rola zaplecza zostaje ograniczona do dostarczania prostej i wy-
kwalifi kowanej siły roboczej poprzez dojazdy do pracy, okresowe lub stale migracje a także 
zasobów, ale już nie tyle surowcowych, ile środowiskowych: wody pitnej oraz przestrzeni 
rekreacyjnej i rezydencjalnej. Zasoby, które w poprzednim modelu gospodarki przemysło-
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wej były dostarczane do miast z regionu, zaczęły płynąć z innych, bardziej odległych źródeł 
(np. żywność) lub straciły swoje znaczenie ze względu na restrukturyzację gospodarki (np. 
surowce). W centrum zainteresowania metropolii znalazły się funkcje związane z odgrywa-
niem roli węzła przepływów zarówno kapitałowych, jak i informacyjnych. Materialna wy-
miana towarów oraz koncentracja masowej siły roboczej, które miały kluczowe znaczenie 
dla gospodarki przemysłowej, przestały być priorytetem polityki rozwojowej miasta metro-
politalnego ery postindustrialnej. 

3. Kierunki przemian gospodarstw rolnych w metropoliach

Rolnictwo w metropoliach podlega zmianom związanym z dynamicznie przebiegającym 
procesem urbanizacji i suburbanizacji. O ile w samych miastach rolnictwo ma już cha-
rakter szczątkowy, to w otaczających obszarach funkcjonalnych w zależności od regio-
nu może ono utrzymywać znaczącą rolę. Określenie poziomu dezagraryzacji i jego dyna-
miki jest dość trudne. Powierzchnia użytków rolnych w Polsce maleje i w 2010 roku była 
o 1,3 mln ha mniejsza niż w 2002 roku. Opierając się na wynikach powszechnego spisu rol-
nego z 2002 i 2010 roku nie można jednoznacznie wykazać zmian w powierzchni rolniczej 
metropolii, gdyż statystyki gospodarstw rolnych (według siedziby gospodarstwa a tym bar-
dziej według siedziby użytkownika) dla miast, gmin i powiatów nie odnoszą się ściśle do 
granic administracyjnych tych jednostek. Trudne jest precyzyjne porównanie struktury użyt-
kowania ziemi i zbilansowanie terenów wyznaczonych na podstawie gminnych ewidencji 
gruntów oraz wykazanych w spisie powierzchni użytkowanych przez gospodarstwa rolne.

W ostatnich latach nastąpił spadek powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach 
(według siedziby gospodarstwa) obserwowany na poziomie kraju i regionów. Odmienną 
tendencję zaobserwować można na poziomie poszczególnych miast – stolic wojewódzkich 
(tab. 1). 

W latach 2002-2010 w 12 miastach zanotowano wzrost powierzchni użytków rol-
nych. Szczególnie wysoki był on w miastach północnej części kraju. W pozostałych miej-
scowościach, głównie południowej Polski, nastąpił znaczny spadek terenów użytkowanych 
rolniczo. Niezwykle dynamicznie postępuje natomiast zmniejszanie powierzchni użytków 
rolnych w gospodarstwach na obszarach wokółmiejskich wszystkich analizowanych miast 
wojewódzkich, co oznacza zanikanie obszarów rolniczych pod wpływem procesów subur-
banizacyjnych. 
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Tab. 1. Zmiany powierzchni użytków rolnych w 2002 i 2010 roku

Miasto
Powierzchnia użytków rolnych w ha Dynamika 

powierzchni użytków 
rolnych2002 2010

Gdańsk 7320 50464 689,4
Białystok 1421 6627 466,5
Zielona Góra 633 2609 412,0
Bydgoszcz 1808 4776 264,2
Gorzów Wielkopolski 2188 5741 262,4
Toruń 848 1961 231,3
Poznań 5150 11256 218,6
Szczecin 3376 6551 194,0
Olsztyn 28841 52141 180,8
Warszawa 9564 17185 179,7
Opole 6724 9945 147,9
Kielce 3289 4079 124,0
Kraków 8747 9264 105,9
Katowice 1047 949 90,7
Rzeszów 31672 26268 82,9
Łódź 8313 5399 64,9
Wrocław 74257 23141 31,2
Lublin 37572 6782 18,1
POLSKA 16899297 15502975 91,7

Źródło: PSR 2010, GUS

Podobnie przebiega proces zmian w rolnictwie miast metropolitalnych identyfi ko-
wany na podstawie dynamiki liczby gospodarstw rolnych. W latach 2002-2010 liczba 
gospodarstw rolnych w Polsce zmalała z 2 mln 933 tys. do 2 mln 277 tys., tj. o około 
25%. Analizując zmiany w gospodarstwach na poziomie powiatowym i gminnym, trzeba 
uwzględnić ich dwa rodzaje wynikające ze specyfi ki statystyki gospodarstw rolnych. Dane 
dotyczące działalności rolniczej zbierane są bowiem przez GUS w dwóch układach, tj. dla 
gospodarstw rolnych identyfi kowanych w danych jednostkach administracyjnych według 
siedziby gospodarstwa (grunty znajdują się na terenie metropolii) oraz według siedziby 
użytkownika (tj. miejsca zamieszkania rolnika – użytkownika gruntów). Główną cechą 
funkcjonowania tradycyjnych gospodarstw rolnych jest jedność miejsca pracy i zamieszka-
nia. W przypadku rolnictwa w obszarach metropolitalnych ta jedność najczęściej nie jest 
zachowana. Istnieje zatem konieczność wyróżnienia 2 kategorii jednostek analitycznych: 
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metropolitalne gospodarstwa rolne oraz metropolitalni rolnicy. Według siedziby gospodar-
stwa identyfi kujemy gospodarstwa rolne, które funkcjonują w mieście. W przypadku miej-
skich rolników określenie dotyczy tych użytkowników gospodarstw rolnych, którzy miesz-
kają w mieście, ale najczęściej swoje grunty posiadają poza miastem (tab. 2). 

Statystyki gospodarstw rolnych według siedziby gospodarstwa (miejsca pracy) oraz sie-
dziby użytkownika (miejsca zamieszkania) pozwalają wykazać liczbę rolników miejskich i rol-
ników miejscowych (tab. 2). Jako że udział użytków rolnych w miastach jest niewielki, liczba 
zlokalizowanych tam gospodarstw jest mniejsza od liczby rolników, którzy w miastach miesz-
kają. I tak np. w Warszawie liczba rolników jest sześciokrotnie większa niż liczba zlokalizowa-
nych w mieście siedzib gospodarstw rolnych. Podobnie jest w przypadku Białegostoku, Zielo-
nej Góry i Lublina, gdzie notuje się duży udział metropolitalnych rolników posiadających swoje 
gospodarstwa w sąsiednich gminach lub w odległych regionach Polski. 

Tab. 2. Liczba gospodarstw rolnych według siedziby gospodarstwa i użytkownika w 2002 i 2010 roku

Miasta

Liczba gospodarstw 
rolnych według 

ich siedziby

Dynamika 
liczby 

gospo-
darstw 

Liczba gospodarstw 
rolnych według siedziby 

użytkownika

Dynamika 
liczby 

gospo-
darstw2002 2010 2002 2010

Olsztyn 211 853 404,3 2081 2979 143,2
Bydgoszcz 701 2778 396,3 2627 3989 151,8
Białystok 693 1598 230,6 8570 8893 103,8
Gorzów Wlkp. 686 1397 203,6 1695 2220 131,0
Rzeszów 2471 4983 201,7 8654 8080 93,4
Zielona Góra 210 320 152,4 1207 1670 138,4
Toruń 389 586 150,6 1702 1472 86,5
Szczecin 1049 1527 145,6 4184 4286 102,4
Kielce 2835 3544 125,0 7214 6078 84,3
Poznań 1220 1237 101,4 3957 2592 65,5
Gdańsk 1762 1449 82,2 4298 3361 78,2
Lublin 3887 2827 72,7 14913 12501 83,8
Kraków 6332 4496 71,0 21225 10131 47,7
Wrocław 3223 2115 65,6 8690 5760 66,3
Opole 971 628 64,7 1851 780 42,1
Katowice 1029 617 60,0 3998 2926 73,2
Warszawa 3394 1679 49,5 22173 10104 45,6
Łódź 3421 1514 44,3 9202 4891 53,2
POLSKA 2933228 2277613 77,6 2933228 2277613 77,6

Źródło: PSR 2010, GUS
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Uwzględniając liczbę gospodarstw ustalaną według ich siedziby, zanotowano (podobnie 
jak średnio w kraju) spadek ich liczby w analizowanych miastach południowej i centralnej 
Polski (w Warszawie i Łodzi prawie 4-krotny). Jednak w miastach województw północnych 
i zachodnich liczba gospodarstw rolnych w okresie międzyspisowym zwiększyła się (tab. 2). 
Dotyczy to regionów, gdzie przed 1990 rokiem dominowały duże gospodarstwa państwowe 
i procesy prywatyzacyjne umożliwiły powstanie nowych jednostek. I tak liczba gospodarstw 
w Olsztynie czy Bydgoszczy wzrosła ponad 4-krotnie, w Białymstoku, Gorzowie i Zielonej 
Górze 2-krotnie. Jednakże wzrost obserwuje się tylko w miastach, w przypadku wszystkich 
otaczających miasta powiatów liczba gospodarstw rolnych zmniejszyła się (ryc. 1). Tę ten-
dencję potwierdzają wyniki PSR 2010 dotyczące okresu prowadzenia gospodarstwa. Wska-
zują one, że wejście Polski do UE i możliwość otrzymania bezpośrednich dopłat do rolnic-
twa była także istotnym czynnikiem powstawania nowych gospodarstw (tab. 3). 

Ryc. 1. Dynamika liczby gospodarstw rolnych w latach 2002–2010
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Tab. 3. Udział nowych gospodarstw w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych w 2010 roku

Miasto
Odsetek nowych 

gospodarstw (powstałych 
w ciągu ostatnich 10 lat)

Olsztyn 53
Toruń 49
Szczecin 47
Wrocław 44
Katowice 44
Białystok 43
Bydgoszcz 43
Zielona Góra 42
Poznań 41
Gorzów Wielkopolski 41
Gdańsk 38
Rzeszów 38
Łódź 36
Warszawa 35
Lublin 35
Kielce 33
Kraków 32
Opole 23

Źródło: PSR 2010, GUS

W skali kraju 11% gospodarstw powstało w okresie 2005–2010, a dalszych 15% po 
2001 roku. Odsetek nowych gospodarstw jest zbliżony na obszarach wiejskich we wszyst-
kich regionach w Polsce, również na obszarach podmiejskich. Zupełnie odmiennie nato-
miast wygląda to zjawisko w dużych miastach. Jak pokazują dane w tab. 3, głównie w mia-
stach północnej i zachodniej Polski „młode“ gospodarstwa stanowią blisko połowę ogólnej 
liczby gospodarstw. Oznacza to, że w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie posiada-
niem gospodarstwa rolnego wśród mieszkańców miast metropolitalnych, co pokazuje dy-
namika powierzchni i liczby gospodarstw rolnych. 

Na podstawie dynamiki użytków rolnych oraz liczby miejskich gospodarstw rolnych 
i liczby miejskich rolników dla lat 2002 i 2010 można (przy ograniczeniach interpretacyj-
nych wynikających ze specyfi ki statystyki rolniczej) wykazać wzrost roli rolnictwa w dużych 
miastach północnej części kraju i spadek jego znaczenia w miastach południowej Polski. 
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Średnia powierzchnia gospodarstw rolnych w polskich miastach wojewódzkich jest 
dość silnie zróżnicowana i wyraźnie powiązana z regionalnymi strukturami wielkościowy-
mi rolnictwa (tab. 4). 

Tab. 4. Średnia wielkość gospodarstw rolnych w miastach wojewódzkich w Polsce w 2002 i 2010 roku

Miasto

Średnia wielkość gospodarstw rolnych 
w ha

2002 2010

Olsztyn 37,4 23,4
Poznań 10,1 20,4
Gdańsk 17,4 19,1
Opole 12,6 14,8
Warszawa 5,3 11,5
Wrocław 9,1 8,6
Szczecin 11,6 8,1
Białystok 5,2 6,9
Gorzów Wielkopolski 5,0 5,8
Zielona Góra 10,1 5,1
Toruń 5,2 5,0
Rzeszów 4,4 4,5
Łódź 2,5 3,7
Bydgoszcz 5,9 3,2
Lublin 4,1 2,9
Katowice 1,4 2,6
Kraków 1,2 2,6
Kielce 2,1 2,0

 Źródło: PSR 2010, GUS

Nie ma zatem jednego modelu wielkościowego wielkomiejskich gospodarstw rolnych. 
Średnia wielkość gospodarstw rolnych mieści się w przedziale od 23,4 ha w Olsztynie do 
2 ha w Kielcach. Co ciekawe, średnia powierzchnia gospodarstw rolnych zwiększyła się 
prawie dwukrotnie w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Katowicach i Łodzi. O ile w przy-
padku Warszawy, Krakowa czy Łodzi jest to efekt zmniejszonej liczby gospodarstw rol-
nych, o tyle w Poznaniu zwiększona powierzchnia użytków przy niezmienionej liczbie go-
spodarstw oznacza wyraźne wzmocnienie ich potencjału produkcyjnego (zasobów ziemi). 
W pozostałych miastach przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego uległa zmniejsze-
niu (Olsztyn, Zielona Góra, Bydgoszcz) lub pozostała na niezmienionym poziomie, odpo-
wiadając wielkością charakterystyczną dla swojego regionu. 
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4. Przedsiębiorczość rolnicza

Poziom agraryzacji obszarów metropolitalnych można określić także na podstawie aktyw-
ności zawodowej i gospodarczej ich mieszkańców. 

Opierając się na wynikach NSP 2011 dotyczących źródeł utrzymania ludności, moż-
na wnioskować, że w Polsce z pracy w rolnictwie utrzymuje się 4,3% ludności. W anali-
zowanych stolicach województw praca w rolnictwie nie stanowi nawet 1% wśród źródeł 
utrzymania mieszkańców, największe liczby (0,5-0,9%) osiągając w Białymstoku, Lublinie, 
Rzeszowie i Opolu. Najbardziej rolnicze obszary w swoim sąsiedztwie ma Kraków, gdzie 
w powiecie proszowickim praca w rolnictwie stanowi źródło utrzymania 22,4% ludności. 
Również wysoki (powyżej średniej krajowej) udział pracy w rolnictwie jako źródła utrzy-
mania mają powiaty wokół Białegostoku, Lublina, Kielc, Krakowa, Rzeszowa, Łodzi oraz 
Torunia i Bydgoszczy (ryc. 2).

Ryc. 2. Gospodarstwa uzyskujące ponad połowę ogólnych dochodów z działalności rolniczej w 2010 roku

POZIOM DEZAGRARYZACJI OBSZARÓW METROPOLITALNYCH W POLSCE

% gospodarstw uzyskujących ponad 50%

  swoich dochodów z rolnictwa

   1–10

   10–50

   50–80



110

Wykorzystując dane dotyczące liczby gospodarstw rolnych wyznaczonej według siedziby użyt-
kownika, określono poziom przedsiębiorczości rolniczej w metropoliach przez obliczenie wskaź-
nika liczby gospodarstw rolnych przypadających na 1000 osób w wieku produkcyjnym (tab. 5). 

Ogólnie w Polsce maleje rolnicza aktywność gospodarcza. Wskaźnik liczby gospodarstw 
rolnych (rolniczych podmiotów gospodarczych) przypadających na 1000 osób w wieku pro-
dukcyjnym zmniejszył się ze 124 w 2002 roku do 79 w 2010 roku. Proces ten jest widoczny 
oczywiście także w analizowanych miastach wojewódzkich z wyjątkiem Bydgoszczy, Zielonej 
Góry i Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie z powodu znaczącego wzrostu liczby gospodarstw 
zwiększył się także wskaźnik przedsiębiorczości. Jednak wartości wskaźnika przedsiębior-
czości rolniczej są bardzo silnie zróżnicowane w grupie analizowanych miast. Na podstawie 
przedstawionych danych w tab. 5 można uporządkować miasta według stopnia ich agraryzacji. 
Najbardziej rolnicze pod względem tego wskaźnika są stolice województw wschodnich: Rze-
szów, Lublin, Białystok, Kielce. Najmniej „rolniczy” wśród miast jest Poznań (podobnie jak 
w 2002 roku), a oprócz niego Warszawa, Opole, Łódź, Toruń i Gdańsk (wskaźnik przedsię-
biorczości poniżej 10 gospodarstw na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym).

Tab. 5. Dynamika przedsiębiorczości rolniczej w miastach wojewódzkich Polski (w latach 2002 i 2010)

Miasto
Liczba gospodarstw na 1000 osób w wieku produkcyjnym

2002 2010

Poznań 10,4 6,1
Warszawa 20,3 8,0
Opole 21,3 8,2
Łódź 18,0 8,8
Toruń 12,2 9,3
Gdańsk 14,3 9,7
Wrocław 20,7 12,0
Katowice 19,0 12,3
Szczecin 15,3 13,7
Bydgoszcz 10,9 14,4
Kraków 42,7 17,6
Zielona Góra 15,4 18,3
Olsztyn 18,0 22,1
Gorzów Wielkopolski 20,4 23,2
Kielce 51,5 39,3
Białystok 45,4 39,6
Lublin 63,3 46,9
Rzeszów 82,4 59,0
POLSKA 124,1 79,0

Źródło: PSR 2010, GUS
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Ciekawy obraz przedsiębiorczości rolniczej obszarów metropolitalnych zawiera ryci-
na 3. Pokazuje ona stopień agraryzacji nie tylko samych miast, ale i otaczających je tere-
nów. Wyraźnie rolniczy charakter mają obszary wokół miast we wschodniej i południowo-
-wschodniej Polsce (Białystok, Lublin, Rzeszów, Kraków oraz Kielce). Powiaty sąsiadujące 
z miastami zachodniej części kraju mają zdecydowanie niższy poziom analizowanego 
wskaźnika, co oznacza wysoki stopień ich dezagraryzacji. Wpływ regionalnych uwarunko-
wań struktury agrarnej rolnictwa jest tak silny, że stopień dezagraryzacji obszarów wokół 
dużych miast w Polsce jest znacznie zróżnicowany przestrzennie i nie wykazuje specyfi -
ki charakterystycznej dla obszarów urbanizowanych, tj. wysokiego stopnia dezagraryza-
cji. Szczególnie kontrastowa jest sytuacja obszarów metropolitalnych Poznania i Krakowa. 
O ile powiat poznański ma zdecydowanie suburbanizacyjny, „odrolniony” charakter, o tyle 
obszar wokół Krakowa cechuje wysoki udział rolniczych jednostek gospodarczych. 

Ryc. 3. Rolniczość miejska (liczba gospodarstw na 1000 osób w wieku produkcyjnym) w 2010 roku
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O kondycji rolnictwa w metropoliach świadczy udział gospodarstw, w których docho-
dy z działalności rolniczej stanowią powyżej 50% ogólnej sumy dochodów – w przypadku 
metropolii jest on niższy niż średnio w kraju, gdyż gospodarstwa te są w większym stopniu 
wielofunkcyjne. Jednocześnie wyższa produktywność gospodarstw rolnych i ich towaro-
wość zapewnia większą opłacalność działalności rolniczej i mniejszy udział dodatkowych 
(pozarolniczych lub transferowych) źródeł dochodów. Wśród największych miast w Polsce 
pozytywnie wyróżniają się Opole i Poznań oraz Zielona Góra, gdzie ponad 20% gospo-
darstw uzyskuje w ponad 50% dochody z produkcji rolnej (tab. 6). Na przeciwstawnej po-
zycji znajdują się miasta wschodniej Polski: Rzeszów, Kielce, Kraków, Lublin, gdzie zale-
dwie kilka procent gospodarstw rolnych jest w stanie utrzymać się z działalności rolniczej.

Tab. 6. Gospodarstwa rolne osiągające dochody z działalności rolniczej powyżej 50% ogólnych dochodów w miastach w 2010 roku

Miasta Udział gospodarstw w %

Opole 39,6
Poznań 24,2
Zielona Góra 22,2
Gdańsk 19,7
Bydgoszcz 18,1
Toruń 18,0
Warszawa 15,6
Szczecin 14,6
Łódź 13,8
Gorzów Wielkopolski 13,5
Wrocław 12,8
Olsztyn 11,0
Białystok 10,0
Lublin 8,0
Kraków 7,6
Kielce 5,1
Katowice 4,0
Rzeszów 2,3
POLSKA 32,0

Źródło: PSR 2010, GUS
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Przeprowadzona na podstawie danych PSR 2010 analiza kierunków produkcji roślin-
nej i zwierzęcej gospodarstw rolnych w dużych miastach i obszarach z nimi sąsiadujących 
nie wykazuje miejskiej specyfi ki rolnictwa (Obszary wiejskie. Powszechny Spis Rolny 2010, 

2010). Na strukturę zasiewów i chowu zwierząt nie wpływa bezpośrednie sąsiedztwo miej-
skiego rynku zbytu, co oznacza zanikanie stref żywicielskich wokół dużych miast, głównie 
wskutek braku opłacalności upraw i koniunkturalnego charakteru wyboru kierunków pro-
dukcji rolnej. 

5. Profi l demografi czno-społeczny rolników wielkomiejskich

Liczba kierujących gospodarstwami rolnymi w Polsce w 2010 roku wynosiła 1 mln 891 tys. 
osób. Wśród nich 22% użytkowało gospodarstwa o powierzchni do 1 ha, a 42% od 1-5 ha. 
Specyfi ką miast metropolitalnych jest wyższy niż przeciętnie w kraju i regionie udział jed-
nostek małych powierzchniowo (tab. 7). Z wyjątkiem Rzeszowa, gdzie 60% ogólnej liczby 
gospodarstw stanowią działki poniżej 1 ha, w miastach dominujący udział mają gospodar-
stwa o powierzchni 1–5 ha, co pozwala stwierdzić, że wśród wielkomiejskich posiadaczy 
gospodarstw dominują „małorolni”. 

Współczynnik feminizacji wyznaczony dla grupy kierowników gospodarstw rolnych 
jest bardzo niski – 53 kobiety przypadające na 100 mężczyzn (tab. 7). Chociaż gospodar-
stwa rolne w Polsce mają rodzinny charakter, to wskaźnik dla kierowników gospodarstw 
świadczy o typowo męskim charakterze zawodu rolnika w Polsce. Udział kobiet jest wyż-
szy tam, gdzie warunki dla rozwoju rolnictwa są słabe, rolnictwo nie stanowi głównego 
sektora gospodarczego subregionu, a mężczyźni znajdują zatrudnienie w pozarolniczych 
działalnościach gospodarczych. Stąd na przykład duży udział kobiet – kierowniczek go-
spodarstw rolnych – w regionach turystycznych, przemysłowych, leśnych oraz na obszarach 
miejskich lub położonych w pobliżu dużych miast (Kaczmarek 2014). Wartości wskaźni-
ka feminizacji gospodarstw rolnych w miastach są wyższe niż przeciętnie w kraju i wyższe 
niż na obszarach otaczających miasta. Szczególnie dotyczy to kierowników działek rolnych 
poniżej 1 ha powierzchni (Katowice, Kraków, Rzeszów, Białystok, Bydgoszcz – wskaźnik 
feminizacji powyżej 100) oraz gospodarstw małych, od 1 do 5 ha. Udział kobiet wśród kie-
rowników gospodarstw jest silnie zróżnicowany wśród analizowanych jednostek i maleje 
wraz ze wzrostem poziomu produkcji rolniczej (np. Poznań, Opole – wskaźnik feminizacji 
poniżej 40).
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Tab. 7. Wybrane cechy strukturalne kierowników gospodarstw rolnych w miastach w 2010 roku

 Miasto
Kierownicy gospodarstw Wskaźnik 

feminizacjiliczba ogółem do 1 ha w % 1–5 ha w %

Rzeszów 6083 60,2 35,6 89
Kraków 6617 38,7 54,2 85
Katowice 1328 40,4 48,6 83
Kielce 2086 26,3 61,3 62
Lublin 7970 31,9 52,8 75
Łódź 3175 16,4 61,1 63
Gorzów Wielkopolski 1242 32,3 44,1 60
Bydgoszcz 1278 24,3 49,7 65
Wrocław 3387 21,4 52,4 56
Szczecin 2209 29,8 43,1 66
Toruń 818 15,2 56,8 51
Warszawa 7106 9,0 61,5 62
Gdańsk 1882 15,8 53,3 58
Białystok 6189 16,4 50,6 68
Zielona Góra 473 26,4 40,4 40
Poznań 1789 18,9 42,9 40
Olsztyn 913 15,8 44,2 54
Opole 488 12,7 43,8 39
POLSKA 1891065 21,5 41,8 53

Źródło: PSR 2010, GUS

Struktura wieku kierowników gospodarstw rolnych w miastach uwidacznia proces 
starzenia się tej grupy zawodowej (tab. 8). Udział osób do 45 roku życia wśród wspo-
mnianych kierowników jest znacznie niższy od przeciętnego wyniku dla całego kraju 
i wsi, z wyjątkiem Torunia. W wielu miastach udział rolników w wieku poprodukcyj-
nym jest ponad dwukrotnie wyższy niż średnio w kraju. Świadczy to o słabym poten-
cjale demografi cznym rolnictwa wielkomiejskiego. Taką strukturą demografi czną rolni-
ków charakteryzują się także obszary wokół wielkich miast. Dla przykładu w powiecie 
poznańskim udział rolników „starzejących się” – w wieku produkcyjnym niemobilnym 
– wynosił ponad 70%. W większości więc gospodarstwa podmiejskie trwają do czasu 
emerytury właścicieli i nie podlegają intensyfi kacji produkcji rolnej, gdyż ziemia stano-
wi tu lokatę kapitału. Stąd niski udział na tych obszarach nowych, młodych gospodarzy 
(Kaczmarek 2014). 
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Tab. 8. Struktura wieku kierowników gospodarstw rolnych w metropoliach w 2010 roku

Miasta

% rolników w wieku

mobilnym
do 44 lat

niemobilnym
45–64 lata

poprodukcyjnym
65 lat i więcej

Kielce 21,4 49,7 28,9
Rzeszów 26,4 51,0 22,6
Kraków 24,7 53,2 22,1
Gorzów Wielkopolski 29,2 50,1 20,7
Białystok 22,0 57,9 20,1
Bydgoszcz 24,8 56,8 18,4
Olsztyn 33,7 48,4 17,9
Lublin 24,4 59,9 15,7
Warszawa 25,5 60,1 14,4
Gdańsk 24,9 60,9 14,2
Szczecin 21,2 65,2 13,6
Wrocław 28,1 59,1 12,8
Opole 38,1 50,3 11,6
Łódź 29,3 60,7 10,0
Zielona Góra 18,8 71,2 10,0
Katowice 31,6 59,7 8,7
Toruń 43,0 48,9 8,1
Poznań 28,0 63,9 8,1
POLSKA 37,3 51,4 11,3

Źródło: PSR 2010, GUS

W 2010 roku ponad 10% użytkowników gospodarstw rolnych miało dyplom wyż-
szej uczelni. Mimo wzrostu tego wskaźnika odsetek rolników z wyższym wykształceniem 
był znacznie niższy niż przeciętnie w kraju (17%). Analizy zróżnicowania przestrzennego 
poziomu wykształcenia rolników w Polsce pokazują koncentrację wyższego wykształcenia 
w miastach oraz wokół największych krajowych ośrodków miejskich. Przeciętnie wyższy 
poziom wykształcenia rolników miejskich i okołomiejskich można powiązać z większą do-
stępnością szkolnictwa wyższego stopnia, jak i pozarolniczych działalności, które wymagają 
wysokich kwalifi kacji (Kaczmarek 2014). Jak pokazują dane w tab. 9, metropolie charak-
teryzuje większy niż ogólnie w kraju udział osób z wyższym wykształceniem rolniczym 
(szczególnie w miastach województw północnych i zachodnich). Najwyższym odsetkiem 
rolników nie posiadających wykształcenia rolniczego charakteryzują się nie tylko wsie, ale 
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i ośrodki metropolitalne we wschodniej i południowej Polsce, gdzie praca w rolnictwie jest 
trwaniem na ojcowiźnie, a nie aktywnym biznesem.

Tab. 9. Struktura wykształcenia rolników w metropoliach w 2010 roku

Miasta
Wykształcenie
wyższe (w %)

Wykształcenie
wyższe rolnicze 

(w %)

Brak wykształcenia 
rolniczego (w %)

Olsztyn 51,9 18,9 64,6
Szczecin 30,6 14,0 56,7
Poznań 28,4 11,1 40,7
Bydgoszcz 37,6 9,6 61,8
Wrocław 37,7 7,7 59,1
Warszawa 30,7 7,6 50,5
Opole 21,4 6,5 45,2
Toruń 34,9 6,4 66,4
Lublin 29,8 5,1 59,8
Gorzów Wielkopolski 20,8 4,6 61,6
Zielona Góra 41,7 3,6 60,7
Łódź 19,1 3,3 57,8
Gdynia 23,2 3,0 59,3
Gdańsk 18,8 2,6 55,6
Białystok 23,5 2,2 80,3
Rzeszów 23,4 2,1 78,6
Kraków 16,0 1,9 61,1
Kielce 21,9 1,3 71,5
Katowice 25,8 0,9 67,7
POLSKA 10,0 2,0 59,0

Źródło: PSR 2010, GUS

6. Zakończenie

W ostatnich latach zmienia się znaczenie rolnictwa na obszarach metropolitalnych. Wo-
bec presji procesów urbanizacyjnych rolnictwo coraz częściej przestaje pełnić funkcje pro-
dukcyjne. Wokół wielkich miast trudno jest dziś zidentyfi kować ich strefy żywicielskie. 
Specjalizacja produkcji rolnej w Polsce ma uwarunkowania przyrodniczo-koniunktural-
ne i nie jest związana z bezpośrednim miejskim rynkiem zbytu. Procesy dezagraryzacji 
swój maksymalny poziom, wyznaczony wskaźnikiem przedsiębiorczości rolniczej, osiągnę-
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ły w obszarze metropolitalnym Poznania, którego „ocalone” gospodarstwa charakteryzują 
się wysokimi wskaźnikami produkcyjnymi rolnictwa zgodnie z wielkopolską tradycją. Jak 
wykazano w przeprowadzonych analizach, zróżnicowanie rolnictwa w obrębie miast i ota-
czających ich obszarów w większości ma silne uwarunkowania regionalne. Można jed-
nak wykazać typowo metropolitalne cechy rolnictwa i gospodarstw rolnych. Wbrew ogól-
nym tendencjom w ostatnich latach wzrosła powierzchnia terenów użytkowanych rolniczo 
w miejskich gospodarstwach rolnych, wzrosła również ich liczba. Te procesy zaobserwo-
wano jedynie w miastach północnej części kraju. Gospodarstwa w miastach są bardziej 
wielofunkcyjne niż przeciętnie na wsi, gdyż niewielki ich odsetek osiąga 50% dochodów 
z działalności rolniczej. Ogólnie rzecz biorąc, w polskich miastach około 0,5% mieszkań-
ców utrzymuje się z pracy w gospodarstwie rolnym. Trudno jest z uwagi na silne zróżni-
cowania regionalne określić profi l demografi czny rolników związanych z gospodarstwami 
w metropoliach. Zwraca tu uwagę nieco wyższy niż na wsi udział kobiet w kierowaniu go-
spodarstwem rolnym. 

Rolników miejskich z uwagi na strukturę wieku charakteryzuje proces demografi cz-
nego starzenia się (wysoki udział osób w wieku produkcyjnym niemobilnym oraz popro-
dukcyjnym). Jednocześnie stanowią oni grupę o wysokim, typowo miejskim poziomie wy-
kształcenia ogólnego oraz dużym udziałem osób z wyższym wykształceniem rolniczym. 
Nie dotyczy to kierowników gospodarstw w miastach południowo-wschodniej Polski, 
gdzie gospodaruje najwięcej rolników-amatorów bez wykształcenia rolniczego. Generalnie 
zatem procesy dezagraryzacji obszarów metropolitalnych są mocno zaawansowane, choć 
o różnym charakterze, co silnie uwarunkowane jest regionalnymi strukturami produkcyj-
nymi i organizacyjnymi rolnictwa. 
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1.  Wprowadzenie – wieś w granicach obszarów metropolitalnych 

Obszary metropolitalne mają charakter miejsko-wiejski. Ta myśl wydaje się dość oczywi-
sta, jednak w praktyce taką nie jest. Zwykło się dostrzegać wyłącznie miejskie cechy tych 
terenów, z całkowitym pominięciem wiejskiego charakteru czy przynajmniej genezy gmin 
tworzących zewnętrzny pierścień metropolii. Gminy podmiejskie, a zatem i te w obszarach 
metropolitalnych, odznaczają się intensywnymi związkami funkcjonalno-przestrzennymi 
zarówno z miastem, jak i z wsią. „Na ich obszarze przenikają się wzajemnie zjawiska, pro-
cesy i cechy typowe dla terenów miejskich i wiejskich. Są zatem najlepszym polem ba-
dawczym dla naukowców zainteresowanych relacjami miasto-wieś” (Bański 2006, s. 24). 
Znajduje to swoje odzwierciedlenie w licznych publikacjach poświęconych związkom aglo-
meracji z terenami podmiejskimi (m.in. Ilnicki 1996; Jakóbczyk-Gryszkiewicz 1991, 1998; 
Liszewski 1987). Właśnie w tych obszarach zaznaczają się najsilniejsze współzależności 
miasto-wieś. Jednocześnie niezbyt zaawansowane procesy rozwoju polskich metropolii 
sprawiają, że w strefach zewnętrznych obszarów metropolitalnych21w dalszym ciągu znaj-
dują się i znajdować będą obszary typowo wiejskie (Nowak i Kicka 2009). 

2 Pod pojęciem strefy zewnętrznej obszaru metropolitalnego rozumie się w niniejszym artykule wszystkie 
gminy tworzące obszar metropolitalny z pominięciem miasta centralnego.
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1 Tekst ukazał się w Wójcik M. (red.), 2013, Regionalny wymiar przemian polskiej wsi – aspekty przestrzenno-
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Dla opisu jednostek osadniczych w obszarze metropolitalnym odpowiednia jest kon-
cepcja kontinuum miejsko-wiejskiego, pozwalająca uchwycić proces ewolucji jednostek 
osadniczych na osi miasto-wieś (Gierańczyk i Kluba 2008). Z. Chojnicki i T. Czyż (1989) 
proponują rozumienie kontinuum miejsko-wiejskiego jako zbioru jednostek o charakterze 
przejściowym, posiadających zarówno cechy miejskie, jak i wiejskie o różnym stopniu natę-
żenia. Oprócz wymiaru przestrzennego (zmiany na osi miasto-wieś) koncepcja kontinuum 
miejsko-wiejskiego interpretowana jest przez pryzmat procesów urbanizacji i modernizacji 
jednostek osadniczych (Falkowski i Brodowski 2008). 

Analizując powiązania infrastrukturalne i funkcjonalne gmin w obszarach metropo-
litalnych, nieodzowne jest ich postrzeganie w kontekście koncepcji regionu miejskiego, tj. 
regionu o charakterze funkcjonalnym, z wyraźnie zarysowującymi się strefami, których po-
wstanie łączy się z kolejnymi fazami rozwoju. Szeroki przegląd badań poświęconych regio-
nowi miejskiemu (utożsamianemu z obszarem metropolitalnym czy też dziennym systemem 
miejskim) znaleźć można m.in. w pracy A. Zborowskiego (2005). W badaniach tych wiele 
uwagi poświęca się analizom struktury przestrzennej i zwraca uwagę na związki pomiędzy 
miastem centralnym a terenami otaczającymi oraz na funkcje, jakie strefa podmiejska speł-
nia na rzecz obszaru rdzeniowego. W istniejących modelach regionu miejskiego terenom 
podmiejskim przypisuje się funkcje mieszkaniowe, produkcyjne, usługowe bądź handlowe.

O specyfi ce gmin w obrębie obszarów metropolitalnych decyduje ich fi zjonomia, 
funkcje, ale również fakt, iż stanowią one przedmiot zainteresowania tworzącej się krajowej 
polityki miejskiej. Założenia Krajowej Polityki Miejskiej (2013) wyraźnie określają bowiem, 
że podmiotem tej polityki, obok samorządów województw, gmin miejskich i miejsko-wiej-
skich, są również samorządy gmin wiejskich na obszarach zurbanizowanych, wchodzących 
w skład obszarów funkcjonalnych miast. W sposób szczególny do ich funkcjonowania od-
nosi się zwłaszcza cel czwarty Założeń…, akcentujący konieczność przeciwdziałania nega-
tywnym zjawiskom suburbanizacji, a zwłaszcza zapewnienia ładu przestrzennego, w tym 
ograniczenia rozwoju nowego budownictwa w celu zahamowania procesu rozlewania się 
miast a także stworzenia zintegrowanego systemu transportu publicznego. 

Ogromne znaczenie tzw. miejskich obszarów funkcjonalnych (wraz z otaczającymi 
gminami, w tym wiejskimi i miejsko-wiejskimi) dla kształtowania przyszłego zagospoda-
rowania przestrzennego Polski przypisuje się także w Koncepcji Przestrzennego Zagospo-

darowania Kraju 2030, akcentując konieczność prowadzenia zintegrowanej polityki prze-
strzennej w odniesieniu do tych obszarów. 

Procesy metropolizacji w krajach zachodnich są znacznie bardziej zaawansowane niż 
w Polsce, co przekłada się także na poziom współpracy jednostek administracyjnych w ob-
rębie obszarów metropolitalnych (Lackowska 2009). W Polsce taka współpraca ma w za-
sadzie charakter inicjalny, jednak rozwija się ona w niektórych obszarach metropolitalnych 
w różnych wymiarach i w różnym stopniu. Dosyć intensywne działania w tym zakresie 
obserwuje się w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym. Przy Uniwersytecie im. Adama 
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Mickiewicza w Poznaniu 1 marca 2009 roku powstało Centrum Badań Metropolitalnych 
zajmujące się analizami z tego zakresu. Także na Górnym Śląsku w ramach GZM „Sile-
sia” obserwuje się inicjatywy współpracy gmin. W pozostałych największych metropoliach 
kraju i ich otoczeniu – Warszawie, Krakowie, Łodzi i Trójmieście podejmowane są również 
pewne wspólne inicjatywy i projekty współpracy (Ziobrowski i in. 2012). 

Pomimo ograniczonej współpracy jednostek osadniczych w obrębie obszarów metro-
politalnych w Polsce, w literaturze sporo miejsca poświęca się analizie roli infrastruktu-
ry techniczno-ekonomicznej dla rozwoju obszarów metropolitalnych (Makieła i Marszał 
2005). Systemy infrastruktury wewnętrznej pełnią bowiem funkcję scalania obszaru me-
tropolitalnego i zapewniają powiązania pomiędzy rdzeniem i peryferiami, tj. gminami są-
siadującymi, tworząc w ten sposób funkcjonalną całość (Makieła i Marszał 2005, s. 6). Po-
wiązania infrastrukturalne o charakterze lokalnym, takie jak: transport drogowy, kolejowy, 
łączność, energetyka, gospodarka wodno-ściekowa itd., kształtują relacje społeczno-gospo-
darcze w obszarze metropolitalnym (Makieła 2005, s. 10-11). 

Ponadto w literaturze wiele miejsca poświęca się problemom środowiskowym w zarzą-
dzaniu obszarami metropolitalnymi (Markowski i Drzazga 2009; Sołtys 2009; Baranowski 
2001). Podkreśla się między innymi, że „w obszarach metropolitalnych są największe obsza-
ry o dominacji środowiska sztucznego, zwanego też zbudowanym, koncentracja konfl iktów 
i zagrożeń środowiska przyrodniczego oraz najsilniejsze czynniki rozwoju gospodarczego, 
skutkujące największą skalą przekształceń” (Sołtys 2009, s. 51, za: Baranowski 2001).

2. Cele i źródła danych 

Mając świadomość licznych uwarunkowań rozwoju obszarów metropolitalnych, w niniej-
szym artykule skupiono się na przedstawieniu wybranych powiązań i współpracy pomiędzy 
gminami w obrębie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, ze szczególnym uwzględ-
nieniem gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Celem artykułu jest przedstawienie relacji 
tych gmin z miastem centralnym w ramach KOM, a także powiązań międzygminnych 
w strefi e zewnętrznej obszaru metropolitalnego. W artykule scharakteryzowano: 

− powiązania infrastrukturalne w zakresie zaopatrywania w ciepło, wodę, odbiór nieczy-
stości i odpadów a także transportu, 

− powiązania funkcjonalne poprzez dojazdy do pracy. 

Analizę poprzedzono prezentacją istniejących delimitacji Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego oraz przekształceń gmin wiejskich w tym obszarze (informacje na temat 
zmian liczby ludności w tworzących ją gminach w latach 1995-2012). 

Dane, które posłużyły do analizy, pochodzą z różnych źródeł. Wykorzystano m.in. wy-
wiady ustrukturyzowane, w których pytano o dotychczasowy zakres współpracy w KOM, 
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główne bariery oraz perspektywy rozwoju współpracy. Przeprowadzono 21 wywiadów, 
w tym 16 z burmistrzami, wójtami lub ich zastępcami w gminach otaczających Kraków 
oraz z wiceprezydentem Krakowa a także z przedstawicielami przedsiębiorstw komunal-
nych. Dodatkowo posłużono się danymi statystycznymi GUS, materiałami Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz zebranymi bezpośrednio w gminach 
a także udostępnionymi przez przedsiębiorstwa wchodzące w skład Krakowskiego Hol-
dingu Komunalnego3.1 

Krakowski Obszar Metropolitalny z racji swej specyfi ki przyrodniczej, społecznej, go-
spodarczej i kulturowej nie może być traktowany jako wzorzec polskiego obszaru metro-
politalnego. Jednak posiada on pewne cechy wspólne z innymi polskimi obszarami metro-
politalnymi o charakterze monocentrycznym. W związku z tym poniższą analizę traktować 
należy jako studium przypadku obszaru metropolitalnego Krakowa, której wnioski w wielu 
miejscach znajdują swe potwierdzenie w zjawiskach obserwowanych w obszarach metro-
politalnych największych miast Polski – Warszawy, Wrocławia czy Łodzi. 

3. Gminy wiejskie w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym 
według istniejących delimitacji 

Pomimo opracowania wielu delimitacji Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego żad-
na z nich jak dotychczas nie została ofi cjalnie przyjęta. Warto zwrócić uwagę, iż nawet 
w ofi cjalnych dokumentach funkcjonuje kilka różnych delimitacji KOM, które w sposób 
znaczący różnią się swoim zasięgiem. Na przykład w przygotowanym na zlecenie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Małopolskiego zasięg ten jest znacznie szerszy niż w delimitacji przyjętej na 
potrzeby Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

Najogólniej można wyróżnić dwa podejścia do delimitacji KOM – węższe, obejmują-
ce gminy bliskiego otoczenia Krakowa, oraz szersze – obejmujące obszar szerokiego regio-
nu miejskiego i odpowiadające geografi cznym granicom intensywnych dojazdów do pracy 
(ryc. 1, 2).

3 MPEC, MPO, MPK, MPWiK, ZIKiT.
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Ryc. 1. Zasięg Obszaru Funkcjonalnego Krakowa według istniejących delimitacji 

A – Obszar funkcjonalny Krakowa według Śleszyńskiego (2012), B – KOM – Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013, 

C – Krakowski Obszar Metropolitalny według Smętkowskiego i in. (2009), D – strefa podmiejska Krakowa według Zborowskiego (2010), E – granice 

powiatów poza obszarem funkcjonalnym, F – granice województwa małopolskiego

Pomimo istotnych różnic w zasięgu poszczególnych delimitacji należy zauważyć wy-
raźny niedorozwój funkcji metropolitalnych od strony północno-wschodniej Krakowa, co 
uwidacznia się zarówno w wąskim, jak i szerokim ujęciu KOM. 

Dominujące funkcje rolnicze oraz wyraźna bariera w postaci Nowej Huty jak dotąd 
skutecznie hamują tu suburbanizację i utrudniają szerokie włączanie tych gmin w procesy 
metropolizacji. Leżące w granicach Krakowa słabo zurbanizowane tereny wschodniej części 
Nowej Huty pełnią właściwie funkcje charakterystyczne dla gmin podmiejskich leżących 
w granicach KOM. Z drugiej jednak strony wszystkie istniejące delimitacje ograniczają za-
sięg oddziaływania Krakowa w kierunku wschodnim do granic województwa świętokrzy-
skiego, mimo że faktyczny zasięg intensywnych dojazdów do pracy wyraźnie wskazuje na 
związki z Krakowem gmin powiatu kazimierskiego w województwie świętokrzyskim. 
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Ryc. 2. Zasięg Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego według istniejących delimitacji

A – Smętkowski i in. 2009 – obszar potencjalny, B – Urban Atlas – projekt Europejskiej Agencji Środowiska, C – Zborowski 2010, D – subregion Kra-

kowski Obszar Metropolitalny, E – Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, F – Unia Metropolii Polskich, G – granice 

powiatów w obszarze metropolitalnym, H – granice województwa małopolskiego

W dalszej części analizy wykorzystano delimitację KOM przyjętą w Planie Zagospo-

darowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego z 2003 roku. Oprócz Krakowa skła-
da się na nią 50 gmin, w tym 34 wiejskie oraz 15 miejsko-wiejskich. Zasięg KOM został 
wyznaczony głównie w oparciu o kryterium funkcjonalne, tj. dojazdy do pracy. Dodatkowo 
wzięto pod uwagę także migracje na pobyt stały oraz dojazdy do szkół młodzieży ponad-
gimnazjalnej i studentów do uczelni, do usług rynkowych i nierynkowych. Ponadto obok 
kryterium funkcjonalnego uwzględniono także cechy społeczne, gospodarcze i zagospo-
darowanie przestrzenne gmin. Ta dosyć szeroka delimitacja została wybrana z dwóch po-
wodów. Po pierwsze jest to właściwie najbardziej „ofi cjalna” delimitacja, znajdująca swoje 
odzwierciedlenie w obowiązującym dokumencie planistycznym na poziomie regionu. Po 
wtóre jest ona dosyć szeroka i pozwala na analizowanie zróżnicowanych powiązań – od 
gmin leżących niemal w śródmieściu Krakowa (np. Zielonki) do gmin typowo rolniczych 
w północnej czy południowej części KOM. 
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4. Przekształcenia gmin wiejskich w obrębie KOM – zmiany liczby ludności 

Cechą charakterystyczną obszarów w sąsiedztwie metropolii jest bardzo duża dynamika 
procesów demografi cznych, które z kolei determinują procesy suburbanizacji. Na przewa-
żającym obszarze KOM w okresie 1995-2012 odnotowano przyrost liczby mieszkańców, 
którego szczególnie duża dynamika obserwowana była w gminach sąsiadujących z Krako-
wem od strony północnej i południowej (ryc. 3). Wśród pięciu gmin o najwyższej, prze-
kraczającej 20% dynamice wzrostu liczby ludności cztery to gminy wiejskie – Zielonki 
(42,5%), Michałowice (37,9%), Mogilany (28,8%) oraz Wielka Wieś (25,0%). Zmiany 
te, wobec znikomej roli przyrostu naturalnego, były głównie wynikiem intensywnego ru-
chu migracyjnego. Warto jednak zauważyć, że gminy wiejskie graniczące z Krakowem od 
wschodu nie stały się – jak dotąd – miejscem intensywnego napływu ludności. Nieznaczny 
przyrost ludności nastąpił w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, zaś Koniusza odnotowała 
minimalny spadek. Gminy położone za wschodnią granicą Krakowa, z punktu widzenia 
funkcjonalnego, pełnią inną rolę, aniżeli gminy pierwszego kręgu otaczające Kraków od 
południa, północy i zachodu. Na uwagę zasługuje też fakt, że w tym samym czasie obsza-
ry stanowiące północne granice KOM odnotowywały spadek liczby ludności, a szczególne 
nasilenie tego procesu następowało w peryferyjnie położonej gminie Gołcza (powiat mie-
chowski) – spadek liczby mieszkańców o 3,5%. 

Postępujące procesy zmiany liczby mieszkańców stanowią tylko jedną z determinant 
rozwoju i przekształceń gmin, w tym gmin wiejskich, w granicach obszarów metropoli-
talnych. Oprócz procesów demografi cznych specyfi cznych dla terenów w pobliżu dużej 
aglomeracji znaczenie mają także obowiązujące uwarunkowania prawne, a zwłaszcza Usta-

wa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717), która 
w znacznym stopniu liberalizuje i ułatwia procesy inwestycyjne, co pociąga za sobą dyna-
miczny rozwój budownictwa mieszkaniowego, zwłaszcza w okresie prosperity, jak również 
dynamiczny obrót ziemią. Na kształt i dynamikę procesów w gminach KOM, podobnie 
jak procesów innych obszarów metropolitalnych kraju, wpływa także słabnąca kontrola 
publiczna nad kształtowaniem sieci usług i dóbr publicznych na rzecz ich komercjalizacji 
( Jaśkiewicz 2013). Na dużą dynamikę procesów przekształceń gmin sąsiadujących z me-
tropolią ma wpływ bezkonkurencyjna w skali regionu atrakcyjność Krakowa. Jest ona nie-
porównywalna z żadnym z małopolskich ośrodków subregionalnych, zarówno w zakresie 
atrakcyjności mieszkaniowej, rynku pracy, edukacji czy wreszcie rekreacji.
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Ryc. 3. Zmiany liczby ludności w gminach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w latach 1995-2012

Opracowano na podstawie BDL GUS

5. Powiązania gmin wiejskich w obrębie KOM 

Powiązania infrastrukturalne w obrębie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego przed-
stawiono za pomocą działalności i przestrzennego zasięgu spółek Krakowskiego Holdin-
gu Komunalnego SA, w skład którego wchodzą obok Agencji Rozwoju Miasta: Miej-
skie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA (MPEC SA), Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne SA (MPK SA), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
SA (MPWiK SA), a do momentu wejścia w życie tzw. „ustawy śmieciowej” także Miej-
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skie Przedsiębiorstwo Oczyszczania SA (MPO SA). Dodatkowo wzięto pod uwagę tak-
że wybrane usługi o charakterze metropolitalnym – bilet aglomeracyjny oferowany przez 
PKP Przewozy Regionalne a także funkcjonowanie Zarządu Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu (ZIKiT) odpowiedzialnego za zarządzanie transportem autobusowym w Kra-
kowie i jego otoczeniu. Zasięg przestrzenny usług świadczonych przez wymienione przed-
siębiorstwa przedstawia ryc. 4.

Ryc. 4. Zasięg usług komunalnych o charakterze metropolitalnym na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego 

A – MPEC Kraków, zaopatrzenie w ciepło, B – MPWiK, zaopatrzenie w wodę oraz odbiór ścieków, C – ZIKiT, transport autobusowy aglomeracyjny, 

D – PKP Przewozy Regionalne, bilet aglomeracyjny, E – MPK Kraków / PKP PR, bilet zintegrowany (pociąg, tramwaj, autobus), F – MPO, odbiór śmieci 

– zasięg świadczenia usług w 2012 roku, G – granice powiatów, H – granica województwa małopolskiego

Cechą charakterystyczną sieci ciepłowniczej jest jej najbardziej lokalny charakter spo-
śród głównych rodzajów infrastruktury. Największym przedsiębiorstwem na terenie Kra-
kowskiego Obszaru Metropolitalnego zaopatrującym mieszkańców w ciepło jest Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie S.A. Na koniec sierpnia 2013 roku ob-
sługiwało mieszkańców żyjących na terenie trzech gmin – Krakowa, Skawiny oraz Wie-
liczki. W żadnej z gmin wiejskich Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego ciepło nie jest 
dostarczane przez MPEC. Oprócz zaopatrywania w ciepło działalność MPEC sprowadza 
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się również do świadczenia usług polegających na budowie i obsłudze lokalnych kotłow-
ni na terenie KOM, w tym także na terenach wiejskich gminy miejsko-wiejskiej Skawina. 
Kotłownie gazowe, których operatorem jest MPEC, działają na terenie gminy Skawina 
(miejscowości Krzęcin, Polanka Hallera, Wola Radziszowska, Zelczyn) oraz w miastach 
Miechów i Skawina. 

Potencjał do rozwoju współpracy międzygminnej na terenie KOM w zakresie zaopa-
trzenia w ciepło jest relatywnie niewielki, co wynika z wysokiej kapitałochłonności in-
frastruktury ciepłowniczej i mniejszej intensywności zabudowy poza Krakowem a także 
intensywnego rozwoju mieszkalnictwa w samym Krakowie. Pewną szansą dla rozwoju 
MPEC na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego mógłby być rozwój systemu 
polegającego na budowaniu przez to przedsiębiorstwo sieci lokalnych źródeł ciepła w bu-
dynkach udostępnianych przez inne podmioty, a następnie prowadzeniu ich eksploata-
cji. Trudna sytuacja fi nansowa samorządów i ich ograniczone możliwości inwestycyjne, 
zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego, może sprzyjać wyborowi tego typu ofer-
ty przez gminy. 

W porównaniu z zaopatrzeniem w ciepło zasięg oddziaływania Miejskiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK), odpowiadającego za dostarczanie wody 
i odbiór ścieków, jest znacznie szerszy. Wynika to po pierwsze z ponadlokalnego charakteru 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a po drugie – z pewnych uwarunkowań przestrzen-
nych, a dokładnie z możliwości korzystania z wody doprowadzanej do Krakowa ze Zbior-
nika Dobczyckiego przez niektóre gminy znajdujące się na trasie tego tranzytu oraz w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie. 

Na koniec sierpnia 2012 roku MPWiK prowadził działalność na terenie 15 gmin, 
w tym ośmiu gmin wiejskich graniczących z Krakowem: Igołomii-Wawrzeńczycach, Koc-
myrzowie-Luborzycy, Liszkach, Michałowicach, Mogilanach, Wielkiej Wsi, Zabierzowie 
i Zielonkach. 

W ostatnim dziesięcioleciu można było zaobserwować wzrost względnej roli gmin 
KOM w działalności MPWiK. W latach 2000-2010 nastąpił niemal dwukrotny wzrost 
udziału gmin KOM (poza Krakowem) w strukturze odbioru wody od MPWiK, z poziomu 
4% na początku analizowanego okresu do 8% w 2010 roku. W przypadku odbioru ście-
ków ten wzrost był jeszcze bardziej dynamiczny (z 3% w 2000 do 6,4% w 2010 roku). Ten 
proces determinowało kilka jednocześnie nakładających się na siebie procesów. Po pierw-
sze przyczyniło się do tego malejące zużycie wody w samym Krakowie jako konsekwencja 
zmniejszonego zapotrzebowania na wodę i odbiór ścieków, szczególnie ze strony odbior-
ców przemysłowych. Duże znaczenie odegrały także intensywne procesy suburbanizacji, 
których szczególne nasilenie obserwowane jest w gminach sąsiadujących z Krakowem. 
Opisane tendencje nie stanowią jednak prostej konsekwencji proporcjonalnego poboru 
wody we wszystkich gminach KOM. Największy wzrost poboru wody nastąpił bowiem 
w trzech gminach korzystających z tranzytu wody z Raby, tj. w gminach miejsko-wiejskich: 
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Wieliczce, Dobczycach oraz Świątnikach Górnych. Jednocześnie w pewnej grupie gmin 
po 2000 roku nastąpiła redukcja zakupu wody w MPWiK. Taka tendencja zaznaczyła się 
w Myślenicach a także u dwóch wiejskich sąsiadów Krakowa – Liszek i Zabierzowa. Gmi-
ny te ograniczyły wykorzystanie wody z krakowskiego przedsiębiorstwa na rzecz rozwoju 
własnych źródeł zasilania. Jest to szczególnie zrozumiałe w przypadku dwóch ostatnich 
gmin, które mają możliwość taniego pozyskania wysokiej jakości wód. 

W zakresie odbioru ścieków tendencje polegające na stopniowym wzroście udziału 
gmin otaczających Kraków są trwalsze. Z odbioru ścieków przez MPWiK za pomocą sys-
temu kanalizacyjnego korzystają: Wieliczka, Zielonki oraz pośrednio – przez gminę Zie-
lonki – Michałowice, Zabierzów a także w bardzo ograniczonym zakresie Wielka Wieś 
i Świątniki Górne. 

Fakt, iż gminy KOM w niejednakowym stopniu korzystają z usług dostarczenia wody 
i odbioru ścieków, wynika przede wszystkim z różnic w kosztochłonności obu elemen-
tów. W porównaniu z relatywnie droższą wodą z MPWiK, której koszt wynika m.in. z jej 
tranzytu z Raby – głównego źródła zaopatrzenia w wodę mieszkańców Krakowa, część 
gmin, zwłaszcza tych posiadających korzystne warunki hydrogeologiczne jej eksploata-
cji, jest w stanie w wyniku inwestycji osiągnąć niższy koszt jednostkowy wody (Liszki, 
Zabierzów). W przypadku odbioru ścieków możliwości osiągnięcia cen niższych od tych 
oferowanych przez krakowskie przedsiębiorstwo są zdecydowanie trudniejsze. Jednocze-
śnie jednak budowa infrastruktury kanalizacyjnej jest droższa niż sieci wodociągowej, co 
stanowi znaczącą barierę dla gmin, które chętnie włączyłyby się do krakowskiego systemu 
odbioru ścieków. 

Istniejący system świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych w Krakowskim Obsza-
rze Metropolitalnym uznać należy za silnie zdecentralizowany. Przedsiębiorstwo MPWiK 
obsługuje bowiem jedynie 15 gmin, a i w przypadku tych gmin fi rma nie jest operatorem 
sieci wodno-kanalizacyjnej (są nimi gminne zakłady budżetowe oraz spółki komunalne). 
W trakcie prowadzonych badań przedstawiciele części gmin wyrażali chęć przekazania 
części zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową w gestię MPWiK. Firma jednak, 
ze względu na prowadzoną politykę, nie przewiduje tego rodzaju działań. Silna decentra-
lizacja, w powiązaniu z faktem, że w części gmin gospodarka wodno-kanalizacyjna nie jest 
regulowana przez mechanizmy wolnorynkowe ze względu na dopłaty bezpośrednie (na 
mocy uchwały rady gminy, wprost z budżetu gminy do ceny jednostkowej) bądź pośrednie 
(np. poprzez wyraźne zróżnicowanie opłat dla gospodarstw domowych i odbiorców insty-
tucjonalnych) sprawia, że w obrębie KOM obserwowane jest duże zróżnicowanie w stoso-
wanych taryfach na wodę oraz w zakresie odprowadzania ścieków (tab. 1). 

Dla porównania warto przytoczyć aglomerację poznańską, w której spółka komunalna 
jest również operatorem sieci w gminach sąsiednich, co przy braku zróżnicowania stawek 
jednostkowych wody sprawia, iż Poznań de facto dotuje gospodarkę wodno-kanalizacyjną 
otaczającym gminom. 
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W zestawieniu z pozostałymi usługami o charakterze aglomeracyjnym zasięg świad-
czonych usług przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania S.A. do momentu wejścia 
w życie tzw. „ustawy śmieciowej” w lipcu 2013 roku był największy. MPO obsługiwało 
łącznie 33 gminy, tj. ponad połowę jednostek KOM. Po wprowadzeniu nowej ustawy sys-
tem uległ całkowitej dekompozycji i autorom artykułu nie udało się pozyskać nowych in-
formacji w tym zakresie.

Tabela 1. Ceny jednostkowe wody oraz odbioru ścieków w wybranych gminach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (PLN)

Gmina 

Dostarczenie wody Odbiór ścieków 

gospodarstwa 
domowe 

pozostali 
gospodarstwa 

domowe 
dopłata pozostali 

Skawina 4,11 4,66 5,32 - 7,05 
Czernichów 4,00 4,90 4,00 - - 
Mogilany 3,91 4,15 2,99 - 3,14–3,38 
Kłaj 3,54 3,54 5,57 - - 
Świątniki Górne 3,29 3,29 4,09 - - 
Liszki 3,23 4,23 4,34 - 4,34–6,51 
Wieliczka 3,19 3,42 6,66 0,80 7,35 
Kraków 3,18 3,18 4,72 - - 
Niepołomice 3,05 4,60 3,60 - 7,50 
Wielka Wieś 2,81 2,81 4,67 - - 
Zielonki 2,75 2,75 5,75 0,40 5,75 
Krzeszowice 2,59 2,59 7,59 2,14 7,59 
Zabierzów 2,55-3,07 2,55-3,08 3,11 - 3,95 

W 2008 roku miasto Kraków podpisało porozumienie z 15 ościennymi gminami 
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, ustalając stawkę za tzw. 1 wozokilometr na 
poziomie 4,20 zł, z czego gmina płaci od 25 do nawet 100% tej kwoty. Wielkość udziału, 
jaki pokrywa gmina, zależy od indywidualnej umowy pomiędzy miastem Kraków a gminą. 
W kolejnych latach uległa ona podwyżce do poziomu 5,60 zł. Do 2013 roku do korzystania 
z komunikacji MPK dołączyły trzy gminy, w tym Niepołomice oraz bardziej oddalone od 
Krakowa Słomniki. Największa gęstość tej sieci obserwowana jest w gminach zachodniego, 
północnego i południowego sąsiedztwa Krakowa, podczas gdy w gminach wschodnich jest 
ona znacznie rzadsza, a w najsłabiej zintegrowanych – Igołomii-Wawrzeńczycach i Koniu-
szy – MPK w ogóle nie świadczy usług. Tę niszę rynkową doskonale wypełniają prywatni 
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przewoźnicy, tzw. busy, które jednak pod względem cen i jakości oferowanych usług zna-
cząco ustępują spółce krakowskiej. 

Dodatkowo należy także zauważyć, że zagęszczenie liczby kursów MPK w poszcze-
gólnych gminach jest w dużym stopniu skorelowane z natężeniem dojazdów do pracy – za-
równo do Krakowa, jak i do pozostałych gmin KOM. Są one zatem odpowiedzią lokalnych 
samorządów na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. W rolniczych gminach wschodniego 
sąsiedztwa dojazdy do pracy do Krakowa są relatywnie słabe, zaś dystans odległości do 
Krakowa powoduje, że koszty, jakie musiałyby ponieść te stosunkowo ubogie gminy z tytu-
łu objęcia ich usługami MPK, są wciąż zbyt wysokie. 

Włączanie gmin w system Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego stano-
wi jeden z najlepszych sposobów kształtowania więzi metropolitalnych. Jak zauważają 
R. Janecki i in. (2010, s. 108), „istotnym elementem spójności tworzonej metropolii jest 
wspólna polityka transportowa”. Dalej piszą oni także, iż „generalnym celem polityki 
transportowej metropolii powinno być tworzenie warunków […] umożliwiających bez-
pieczne i sprawne przemieszczanie osób i ładunków na obszarze metropolii i w powią-
zaniach zewnętrznych” ( Janecki i in. 2010, s. 110). Usługi świadczone przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacji w istotny jakościowy sposób odróżniają się bowiem od 
tych, jakie proponują przewoźnicy prywatni. Decyduje o tym m.in. większy komfort po-
dróży, niższe ceny, większa pewność i regularność kursów a także zintegrowanie z sys-
temem komunikacji w obrębie miasta. Wydaje się zatem, że jednym z najlepszych spo-
sobów integracji z metropolią, abstrahując od względów ekonomicznych, w przypadku 
gmin aspirujących do rangi metropolitalnych byłoby zapewnianie mieszkańcom usług 
świadczonych przez MPK. 

Na uwagę zasługuje ponadto spółka PKP Przewozy Regionalne, która świadczy usługi 
aglomeracyjne na terenie 15 gmin, w tym 12 tworzących Krakowski Obszar Metropolitalny 
(według delimitacji z Planu…). Ważną integrującą funkcję pełni ponadto bilet aglomeracyj-
ny, który pozwala na korzystanie z przewozów MPK i PKP PR (tramwaje, autobusy miejskie 
i aglomeracyjne, pociągi PKP PR) na terenie 23 gmin, w tym 21 w granicach KOM. 

Oprócz powiązań infrastrukturalnych scharakteryzowanych powyżej istotne znacze-
nie dla kształtowania więzi metropolitalnych mają powiązania funkcjonalne, które obja-
wiają się m.in. poprzez dojazdy do pracy, szkół oraz innego typu instytucji. 

W 2006 roku dojazdy do pracy do Krakowa w dużej mierze miały charakter lokalny, 
o czym świadczy fakt, że ponad 44% ogółu dojazdów do pracy do Krakowa następowało 
z gmin bliskiego sąsiedztwa, tj. z terenu Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (według 
delimitacji z MRPO 2007-2013) (ryc. 5). Najwięcej osób dojeżdżało do Krakowa z gmin 
miejsko-wiejskich bezpośrednio graniczących z Krakowem – Wieliczki i Skawiny – odpo-
wiednio 4,2 i 2,5 tys. osób (tab. 2). Na kolejnych miejscach znalazły się gminy wiejskie Za-
bierzów i Liszki z dojazdami przekraczającymi w obu przypadkach 1,5 tys. osób. W pierw-
szej dziesiątce gmin najintensywniej zasilających krakowskie zakłady pracy nie znalazła 
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się żadna gmina ze wschodniego sąsiedztwa, a najwyżej, bo na 13. miejscu uplasowała się 
gmina Kocmyrzów-Luborzyca (nieco ponad 900 dojeżdżających do pracy do Krakowa). 

Na pozostałą część KOM, poza granicami strefy funkcjonalnej, przypada jedynie 
16% wszystkich dojazdów, zaś spoza obszaru metropolitalnego dojeżdża dalsze 40% pra-
cowników.

 

A
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Ryc. 5. Dojazdy do pracy do: A) Krakowa i B) wybranych gmin KOM

Opracowano na podstawie danych GUS

Kraków jest największym rynkiem pracy Małopolski. W 2006 roku pracę poza grani-
cami miasta podejmowało nieco ponad 8 tys. jego mieszkańców, z czego bardzo duże na-
pływy odnotowały gminy sąsiednie, głównie Zabierzów, Skawina, Wieliczka i Niepołomi-
ce (tab. 2, ryc. 5). Szczególnie warta podkreślenia jest gmina wiejska Zabierzów, która jako 
jedyna sąsiadująca z Krakowem, pomimo niezbyt dużej przewagi wyjeżdżających do pracy 
do Krakowa nad przyjeżdżającymi, odnotowuje dodatnie saldo przyjazdów i wyjazdów do 
pracy ogółem. Jest to skutkiem bardzo dynamicznych procesów inwestycyjnych, lokalizacji 
licznych przedsiębiorstw, m.in. z sektora BPO/SSC na terenie centrum biurowego Kraków 
Business Park a także portu lotniczego w Balicach. Na uwagę zasługuje także wiejska gmi-
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na Zielonki granicząca od północy z metropolią, która pomimo ogólnie ujemnego salda 
przyjazdów i wyjazdów do pracy także odnotowuje znaczący napływ pracowników miesz-
kających na terenie Krakowa. 

Tabela 2. Gminy o największej liczbie mieszkańców dojeżdżających do pracy do Krakowa

Gmina 
Dojeżdżający z gminy 
do pracy do Krakowa 

Wyjeżdżający 
z Krakowa do pracy 

w gminie 

Saldo przyjazdów 
i wyjazdów do pracy 

ogółem* 

Wieliczka 4240 634 -3649 
Skawina 2509 964 -499 
Zabierzów 1953 1266 536 
Liszki 1769 169 -1865 
Niepołomice 1691 543 -889 
Bochnia (miejska) 1498 97 1821 
Krzeszowice 1429 126 -2116 
Zielonki 1385 250 -892 
Myślenice 1363 215 629 
Czernichów 1084 57 -1262 
Wielka Wieś 1081 118 -893 
Gdów 1033 64 -1324 
Kocmyrzów-Luborzyca 938 78 -977 
Mogilany 929 127 -807 

*Z uwzględnieniem przepływów ze wszystkimi gminami, nie tylko z Krakowem

Opracowano na podstawie danych GUS z 2006 roku

W przypadku gmin położonych poza pierwszym pierścieniem otaczającym Kraków 
związki z miastem metropolitalnym w zakresie dojazdów do pracy są wyraźnie słabsze. 
W przypadku ośrodków powiatowych (m.in. Myślenic, Bochni, Wadowic) zaznaczają się 
już ich własne, w pewnym tylko stopniu powiązane z Krakowem, strefy dojazdów do pracy. 

6. Wnioski 

Gminy wiejskie w kształtujących się obszarach metropolitalnych ulegają bardzo silnym 
i dynamicznym przekształceniom. Zmieniają się ich dotychczasowe funkcje i zagospoda-
rowanie przestrzenne. Przekształca się ich struktura społeczna, co pociąga także zmiany 
obyczajowe i kulturowe.
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Przeprowadzona analiza pokazuje, że dostępność do Krakowa jest czynnikiem w istot-
ny sposób wpływającym na stopień włączania gmin wiejskich w procesy integracji z metro-
polią. Ten element znacząco oddziałuje na ich atrakcyjność rezydencjonalną i inwestycyj-
ną, co z kolei stanowi główny motor zmian następujących jako konsekwencja czynników 
zewnętrznych (napływu inwestorów i mieszkańców z zewnątrz), choć przekształcenia te 
następują stopniowo, także jako skutek zmian postaw dotychczasowych mieszkańców, ich 
aspiracji i stylu życia. 

Im mniejsza odległość tym silniejsza integracja. Gminy pierwszego pierścienia ota-
czającego Kraków od strony północnej, zachodniej i południowej szczególnie intensyw-
nie integrują się z metropolią, co przejawia się intensywnością powiązań infrastruktu-
ralnych, zmianami demografi cznymi i społecznym. Nie bez znaczenia jest tu moda na 
osiedlanie się w konkretnych podkrakowskich gminach czy miejscowościach. Oprócz 
bliskości metropolii znaczenie mają także dotychczasowe funkcje, przy czym funkcje 
rolnicze są tymi, które mogą opóźniać procesy transformacji gmin i ich integrację we-
wnątrzmetropolitalną. Ma to związek nie tylko z obiektywnymi uwarunkowaniami eko-
nomicznymi, ale także z mentalnością samych rolników, niechęcią do przekwalifi kowania 
się bądź podejmowania pracy poza własnym gospodarstwem a także z ogólnie mniejszą 
aktywnością ekonomiczną mieszkańców terenów rolniczych. Te czynniki mogą powodo-
wać, że stopień integracji gmin wiejskich wschodniego i północno-wschodniego sąsiedz-
twa Krakowa (zwłaszcza Koniuszy i Igołomii-Wawrzeńczyc) jest wyraźnie mniejszy, 
odpowiadający temu, jaki obserwuje się w gminach drugiego i trzeciego pierścienia ota-
czającego Kraków od strony południowej i zachodniej. W tym jednak przypadku znacze-
nie ma również specyfi czna bariera, jaką dla postępującej integracji z Krakowem stanowi 
kombinat metalurgiczny w Nowej Hucie i towarzyszące mu rozległe tereny przemysłowe 
i poprzemysłowe. Wyraźnie obniża on atrakcyjność tej części strefy podmiejskiej, zwłasz-
cza z punktu widzenia mieszkalnictwa, co hamuje z kolei procesy suburbanizacji, a ze 
względu na relatywnie słabą dostępność komunikacyjną zniechęca także potencjalnych 
inwestorów. 

Bliskość Krakowa, postępujące procesy suburbanizacji, oczekiwania mieszkańców 
gmin podmiejskich czy wreszcie polityka samorządów lokalnych nakierowana na zwiększa-
nie atrakcyjności inwestycyjnej gmin niejako wymuszają integrację z metropolią w zakresie 
usług komunalnych. Jakość usług komunalnych w znacznym stopniu decyduje o standar-
dzie życia mieszkańców gmin, także tych otaczających największe miasta. Ich jakość (tak-
że zakres) ma istotne znaczenie dla podejmowania przez mieszkańców decyzji w sprawie 
zamieszkiwania i pracy w tych obszarach, zarówno dla osób szukających miejsca do za-
mieszkania poza Krakowem, jak i dla ludności miejscowej zainteresowanej pracą czy na-
uką w Krakowie. W konsekwencji mają one zasadniczy wpływ na zachowanie żywotności 
i funkcje obszarów wiejskich. Usługi komunalne są bodźcem egzogenicznym przekształceń 
gmin wiejskich w obszarze metropolitalnym, jednak z czasem przyczyniają się do zmian 

POWIĄZANIA INFRASTRUKTURALNE I FUNKCJONALNE GMIN WIEJSKICH W RAMACH OBSZARU...



136

postaw i oczekiwań mieszkańców, stając się w ten sposób impulsem do przemian oddol-
nych i przekształcania dotychczasowych funkcji gmin. 
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1. Wprowadzenie

Problem kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej obszarów metropolitalnych 
należy obecnie do kluczowych zagadnień planowania układów osadniczych. Wzrost wy-
miany międzynarodowej, duża mobilność społeczna prowadzą do nasilenia się zjawiska 
konkurencji ekonomicznej, której towarzyszy przestrzenna koncentracja zasobów. Miej-
scami koncentracji są przede wszystkim wielkie miasta, których forma ewoluuje w kierun-
ku zintegrowanych przestrzennie układów osadnictwa. W ujęciu funkcjonalnym nazywane 
są one regionami miejskimi lub metropolitalnymi (Rykiel 2002; Korcelli-Olejniczak 2012). 

Metropolie stanowią specyfi czną formę układów wielkomiejskich, które odrywają się 
od otaczających je obszarów (regionów) i wchodzą we wzajemne interakcje w przestrzeni 
krajowej i międzynarodowej (Kaczmarek i Mikuła 2007). Proces integracji wyzwala pewien 
typ funkcji egzogenicznych, które powszechnie nazywane są funkcjami metropolitalny-
mi. Z punktu widzenia organizacji przestrzeni złożonych układów osadniczych, jakimi są 
metropolie wraz z otoczeniem (obszar metropolitalny), istotną kwestią jest transformacja 
struktury funkcjonalno-przestrzennej, co ma związek z lokalizacją określonych instytucji 
(nowe uwarunkowania lokalizacji) oraz przebudową przestrzeni rezydencjonalnej. Zda-
niem T. Czyż (2009), obszar metropolitalny należy rozumieć jako układ osadniczy o wy-
raźnych aspektach systemowych. Obszar metropolitalny jest szczególną formą wielkomiej-
skiego układu osadniczego, którego wewnętrzna spójność funkcjonalno-przestrzenna oraz 
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związki z innymi układami osadniczymi (metropoliami) kształtowane są przez specyfi czny 
rodzaj działalności, czyli metropolitalnych funkcji społeczno-gospodarczych. 

A. Lisowski (2009, s. 65) określa dyfuzję funkcji metropolitalnych (z metropolii do ob-
szaru metropolitalnego) jako decentralizację centralizacji w postaci dyspersji obszarów wę-
złowych metropolii. W ramach obszaru metropolitalnego powstają wówczas wewnętrzne, 
zewnętrzne i peryferyjne centra konkurencyjne. Decentralizacja funkcji metropolitalnych 
prowadzi do odejścia od układów opartych na silnej polaryzacji na rzecz modelu wielo-
rdzeniowego o znacznej komplikacji powiązań funkcjonalno-przestrzennych (por. Gorzelak, 
Smętkowski 2005, s. 45). Stopniowa przebudowa struktury funkcjonalno-przestrzennej ob-
szaru metropolitalnego jest niezwykle ważnym wyzwaniem planistycznym w Polsce, zwłasz-
cza w kontekście próby opanowania żywiołowej suburbanizacji i kształtowania związków po-
między strefą podmiejską a rdzeniem układu osadniczego, czyli miastem centralnym. 

Celem artykułu jest określenie wybranych form współpracy wiejsko-miejskiej w ob-
szarze metropolitalnym na przykładzie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Określnie 
współpraca „wiejsko-miejska” (a nie „miejsko-wiejska”) odnosi się do specyfi cznej perspek-
tywy widzenia problemu, tzn. ocena treści współpracy dotyczy związku obszarów wiejskich 
z innymi elementami systemu osadniczego obszaru metropolitalnego, zwłaszcza miastem 
centralnym (Łódź). Za teoretyczną podstawę badań przyjęto koncepcję sytemu osadnicze-
go oraz jeden ze sposobów jego identyfi kacji, tj. metodologię określania funkcji i struktury 
funkcjonalnej. Przedstawione tu wyniki badań zaczerpnięte są z prac autora dotyczących 
przemian funkcjonalnych i społecznych strefy podmiejskiej w Łódzkim Obszarze Metro-
politalnym (Wójcik 2008, 2013). 

2. Koncepcja systemu osadniczego jako teoretyczny punkt odniesienia dla 
„współpracy wiejsko-miejskiej”

Pojęcie „współpracy” można zdefi niować jako relację pomiędzy dwoma lub więcej elemen-
tami (podmiotami). Istotą tej relacji jest jej wzajemny charakter, tzn. każdy z elementów 
ma równe prawo do czerpania korzyści z określonego odpowiednimi regułami związku. 
W tym przypadku rozpatrujemy relacje, które istnieją w zbiorze osiedli – miast i wsi. Zbiór 
ten wraz z relacjami, które między nimi zachodzą, można nazwać systemem osadniczym. 
Zdaniem Z. Chojnickiego (1999, s. 310), system w znaczeniu realnym jest obiektem zło-
żonym z elementów stanowiących jego części, które są tak powiązane ze sobą, że stanowią 
całość wyodrębnioną z otoczenia. Specyfi ką współpracy w obrębie systemów osadniczych 
jest jej terytorialne umiejscowienie, tzn. relacja o takim charakterze zachodzi pomiędzy 
podmiotami o konkretnej lokalizacji przestrzennej (np. instytucjami samorządowymi, ko-
mercyjnymi, zbiorowościami terytorialnymi, grupami interesu itd.).

Większość dotychczasowych badań nad spójnością systemów osadniczych opierało się 
na modelach pojęciowych funkcji i struktury funkcjonalnej (np. koncepcji regionów miej-
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skich i metropolitalnych, funkcji wyspecjalizowanych miast, użytkowania ziemi). K. Dzie-
woński (1990) uważał, że w dziedzinie badań osadniczych można wyróżnić dwie tradycyj-
ne ścieżki studiów, tj. funkcjonalną i morfologiczną. Ta pierwsza odnosi się do środowiska 
społecznego osiedli, druga zaś do środowiska materialnego. Struktura funkcjonalna osiedla 
jest w takim ujęciu zredukowaną formą struktury społecznej opartą przede wszystkim na 
analizie cech zatrudnienia, użytkowania ziemi i wyposażenia instytucjonalnego. Zdaniem 
W. Maika (1988), struktura funkcjonalna osiedli ma charakter dualny, tzn. można ją wy-
jaśnić na poziomie makro- i mikrostrukturalnym. Na płaszczyźnie badań mikroskalowych 
przyjmuje się interpretację społeczną, której celem jest poznanie motywów zachowań lu-
dzi. Na poziomie makrostrukturalizacji analizie poddaje się globalne rezultaty tych działań 
w ramach określonego systemu osadniczego, które utożsamiane z określonymi funkcjami 
społeczno-gospodarczymi (Maik 1988, s. 101). Ujęcie mikrostrukturalne umocowane jest 
w tym przypadku w socjologicznych i geografi cznych koncepcjach społeczności terytorial-
nych (Maik i Stachowski 1995, s. 12–13), a tym samym odnosi się do analizy grup społecz-
nych, ich składu i relacji pomiędzy poszczególnymi członkami (por. Turowski 2001, s. 58).

3. Współpraca wiejsko-miejska w wymiarze funkcjonalnym (makrostrukturalnym)

Funkcjami osiedli (miast, wsi) jest ogół działalności społeczno-gospodarczych, niezależnie od 
ich rangi ekonomicznej i przestrzennej, rozpatrywanych zarówno od strony osiedla, jak i okre-
ślonych systemów osadniczych1. Działalności społeczno-gospodarcze (połączone zazwyczaj 
w grupy statystyczne – np. sekcje, podsekcje, grupy) wykonywane w osiedlach są funkcjami, 
które budują strukturę gospodarczą i określają rolę osiedli w systemie osadniczym. 

Jedną z geografi czno-ekonomicznych koncepcji określania roli poszczególnych dzia-
łalności w rozwoju miasta jest koncepcja „bazy ekonomicznej”. W badaniach bazy eko-
nomicznej miast wprowadzono podział działalności ekonomicznej mieszkańców na dwa 
sektory – endogeniczny i egzogeniczny2. Wielkość sektora egzogenicznego świadczy o sile 
powiązań jednostki terytorialnej z innymi obszarami. Sektor endogeniczny zaspokaja nato-
miast potrzeby mieszkańców osiedli. Funkcje egzogeniczne mają znaczenie systemotwórcze 
i określają rangę jednostki terytorialnej w systemie osadniczym. Metodą określenia funkcji 
egzogenicznych jest często stosowany pośredni sposób identyfi kacji zaproponowany przez 
H. Hoyta, znany w polskiej literaturze pod nazwą metody reszt lub wskaźnika nadwyżki 
pracowników. Ocena poziomu egzogeniczności zatrudnienia prowadzona jest dla poszcze-
gólnych grup zatrudnienia, których liczba zależy od przyjętej klasyfi kacji działalności go-
spodarczych (np. sekcje PKD). 

1 Szerzej na ten temat pisze A. Suliborski (np. 2001, 2010).
2 W badaniach systemowych dualistyczne podejście do gospodarki jednostek osadniczych ma 

rozbudowaną teorię i metodologię oraz liczne weryfi kacje empiryczne tej koncepcji (np. Dziewoński 
1971; Jerczyński 1973; Maik 1988; Suliborski 2001).
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W organizacji systemu osadniczego obszarów metropolitalnych kluczową rolę odgry-
wa działalność pozarolnicza, która tworzy podstawę funkcjonowania obszarów zurbani-
zowanych. Dyfuzja działalności pozarolniczych do strefy podmiejskiej prowadzi do roz-
budowy i intensyfi kacji związków pomiędzy przekształcającymi się wsiami a miastami 
aglomeracji miejskiej (Wójcik 2008; Suliborski i in. 2010). 

Określenie zróżnicowania funkcjonalnego obszarów wiejskich wymaga przeprowadze-
nia złożonej analizy dostępnego materiału źródłowego. Istotną przeszkodą w całościowym 
oglądzie struktury funkcji pozarolniczych jest brak możliwości precyzyjnego oszacowania za-
trudnienia w sektorze mikroprzedsiębiorstw (0-9 zatrudnionych). Jednocześnie statystyka mi-
kroprzedsiębiorstw oparta o dane systemu REGON przedstawia jedynie pewne przybliżenie 
z uwagi na udział niewyrejestrowanych fi rm (Śleszyński 2003; Kamińska 2006; Wójcik 2008). 
Określenie znaczenia sektora egzogenicznego wymaga przyjęcia odpowiednich wskaźników 
średniego zatrudnienia i oszacowania na tej podstawie jego wielkości lub przeprowadzenia 
analizy struktury instytucjonalnej. W przypadku natomiast większych fi rm (zatrudniających 
powyżej 9 osób) można posłużyć się sprawozdawczością GUS w zakresie corocznej informa-
cji przedsiębiorstw o zatrudnieniu zagregowanej do poziomu gmin wiejskich, części wiejskich 
gmin miejsko-wiejskich oraz miast (na podstawie formularza Z-06). Statystyka ta najczęściej 
przyjmowana jest w badaniach bazy ekonomicznej miast i obszarów wiejskich (por. np. Suli-
borski 2002). Dane dotyczące liczby i struktury zatrudnionych, rozpatrywane według działów 
i gałęzi gospodarki narodowej i identyfi kowane na podstawie miejsca pracy, stanowią często 
używany miernik rozwoju funkcji. Mierniki oparte o statystykę zatrudnienia wzbudzają wiele 
kontrowersji, ale jak zauważa A. Suliborski (2001) dla badań makroskalowych i porównaw-
czych nic lepszego nie wymyślono. Podstawowe wątpliwości dotyczą faktu, że zatrudnienie nie 
jest wprost proporcjonalne do wielkości funkcji (Suliborski 2001, s. 13-14).

Wykonane dotychczas próby metodyczne, namysł nad ich zaletami i ograniczeniami w pro-
cedurach identyfi kacji funkcji gospodarczych obszarów wiejskich (por. np. Wójcik 2012) skłoniły 
autora do przyjęcia schematu badawczego, w skład którego wchodzą następujące elementy: 

1)  Identyfi kacja funkcji egzogenicznych w działalności pozarolniczej w sektorze 

średniej i dużej przedsiębiorczości. W warunkach wiejskich regionu łódzkiego za 
średnią i dużą przedsiębiorczość można przyjąć fi rmy zatrudniające więcej niż 9 osób. 
Najważniejszym składnikiem procedury metodycznej jest wydzielenie tej części za-
trudnienia w działalnościach społeczno-gospodarczych, która ma charakter egzoge-
niczny. Ustalenie wielkości sektora egzogenicznego i endogenicznego dla każdego dzia-
łu zatrudnienia wymaga zastosowania odpowiedniej metody pośredniego badania bazy 
ekonomicznej (tutaj według PKD 2004). W rozważaniach tego typu najczęściej stosuje 
się wskaźnik nadwyżki pracowników (H. Hoyta), który jest zmodyfi kowanym współ-
czynnikiem lokalizacji Florence’a (por. Jerczyński 1973; Suliborski 2002). Ma on na-
stępującą postać:
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Znad i w = Zi w – (Zw × Zi k/Zk)
gdzie:
Znad i w  – zatrudnienie egzogeniczne w działalności „i” w obszarze „w”
Zi w  – zatrudnienie w działalności „i” w obszarze „w”
Zw – zatrudnienie całkowite w obszarze „w”
Zi k – zatrudnienie w działalności „i” w kraju
Zk  – zatrudnienie całkowite w kraju

We wsiach obszaru metropolitalnego Łodzi w 2010 roku w pozarolniczych dzia-
łach gospodarki pracowało ok. 22,1 tys. osób, co stanowiło 7,1% całkowitego zatrudnie-
nia w ŁOM. Najwięcej miejsc pracy w działalnościach pozarolniczych koncentrowało się 
w gminach bezpośrednio przylegających do miast Łodzi, Pabianic i Zgierza, tzn. w gmi-
nach Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Dobroń, Rzgów, Ksawerów, Stryków i Zgierz (ra-
zem prawie 63% wszystkich pracujących). Najmniejszym zatrudnieniem pozarolniczym 
charakteryzowały się gminy w obszarze peryferyjnym ŁOM oraz w zapleczu małych miast 
(np. gminy: Brzeziny, Dłutów, Dmosin, Głowno, Jeżów, Parzęczew, Rogów, Tuszyn).

Zgodnie z przyjętą metodyką badań, tj. pośrednim sposobem szacowania wielkości 
zatrudnienia egzogenicznego w poszczególnych jego działach, ustalono, że w działalno-
ściach tego typu pracowało w 2010 roku ok. 8,9 tys. osób, co stanowiło 40,3% ogólnego za-
trudnienia w obszarach wiejskich ŁOM. Najważniejszą pozarolniczą funkcją egzogeniczną 
był przemysł, który koncentrował ok. 69% zatrudnienia egzogenicznego (ryc. 1). Następną 
w kolejności funkcją egzogeniczną był handel i naprawy (9,1%). Istotne systemotwórcze 
znaczenie miały również edukacja (ok. 7,4%) oraz komunikacja (ok. 6,3%).

przemys

budownictwo

handel i naprawy

hotele i restauracje

transport, gospodarka magazynowa
i czno

obs uga nieruchomo ci i firm

administracja, obrona narodowa,
ubezpieczenia spo eczne

zdrowotne
edukacja

ochrona zdrowia i pomoc spo eczna

inne dzia alno ci us ugowe

Ryc. 1. Struktura funkcji egzogenicznych obszarów wiejskich ŁOM w 2010 roku

WSPÓŁPRACA WIEJSKO-MIEJSKA W OBSZARZE METROPOLITALNYM. STUDIUM PRZYPADKU ŁÓDZKIEGO...



144

Strefa podmiejska Łodzi charakteryzuje się mało zróżnicowanym zbiorem pozarolni-
czych funkcji egzogenicznych. Poszczególne tereny wiejskie różniły się bardzo pod wzglę-
dem wielkości zatrudnienia egzogenicznego. W niektórych gminach wynosiło ono ponad 
500 pracujących (Stryków, Aleksandrów Łódzki, Rzgów, Ksawerów), a na innych terenach 
zatrudnienie nie przekraczało progu 200 osób (Dłutów, Jeżów, Dmosin, Parzęczew). 

Syntezę wyników badań w tym zakresie (analiza rozkładu wartości wskaźników) do-
konano metodą typologiczną. Podstawą konstrukcji typologii były dwa wskaźniki: wielkość 
zatrudnienia egzogenicznego oraz udział zatrudnienia egzogenicznego w ogóle zatrudnio-
nych (tab. 1, ryc. 2). 

Tab. 1. Typologia funkcjonalna obszarów wiejskich ŁOM w zakresie działalności pozarolniczych (2010)

Udział zatrudnienia 
egzogenicznego (razem) 

w zatrudnieniu ogółem powyżej 
średniej dla obszarów 

wiejskich ŁOM

Udział zatrudnienia 
egzogenicznego (razem) 

w zatrudnieniu ogółem poniżej 
średniej dla obszarów 

wiejskich ŁOM

Zatrudnienie egzogeniczne 
(razem) powyżej średniej dla 

obszarów wiejskich ŁOM

TYP 1
Aleksandrów Łódzki, Ksawerów, 

Lutomiersk, Stryków, Zgierz

TYP 2
Andrespol, Dobroń, Rzgów, 

Tuszyn

Zatrudnienie egzogeniczne 
(razem) poniżej średniej dla 
obszarów wiejskich ŁOM

TYP 3
Brzeziny, Dmosin, Głowno, 

Koluszki, Rogów

TYP 4
Brójce, Dłutów, Jeżów, 

Nowosolna, Ozorków, Pabianice, 
Parzęczew

Za tereny o najlepszym typie struktury funkcjonalnej uznano te, które mają duże za-
trudnienie egzogeniczne i jednocześnie duży udział zatrudnienia egzogenicznego w za-
trudnieniu ogółem (tab. 1). Obszary takie są gospodarczo powiązane z najważniejszymi 
ośrodkami regionu miejskiego (Łódź, Pabianice i Zgierz). Do grupy tej zalicza się Aleksan-
drów Łódzki, Ksawerów, Zgierz, Stryków i Lutomiersk, które graniczą bezpośrednio z cen-
trum regionu miejskiego i są położone wzdłuż odcinków wylotowych arterii komunika-
cyjnych Łodzi (czynnik położenia). Oprócz tych obszarów ważne znaczenie mają również 
tereny o dużym ogólnym zatrudnieniu egzogenicznym i udziale tego zatrudnienia niższym 
niż średnio dla wszystkich obszarów wiejskich (Rzgów, Andrespol, Dobroń, Tuszyn). Naj-
gorszy typ struktury funkcjonalnej charakteryzuje się małym zatrudnieniem egzogenicz-
nym i niskim udziałem pracujących w działalnościach zewnętrznych w ogóle zatrudnio-
nych (np. Dłutów, Jeżów, Parzęczew) a także typ, który cechuje się stosunkowo wysokim 
udziałem zatrudnienia egzogenicznego i jednocześnie niedużą liczbą pracujących w dzia-
łalnościach egzogenicznych.
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Ryc. 2. Typy działalności pozarolniczych na obszarach wiejskich ŁOM (zgodnie z typologią przedstawioną w tab. 1)

2)  Identyfi kacja funkcji egzogenicznych w działalności pozarolniczej w sektorze ma-

łych przedsiębiorstw. Analiza tego sektora jest utrudniona nie tylko ze względu na 
opóźnioną aktualizację bazy, ale także z powodu braku danych na temat liczby zatrud-
nionych. Pomiar bazy ekonomicznej w sektorze małej przedsiębiorczości przeprowa-
dza się metodami wskaźnikowymi, np. wskaźnikiem przedsiębiorczości, a w przypad-
ku odpowiednich działalności społeczno-gospodarczych stosuje się wskaźnik (iloraz) 
lokalizacji LQ (location quotient). Ma on następującą postać:

LQ = 
(Ziw/Zw)

 
gdzie:        (Zik/Zk)

Ziw – liczba fi rm w sektorze „i” w obszarze „w”
Zw – liczba fi rm we wszystkich sektorach w obszarze „w”
Zik – liczba fi rm w sektorze „i” w obszarze referencyjnym „k”
Zk – liczba fi rm we wszystkich sektorach w obszarze referencyjnym „k” 
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Obszary wiejskie całego regionu łódzkiego charakteryzują się nierównomiernym roz-
wojem sektora drobnej przedsiębiorczości (por. Wójcik 2012). Sześć gmin wiejskich regio-
nu łódzkiego charakteryzowało się w 2010 roku wartościami wskaźnika przedsiębiorczości 
przekraczającymi średni poziom krajowy, tj. 92 podmioty na 1000 mieszkańców. Wszyst-
kie te gminy znajdują się w obrębie ŁOM, są to: Nowosolna, Andrespol, Rzgów, Pabianice, 
Ksawerów i Aleksandrów Łódzki. Gminy te charakteryzują się najwyższymi współczynni-
kami napływu migracyjnego (por. Ogrodowczyk 2012).

Biorąc pod uwagę wskaźnik lokalizacji małych przedsiębiorstw dla gmin wiejskich, 
zidentyfi kowano bardzo duże dysproporcje w roli przemysłu i usług w tworzeniu bazy 
ekonomicznej w tym sektorze działalności ekonomicznej. Żaden z obszarów wiejskich 
ŁOM (gmin wiejskich i części wiejskich gmin miejsko-wiejskich) nie odgrywa istotnej roli 
w koncentracji usług (LQ < 1), a ok. 30% (7 gmin) charakteryzuje się znacznymi niedobo-
rami w tym sektorze gospodarki (LQ < 0,8). Na podstawie wyników badań można wnio-
skować, że dla mieszkańców wsi kluczową rolę w zaspokajaniu potrzeb odgrywają miasta.

4. Współpraca wiejsko-miejska w wymiarze społecznym

Obecna wiejska gentryfi kacja jest procesem równie złożonym jak przemiany społeczno-
-przestrzenne w miastach. Spotkanie napływowych i zasiedziałych grup społecznych ma 
nie tylko wymiar sąsiedztwa przestrzennego (utrwalonych i nowych części siedlisk), ale jest 
również zderzeniem kulturowym. W małych środowiskach społecznych, jakimi są wsie, 
zróżnicowanie społeczne jest szczególnie widoczne, a bliskość przestrzenna umożliwia 
wzajemną uważną obserwację oraz podjęcie wielu bezpośrednich interakcji społecznych. 
Celem badania było określenie identyfi kacji społecznej oraz ocena walorów środowiska 
wsi przez nowych i zasiedziałych mieszkańców. Dzięki temu oceniono określony potencjał 
współpracy pomiędzy tymi grupami społecznymi. Do badań terenowych wytypowano 17 
wsi. Dobór poprzedziła inwentaryzacja terenowa osiedli (wiejskich jednostek osadniczych) 
w gminach obszaru metropolitalnego Łodzi, tj. w powiecie zgierskim gminy: Zgierz, Stryków 
(obszar wiejski), Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski); w powiecie łódzkim wschodnim gmi-
ny: Nowosolna, Andrespol, Brójce, Rzgów (obszar wiejski); w powiecie pabianickim gminy: 
Ksawerów, Pabianice, Lutomiersk, Dobroń. 

W doborze wsi kierowano się specyfi ką ich struktury funkcjonalno-przestrzennej, tzn. 
wybrano osiedla, których intensywny rozwój rozpoczął się w latach 1990. (zazwyczaj w dru-
giej połowie), a powierzchnia nowych, zabudowanych działek budowlanych stanowiła od 20% 
do 50% powierzchni wszystkich zagospodarowanych działek siedliskowych. W 17 badanych 
wsiach przeprowadzono 301 wywiadów kwestionariuszowych, w tym 114 (38%) z nowymi 
mieszkańcami wsi oraz 187 (64%) z mieszkańcami zasiedziałymi (tzw. starymi).

Istotnym zagadnieniem z punktu widzenia współpracy ludzi w ramach lokalnej spo-
łeczności jest potrzeba utrzymywania kontaktów ze współmieszkańcami. Zarówno no-
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wych, jaki i zasiedziałych mieszkańców poproszono o wyrażenie opinii na ten temat. Re-
spondenci mieli za zadanie ocenić w skali od 5 (bardzo duża potrzeba) do 1 (bardzo mała 
potrzeba) własne chęci do utrzymywania relacji sąsiedzkich. Pośród ogólnie umiarkowa-
nych potrzeb w tym zakresie na wyróżnienie zasługuje fakt, że najwyższy poziom pozy-
tywnych deklaracji wystąpił pomiędzy zasiedziałymi („starymi”) członkami wiejskich spo-
łeczności (średnia ocena 4,2). Zarówno wśród nowych, jak i zasiedziałych mieszkańców nie 
stwierdzono dużego wzajemnego zainteresowania (średnia ocena 3,4). Najsłabiej wypadły 
deklaracje nowych mieszkańców względem ich samych (średnia ocena 3,3). Wyniki tego 
badania w dużej mierze dowodzą, że wieś rozumiana w sensie społecznym jako wspólnota 
lokalna istnieje, dopóki reprodukowane są relacje oparte na poczuciu więzi i interesu gru-
powego, co bezpośrednio wywodzi się ze wspólnoty społeczno-zawodowej i specyfi ki go-
spodarowania opartej na ziemi. 

Spójność w tym zakresie ma charakter w dużej mierze symboliczny, bo odnosi się 
do potocznego rozumienia wsi. Mieszkańcy mający korzenie w lokalnym środowisku po-
strzegają wieś przede wszystkim w kategoriach form rolniczego gospodarowania (zarówno 
czynników społecznych, jak i ekonomicznych). Gospodarstwo rolne, nawet jeśli ma margi-
nalne znaczenie jako źródło dochodów, stanowi ważny element identyfi kacji lokalnej, za-
korzenienia w miejscu, przestrzeni pamięci itd. Mobilizacja społeczna, również polityczna, 
zasiedziałych mieszkańców (w przeciwieństwie do nowych) decyduje często o zachowa-
niu tradycyjnych struktur działania, choć pozornie gmina ulega modernizacji, zwłaszcza 
w aspekcie technicznym.

Innym elementem poddanym ocenie respondentów było określenie pozytywnych 
i negatywnych konsekwencji napływu nowych mieszkańców do wsi. W tym przypadku 
odpowiedzi ankietowanych z obu grup nie odbiegały od siebie w istotny sposób (ryc. 3 i 4). 
Wśród pozytywnych aspektów tego procesu najczęściej wymieniano wzrost liczby ludności 
oraz rozrastanie się wsi. W obliczu depopulacji znacznej części obszarów wiejskich kra-
ju i regionów, wzrost demografi czny i infrastrukturalny wsi w strefach podmiejskich jest 
czynnikiem pobudzającym lokalną przedsiębiorczość, inicjatywy społeczne. Mieszkańcy 
podkreślają poprawę estetyki wsi, co wynika przede wszystkim z wprowadzania nowych 
form architektonicznych wraz z towarzyszącymi im ogrodami. Respondenci pozytywnie 
percypowali wzrost różnorodności form zabudowy, rzadko zauważając jednak narastający 
chaos w formach budowy, zagospodarowania ich otoczenia itd. 

Wśród negatywnych konsekwencji ankietowani najczęściej wymieniali problemy spo-
łeczne, tj. odgradzanie się od siebie ludzi (separację zarówno przestrzenną, jak i społecz-
ną) oraz wzrost zróżnicowania grup społecznych rozumiany w kategoriach narastających 
dysproporcji (nierówności). O ile w przypadku zasiedziałych mieszkańców odpowiedzi te 
wpisywały się w uzasadnienia opisujące główny nurt przemian wsi podmiejskiej, to w przy-
padku nowych mieszkańców można zauważyć pewną niekonsekwencję. Polega ona na jed-
noczesnej niechęci do tworzenia relacji ze społecznością lokalną oraz wskazywaniu przy-
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czyny tego stanu w napływie nowych osób do wsi. Cechą respondentów nowoprzybyłych 
był również częsty brak jakichkolwiek wskazań. Wynikało to przede wszystkim z indywi-
dualizmu tych mieszkańców, skoncentrowanych głównie na własnych problemach i niedo-
strzegających trudności w funkcjonowaniu lokalnych struktur jako pewnych całości (wsi). 
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Ryc. 3. Struktura odpowiedzi respondentów na pytanie o pozytywne konsekwencje napływu nowych mieszkańców
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Ryc. 4. Struktura odpowiedzi respondentów na pytanie o negatywne konsekwencje napływu nowych mieszkańców
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Wielu respondentów negatywnie oceniło ekspansję zabudowy i zagospodarowywanie 
otwartych przestrzeni. Mieszkańcy źle oceniają wzrost ruchu komunikacyjnego. Zasiedzia-
li mieszkańcy wymieniali wiele negatywnych konsekwencji, które trudno było skategory-
zować w większe grupy. Dotyczyły one m.in. sporów granicznych, animozji na tle uzyski-
wania profi tów ze sprzedaży ziemi, niewłaściwych zachowań nowych mieszkańców wobec 
społeczności lokalnej (np. podkreślanie lepszego statusu społeczno-majątkowego). Odpo-
wiedzi te dowodzą wzrostu współczesnej różnorodności społecznej wsi, zarówno w zakre-
sie powstawania animozji na linii „nowi” – „starzy”, ale również wśród ludności autochto-
nicznej. Różnice majątkowe związane np. z uzyskaniem dość dużych kwot ze sprzedaży 
działek budowlanych skutecznie dzielą wspólnotę na tych, którzy skorzystali, oraz na tych, 
którzy nie mieli ku temu sprzyjających warunków. W przekonaniu pokrzywdzonych ko-
rzyści osiągają zazwyczaj mieszkańcy wsi, którzy mogą przeforsować określone zmiany 
w planie zagospodarowania przestrzennego gmin, a to w mniemaniu tych, którzy nie sko-
rzystali na przybyciu nowych osadników, jest pochodną związku z lokalną władzą.

Dopełnieniem opisywanych wyżej problemów relacji pomiędzy mieszkańcami repre-
zentującymi odpowiednie grupy było zagadnienie oceny walorów i wad wsi (ryc. 5 i 6). 
Pomiędzy odpowiedziami nowych i zasiedziałych mieszkańców nie zauważono istotnych 
różnic.
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Ryc. 5. Struktura odpowiedzi respondentów na prośbę o wskazanie walorów wsi, w której mieszkają

Respondenci, wskazując walory wsi, wymieniali najczęściej ich cechy przyrodnicze 
i krajobrazowe a także podkreślali charakter wiejskiego środowiska, posługując się opisami 
zawierającymi odwołania do spokoju, ciszy, harmonii itp. Nowi mieszkańcy w większym 
zakresie dowodzili, że walorem jest własny dom, duża działka, co sprawia, że na wsi można 
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realizować działania związane z rekreacją i odpoczynkiem. Niektórzy ankietowani zaletę 
widzieli w możliwości innej (lepszej) organizacji stylu życia a także cech społecznych opar-
tych na większym przywiązaniu do wartości konserwatywnych i bazujących najczęściej na 
zachowaniach typowych dla rodzin rolniczych. Wiele odpowiedzi (często opisów), które 
trudno było skategoryzować („inne”), zwłaszcza pochodzących od ludności autochtonicz-
nej, odnosiło się do bardzo indywidulanych doświadczeń, tj. lokalnych historii, dziejów ro-
dzin, przekonań religijnych itp. 
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Ryc. 6. Struktura odpowiedzi respondentów na prośbę o wskazanie wad wsi, w której mieszkają

Za podstawową wadę wsi respondenci uznali niedobory w zakresie infrastruktury. Od-
nosiło się to głównie do infrastruktury technicznej, zwłaszcza jakości lokalnych dróg. Wa-
dliwy stan dróg podkreślany był szczególnie przez nowych mieszkańców, którzy, mieszka-
jąc często na peryferiach siedlisk, odczuwają to bardziej dotkliwie. Ocena ta w dużej mierze 
odnosi się do sfery planowania terenów podmiejskich, gdzie doprowadza się do rozprasza-
nia zabudowy wzdłuż sieci dróg o najniższych parametrach oraz wydłużania tej infrastruk-
tury o drogi prywatne (wzdłuż dawnych miedz śródpolnych). Prowadzi to do powstawania 
jednego z głównych napięć pomiędzy samorządami a mieszkańcami (zwłaszcza nowymi), 
gdzie spór toczy się podniesienie standardu nawierzchni lokalnych dróg lub o przejęcie 
dróg prywatnych przez gminę. Dyskomfort wynikający z jakości dróg ma w dużej mierze 
przyczyny tkwiące w genezie osadnictwa w Polsce środkowej, gdzie w XIX i na począt-
ku XX w. na skutek procesów parcelacyjnych majątków ziemskich doszło do znacznego 
rozproszenia osadnictwa wiejskiego, a tym samym wyciągnięcia pasm infrastruktury. Stan 
ten ma duży wpływ na koszty funkcjonowania infrastruktury, np. budowy sieci wodocią-
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gowych, energetycznych a także, co najbardziej istotne z perspektywy współczesnego stylu 
życia, dla zapewnienia dobrej jakości połączenie dla transportu samochodowego. 

Wielu respondentów wskazywało również na braki w zakresie infrastruktury społecz-
nej, zwłaszcza miejsc, które mogłyby służyć spotkaniom, działaniom wspólnotowym, or-
ganizacji zabaw dla dzieci i aktywności sportowej. Z odpowiedziami tego typu łączyły się 
wskazania dotyczące braku rozrywek na wsi, choć to z kolei w większym stopniu zauważali 
zasiedziali niż bardziej mobilni nowi mieszkańcy. „Starzy” mieszkańcy zwracali również 
uwagę na brak możliwości znalezienia odpowiedniej pracy, zwłaszcza w środowisku lokal-
nym (rynek pracy).

5. Instytucjonalizacja współpracy metropolitalnej w ŁOM jako efekt integra-
cyjnych procesów funkcjonalnych i społecznych

Integracja metropolitalna ma długie tradycje w państwach, w których procesy rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego doprowadziły do wytworzenia się skomplikowanych układów po-
wiązań w obrębie sieci osadniczych (Kaczmarek i Mikuła 2007). W Polsce najbardziej 
zaawansowany pod tym względem jest Poznański Obszar Metropolitalny, czego przyczyn 
należy się doszukiwać m.in. w korzystnym dla kształtowania współpracy podziale admini-
stracyjnym. Miasto Poznań jest bowiem otoczone jednym powiatem ziemskim (poznań-
skim), co w dużym stopniu ułatwia nawiązanie porozumienia na tym szczeblu (Mikuła 
2009; Suliborski i in. 2000), choć intensywność integracji społeczno-ekonomicznej tego 
obszaru ma również uwarunkowania kulturowe (kapitał społeczny). Niezależnie od przy-
kładu dobrych praktyk realizowanych w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym należy 
zaznaczyć, że współpraca instytucjonalna samorządów w takich obszarach jest obecnie 
czymś dużo więcej niż testowaniem nowych rozwiązań, gdyż odnosi się do działań ko-
niecznych, służących kontroli jednoczesnych intensywnych procesów koncentracji i dekon-
centracji przestrzennej (Kaczmarek 2014). 

Duże polskie miasta wraz z otaczającymi je obszarami funkcjonalnymi są obecnie na 
etapie projektowania lub wdrażania strategii rozwoju obszarów metropolitalnych. Dzieje 
się tak przede wszystkim z uwagi na możliwości fi nansowania inwestycji w perspektywie 
europejskiego budżetu w latach 2014–2020. Kluczową rolę ma tu wykorzystanie środków 
strukturalnych Unii Europejskiej w celu wspomagania zrównoważonego rozwoju obszarów 
metropolitalnych w kontekście ich efektywnego wykorzystania w ramach ZIT, czyli Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych. 

W tym celu w kwietniu 2014 roku powołano Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metro-
politalny, do którego należy miasto centralne – Łódź – oraz miasta i gminy czterech powia-
tów, tj. pabianickiego, łódzkiego wschodniego, brzezińskiego i zgierskiego, choć nie wszyst-
kie gminy (wiejskie) tego obszaru podjęły decyzję o wejściu w jego skład (stan na lipiec 
2014). Podstawowym działaniem Stowarzyszenia było do tej pory opracowanie Diagnozy 
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Strategicznej oraz Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, które pozwolą na 
wnioskowanie o środki Unii Europejskiej. Podstawowe cele Stowarzyszenia to:

− wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona interesów Stowarzyszenia,
− współpraca i integracja jednostek samorządu terytorialnego Łódzkiego Obszaru Me-

tropolitalnego oraz partnerski model współpracy,
− rozwój społeczno-gospodarczy Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego,
− wpływ Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na kształt i sposób realizacji działań 

w ramach Polityki Spójności (Strategia… 2014).

Strategię rozwoju opracowała grupa ekspertów, a poprzedzały ją konsultacje z na-
ukowcami, których efektem był dokument Studium Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropo-

litalnego (2013). Strategia ma dualny charakter, gdyż z jednej strony pełni rolę ogólnego 
planu działań, z drugiej zaś ma funkcje operacyjne związane ze strategią Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych i jest podstawą do pozyskiwania środków Unii Europejskiej w la-
tach 2014-20203.1

Główne cele strategiczne odnoszą się do następujących działań: 

− rewitalizacji obszarów zdegradowanych, budowy przyjaznych i bezpiecznych prze-
strzeni publicznych, sprzyjających włączeniu społecznemu i podniesieniu aktywności 
gospodarczej,

− budowy zintegrowanego systemu transportu metropolitalnego,
− rozwój gospodarki zasobooszczędnej i niskoemisyjnej oraz ochrony środowiska przy-

rodniczego,
− rozwoju nowoczesnego kapitału ludzkiego i społecznego oraz silnego społeczeństwa 

informacyjnego, 
− wzmocnienia funkcji metropolitalnych i spójności Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Zdaniem autorów dokumentu, zrealizowanie celów strategicznych będzie wymagało 
pogłębienia integracji opartej na wzajemnym zaufaniu różnych partnerów zaangażowanych 
w rozwój społeczno-gospodarczy. Z tego też powodu w Strategii Rozwoju ŁOM za koniecz-
ne uznano wzmocnianie trzech rodzajów integracji: terytorialnej (całości przestrzenne), te-
matycznej (wiązki problemowe), podmiotowej (różni zainteresowani partnerzy).

Powołanie Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny ma charakter przede 
wszystkim zadaniowy i służy zrealizowaniu określonych celów związanych z możliwościa-
mi ich fi nansowania w ramach polityki Unii Europejskiej, czemu służy zoperacjonalizowa-

3 W ramach współpracy metropolitalnej w 2014 roku złożono 71 wniosków o inwestycje opiewające na 
kwotę ok. 1 mld złotych. 
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nie potrzeb w postaci celów strategicznych i przypisanych im działań. Integracja jednostek 
samorządu lokalnego wokół określonych zadań powinna doprowadzić nie tylko do reali-
zacji inwestycji, ale także do wzmocnienia kompetencji Stowarzyszenia w kierunku budo-
wy nadrzędnego systemu planowania i zarządzania obszarem metropolitalnym. Działania 
takie będą musiały jednak uzyskać wsparcie w rozwiązaniach prawnych zaproponowa-
nych na szczeblu krajowym (tzw. ustawa metropolitalna). W przeciwnym razie zakończe-
nie określonych zadań i np. zmniejszenie możliwości pozyskiwania środków fi nansowych 
(po 2020 roku) może spowodować obumieranie lub zawieszenie idei budowania spójności, 
zwłaszcza w zakresie integracji funkcjonalnej.

6. Uwagi końcowe

Obszary metropolitalne należy traktować jako całości terytorialne (przestrzenne), których 
silne wewnętrzne powiązania społeczno-ekonomiczne wymuszają rozwój formalnych (zin-
stytucjonalizowanych) i nieformalnych (jednostkowych) form współpracy wiejsko-miej-
skiej. Podstawowym warunkiem budowania spójności opartej na współpracy różnych ele-
mentów (jednostek samorządowych wraz z umiejscowionymi tam instytucjami) jest ich 
równouprawnienie. Jednostki o dużej sile wynikającej z zasobów zgromadzonych na ich 
terytorium nie mogą traktować innych jednostek, zazwyczaj wiejskich, położonych w stre-
fi e zewnętrznej obszaru metropolitalnego, jako podrzędnych, a tym samym podporządko-
wanych. Wynika to z dwóch istotnych przesłanek. Po pierwsze unikatowego charakteru 
funkcji, tzn. każdy element (osiedle lub ich zbiór) pełni określoną rolę w organizacji sys-
temu obszaru metropolitalnego. Funkcja elementu, niezależnie od jej rangi gospodarczej, 
społecznej i przestrzennej, utrzymuje system osadniczy obszaru metropolitalnego w rów-
nowadze. Szczególną uwagę należy zwrócić na takie funkcje, których nie da się opisać przy 
użyciu kategorii ilościowych lub określenie takie jest niewystarczające. W przypadku ob-
szarów wiejskich metropolitalnych do funkcji takich można np. zaliczyć „zamieszkiwanie”, 
różne funkcje środowiska przyrodniczego, funkcje estetyczne (krajobrazowe), funkcje re-
kreacyjne a także funkcje różnej produkcji pierwotnej, w tym również samozaopatrzenio-
wego rolnictwa oraz rolnictwa ekologicznego. Drugą przesłanką jest dyfuzja ekonomicz-
na (podmiotów gospodarczych i związanych z nimi instytucji) oraz społeczna na tereny 
zewnętrze obszarów metropolitalnych. Podstawową ich przyczyną jest poszukiwanie lep-
szych warunków życia oraz lokalizacji przedsiębiorstw. Dyfuzja ta z jednej strony prowadzi 
do wytwarzania się ściślejszych związków pomiędzy obszarami centralnymi i zewnętrzny-
mi, z drugiej odpowiedzialna jest za dezintegrację lokalnych powiązań społeczno-gospo-
darczych lub/i ich nową organizację, a tym samym komplikację związków różnego rodzaju 
w różnych układach terytorialnych (wsi, gmin, obszaru metropolitalnego).

Określenie poziomu spójności metropolitalnej opartej na współpracy wielu elemen-
tów na płaszczyźnie terytorialnej i podmiotowej prowadzi do pytań o jej podstawy inter-
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pretacyjne. G. Gorzelak (2007, s. 28) twierdzi, że problem kształtowania Polityki Spójności 
wynika w znacznej mierze z jej interpretacji. Autor uzasadnia, że nie można utożsamiać 
spójności z konwergencją. Spójność należy bowiem rozumieć w kategoriach funkcjonal-
nych. W odniesieniu do regionów oraz przestrzeni spójność powinno się rozumieć jako 
eliminowanie barier i ograniczeń wynikających z zagospodarowania przestrzennego, które 
redukują możliwości uzyskania spójności gospodarczej i społecznej (Gorzelak 2007, s. 30). 

Do spójności metropolitalnej należy zatem podchodzić w kategoriach funkcjonalnych 
i społecznych. Ważniejsze jest dążenie do rozwoju związków pomiędzy elementami różny-
mi jakościowo w myśl znanej zasady, że każda całość jest tym bardziej spójna, im bardziej 
rozbieżne są funkcje części wchodzących w jej skład (Wilczyński 2003, s. 29). W znaczeniu 
funkcjonalnym spójność interpretowana jest w kategoriach występowania funkcjonalnych 
związków między częściami struktury, co wynika z różnorodności działalności ekonomicznej 
lub/i zagospodarowania przestrzeni. W sensie społecznym odnosi się natomiast do form ko-
munikacji międzyludzkiej. W tym znaczeniu spójność jest pewną umową społeczną okre-
ślającą cele rozwoju i zgodną wizję działań polepszających warunki życia oraz wzmacnia-
jących poczucie przynależności do wspólnoty terytorialnej, a jednocześnie odrębności od 
innych ugrupowań terytorialnych tego samego typu (konkurencji między metropoliami).
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Magister fi lologii germańskiej, nauk o środowisku. Studiowała na uniwersytetach w Zie-
lonej Górze (Polska), Vechcie (Niemcy) i Staff ordshire (Wielka Brytania). Jej rozprawa 
doktorska dotyczy procesów zarządzania regionalnego w obszarach wiejskich zachodniej 
i wschodniej Europy. W latach 2008–2012 badała procesy zarządzania regionalnego i za-
rządzania środowiskiem, pracując na Uniwersytecie Oldenburskim (Niemcy) oraz Uni-
wersytecie Södertörn (Szwecja). Od roku 2011 zajmuje się badaniami społeczno-prze-
strzennych procesów zarządzania metropolitalnego i współpracy miejsko-wiejskiej na 
Uniwersytecie HafenCity Hamburg (Niemcy).

Jörg Knieling, Prof. Dr.-Ing., M.A. 

Profesor planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego na Uniwersytecie 
HafenCity Hamburg (Niemcy). Akademicko związany z planowaniem przestrzennym 
i naukami społecznymi. Jako były dyrektor badań związany z paryskim Instytutem Badań 
Zaawansowanych. Jego badania koncentrują się na zrównoważonym planowaniu miejskim 
i regionalnym, zarządzaniu terytorialnym oraz metodologiach i podejściach w planowaniu 
międzynarodowym. Ostatnie publikacje książkowe to: Climate Change Governance (2013), 
Planning Cultures in Europe (2009) i Metropolitan Regions (2009). Jest członkiem Niemiec-
kiej Akademii Badań Przestrzennych i Planowania oraz Rady Naukowej Ministerstwa 
Transportu i Infrastruktury Republiki Federalnej Niemiec. 

Andreas Obersteg, Dipl.-Geogr.

Studiował geografi ę społeczno-ekonomiczną z planowaniem przestrzennym, rozwojem re-
gionalnym i kierowaniem przedsiębiorstwem jako przedmiotami wiodącymi na Uniwersy-
tecie Techniczmym w Monachium (Niemcy) i Uniwersytecie w Tours (Francja). Pracował 
w biurach konsultingowych i planistycznych w Wiedniu (Austria), Monachium i Hambur-
gu (ISR, TUM, Ludwig-Maximilians University i TUHH). Obecnie uczestniczy w kilku 
projektach realizowanych w Uniwersytecie HafenCity Hamburg, gdzie zajmuje się bada-
niami rozwoju miejskiego i regionalnego oraz partnerstw miejsko-wiejskich.
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Kierownik wielu projektów badawczych, w tym projektu zamawianego pt. „Rewitaliza-
cja miast polskich” (2007–2010), projektów międzynarodowych, m.in. polsko-brytyjskiego 
programu „Gospodarka Przestrzenna Gmin”, za który obie strony otrzymały Nagrodę Sto-
warzyszenia Konsultantów Brytyjskich (1998) i honorową Nagrodę Ministra Infrastruk-
tury. Autor lub redaktor wielu publikacji zwartych, główny projektant planów i studiów 
uwarunkowań dużych miast Krakowa, Warszawy, Katowic, Tripolisu (Libia). Prezes Izby 
Urbanistów w latach 2002–2006; przewodniczący Głównej Komisji Urbanistyczno-Archi-
tektonicznej (2002–2007); członek Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej; członek 
Sounding Board przy ESPON; dyrektor krakowskiego Oddziału IGPiK od 1987 roku.
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Pracuje w Instytucie Geografi i i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, jest kierowni-
kiem Zakładu Geografi i Wsi i Rozwoju Lokalnego. Jego zainteresowania badawcze kon-
centrują się na: geografi i wsi, diagnozie przeobrażeń społecznych i ekonomicznych obsza-
rów wiejskich, rozwoju lokalnym i regionalnym, planowaniu przestrzennym. Jest autorem 
lub współautorem ponad 300 publikacji, w tym 20 monografi i i 150 artykułów naukowych. 
Uczestniczył w 75 projektach naukowych (14 zagranicznych), spośród których kierował 40. 
W wolnych chwilach podróżuje, dotychczas odwiedził 75 krajów.

Tomasz Kaczmarek, prof. dr hab.

Dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych i kierownik Zakładu Systemów Osadniczych 
i Organizacji Terytorialnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek 
Zespołu ds. Rozwoju Miast i Obszarów Metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Za-
gospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Członek Komitetu Sterującego Commission on 
Geography of Governance – International Geographical Union. Od 2009 roku koordyna-
tor prac badawczych 4 uczelni poznańskich tworzących Konsorcjum Badań nad Aglome-
racją Poznańską. Współautor Strategii rozwoju Metropolii Poznań oraz studium rozwoju 
przestrzennego tego obszaru. Autor blisko 120 publikacji z zakresu gospodarki przestrzen-
nej, geografi i ekonomicznej i samorządu terytorialnego. Redaktor naczelny serii wydawni-
czej Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej. Członek rady redakcyjnej czasopism zagranicz-
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cławskiego. Swoje zainteresowania badawcze lokuje w obszarze socjologii miasta (zwłasz-
cza zajmuje ją proces suburbanizacji) i socjologii wsi (uwagę poświęca rozwojowi wie-
lofunkcyjnemu wsi). Autorka dwóch książek o współczesnej suburbanizacji w Polsce: 
Pomiędzy miastem a wsią (2011, Kraków, Nomos) oraz Suburbanizacja po polsku (2012, Kra-
ków, Nomos), artykułów publikowanych m.in. w „Kulturze i Społeczeństwie”, „Wsi i Rol-
nictwie”, „Przeglądzie Socjologicznym”, „Konwersatoriach Wiedzy o Mieście” oraz eksper-
tyz z zakresu rozwoju miejskiego i regionalnego.

Krystyna Szafraniec, prof. dr hab.

Kierownik Zakładu Socjologii Edukacji i Młodzieży na UMK w Toruniu i w PAN. Autor, 
uczestnik i kierownik wielu zespołowych projektów badawczych realizowanych w ramach 
grantów KBN i NCN. Autor ekspertyz na temat młodzieży i edukacji (dla Senatu RP, ISP, 
FDPA, Funduszu „Know-How”). W latach 2000–2008 członek Prezydium ZG Polskie-
go Towarzystwa Socjologicznego, w latach 2005–2008 wiceprzewodnicząca PTS. W la-
tach 2007-2011 członek Komitetu Socjologii PAN, a od 2013 członek Komitetu Rozwoju 
Edukacji Narodowej PAN. Laureatka nagrody im. St. Ossowskiego (1991), dwukrotna 
stypendystka Birkback College Uniwersytetu w Londynie (1992, 1994). Podejmuje ini-
cjatywy naukowe, dydaktyczne łączące różnych specjalistów oraz reprezentantów różnych 
dyscyplin naukowych i różnych krajów.

Urszula Kaczmarek, dr

Pracownik Instytutu Geografi i Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzen-
nej w Zakładzie Gospodarki Żywnościowej i Wsi Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. Autorka publikacji dotyczących społecznych problemów rozwoju ob-
szarów wiejskich, przekształceń własnościowych rolnictwa, turystyki, czynników rozwoju 
małych miast oraz wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010 GUS-u. Współautorka 
opracowań diagnostycznych i strategicznych w projektach związanych z obszarem metro-
politalnym Poznania, głównie z zakresu usług społecznych i wizerunku miast. Promotor 
prac magisterskich z zakresu gospodarki przestrzennej, geografi i i turystyki. Współautor-
ka opracowań popularno-naukowych dotyczących zagadnień geografi i społeczno-ekono-
micznej świata, Polski i aglomeracji poznańskiej.
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Geograf społeczno-ekonomiczny. Pracownik Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie, ab-
solwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą między in-
nymi przemysłu piwowarskiego w Polsce, co znajduje wyraz w tematyce pracy doktorskiej, 
której obrona planowana jest na 2015 rok. Autor wielu publikacji naukowych z zakre-
su rozwoju lokalnego i regionalnego, w tym opracowań na temat funkcjonowania stref 
ekonomicznych, rynku pracy, rewitalizacji, a ostatnio także rozwoju rekreacyjnych ośrod-
ków geotermalnych. Członek licznych zespołów badawczych realizujących krajowe i mię-
dzynarodowe inicjatywy. Koordynator projektu Local Economic Development in Air-
port Catchment Areas – AirLed, fi nansowanego ze środków Central Europe – European 
Union Programme.

Magdalena Dej, dr

Geograf, pracownik naukowy Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie. Specjalizuje się 
w problematyce rozwoju lokalnego i regionalnego. Szczególnie bliskie jej sercu jest zagad-
nienie rozwoju obszarów wiejskich. Autorka i współautorka ponad trzydziestu artykułów 
naukowych poświęconych: problematyce dużych fi rm i wpływowi ich działalności na lokal-
ne otoczenie, obszarom wiejskim, lokalnym rynkom pracy oraz inwestycjom zagranicznym. 
Brała udział w kilku projektach międzynarodowych fi nansowanych z funduszy europej-
skich oraz przez Fundusz Wyszehradzki. Obecnie kieruje projektem naukowym dotyczą-
cym relokacji i przestrzennej ekspansji fi rm w obszarach metropolitalnych polskich miast.

Wojciech Jarczewski, dr

Geograf społeczno-ekonomiczny, kierownik Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie. Re-
alizując projekty badawcze i aplikacyjne, zadaje sobie pytanie jak władze samorządowe na 
poziomie lokalnym i regionalnym oraz rząd mogą animować i wspierać rozwój społeczno-
-gospodarczy. Szukając odpowiedzi w ramach projektów polskich i międzynarodowych, 
zajmował się takimi zagadnieniami jak: przyciąganie inwestorów do gmin, czynniki lokali-
zacji nowych inwestycji, ocena efektywności projektów i programów pomocowych współ-
fi nansowanych z funduszy UE, rewitalizacja i odnowa miast, powstawanie nowych gmin, 
procesy rozwoju rekreacyjnych ośrodków geotermalnych i in. Wyniki jego prac zostały za-
mieszczone w kilkudziesięciu artykułach naukowych i kilkunastu książkach.
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Marcin Wójcik, prof. nadzw. dr hab.

Badacz i pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego. Studia geografi czne ukończył 
w 2002 roku (geografi a regionalna społeczno-ekonomiczna). W pracy badawczej jego zain-
teresowania koncentrują się na społecznym i kulturowym wymiarze przemian polskiej wsi, 
historii myśli geografi cznej oraz geografi i społecznej. Dorobek naukowy obejmuje ok. 100 
prac naukowych, jest autorem książek, map, podręczników oraz redaktorem zbiorów arty-
kułów. Od 2013 roku jest przewodniczącym Komisji Obszarów Wiejskich w Polskim To-
warzystwie Geografi cznym a także członkiem zespołu zadaniowego ds. obszarów wiejskich 
w Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Pracuje w redakcjach czaso-
pism naukowych, m.in. „Studiów Obszarów Wiejskich”. Laureat nagród Rektora Uniwer-
sytetu Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi oraz Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego.  

Karol Janas, dr

Geograf, ukończył studia magisterskie i doktoranckie w Instytucie Geografi i i Gospodarki 
Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 roku pracownik Instytutu Rozwoju 
Miast. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki przemian spo-
łeczno-gospodarczych miast postsocjalistycznych i rozwoju regionalnego w krajach Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej. Szczególny nacisk kładzie na społeczny i kulturowy wymiar 
badanych zjawisk. Zwolennik podejścia partycypacyjnego. Kierownik i koordynator pro-
jektów międzynarodowych. Znawca i miłośnik Nowej Huty, której poświęcił  swoją pracę 
doktorską. Z zamiłowania podróżnik, rowerzysta. Jako prezes Koła Geografów UJ kiero-
wał licznymi wyprawami naukowymi do krajów Europy Wschodniej i Azji.

Oskar Wolski, mgr

Geograf społeczno-ekonomiczny. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. Laureat I Nagrody LII Studenckiej Sesji Kół Naukowych Pionu Gór-
niczego AGH, licznych stypendiów naukowych AGH i UJ oraz nagród Rektora AGH za 
szczególne osiągnięcia w nauce. Z ramienia Koła Naukowego Geoturystyka przy AGH 
współpracował z pracownią naukowo-badawczą Ojcowskiego Parku Narodowego. Jego za-
interesowania badawcze koncentrują się na: procesach suburbanizacji, rozwoju społeczno-
-ekonomicznym obszarów wiejskich oraz turystyce.  
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Instytut Rozwoju Miast w Krakowie
ul. Cieszyńska 2, 
30-015 Kraków
www.irm.krakow.pl

Współpraca miejsko-wiejska 
w Polsce 
Uwarunkowania i potencjał

Publikacja „(...) wychodzi na przeciw nie tylko aktualnym kierunkom podejmowanym 
w ramach UE, ale też procesom dokonującym się spontanicznie w naszym kraju.

(...) Autorzy poszczególnych części opracowania omawiają poszczególne 
zagadnienia zarówno w ujęciu ogólnym (teoretyczno-metodologicznym), jak 
i zwracając uwagę na konkretne studia przypadku. Z ich rozważań wyłania się nie tylko 
obraz miast jako ośrodków planowanej integracji, ale także ciekawe i dokonane pod 
różnym kątem charakterystyki obszarów wiejskich.

(...) Nie tuszują trudności, kryjących się za koncepcją i realizacją partnerstw. Wydaje się, 
że przywoływane przez nich zalecenia są niewątpliwie słuszne. Jednak tylko ogólne zasady 
proceduralne mogą okazać się niewystarczające, gdyż decydujący okaże się zapewne 
potencjał, będący udziałem podmiotów miejskich i wiejskich.”

z recenzji prof. dr hab. Izabelli Bukraby-Rylskiej
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