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ZMIANY POZIOMU ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO POWIATÓW W POLSCE
A POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z UE
Streszczenie: Celem opracowania jest określenie zmian w poziomie rozwoju powiatów w
Polsce w latach 2004-2012 oraz zestawienie tych zmian z wielkością absorpcji środków finansowych z budżetu UE przez powiaty w latach 2006-2012. Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów określono na podstawie zbudowanego wskaźnika rozwoju powiatów
(Wr). Do określenia wielkości zaabsorbowanych środków posłużył wskaźnik absorpcji (Wa),
będący sumą wszystkich środków pozyskanych przez powiat z budżetu UE w analizowanym
okresie per capita. Źródło danych stanowił Bank Danych Lokalnych (BDL) GUS. Stwierdzono, że w przypadku 43,3% powiatów w Polsce wartość Wr spadła, a w 40,1% uległa zwiększeniu. Z dokonanej typologii wynika, że w strukturze powiatów dominują te, w których
wskaźnik Wr zmniejszył się w analizowanym okresie, a absorpcja środków z budżetu UE była
wysoka.
Słowa kluczowe: powiat, rozwój społeczno-ekonomiczny, absorpcja środków z budżetu UE,
typ powiatu.
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1. Wstęp
Cechą przebiegu procesu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce jest jego zróżnicowanie, co widać zarówno w przekroju regionalnym, jak i lokalnym. Zazwyczaj
w literaturze Polska dzielona jest na lepiej rozwiniętą część zachodnią (Polskę A)
i słabiej rozwiniętą część wschodnią (Polskę B), a podział ten uznawany jest za stosunkowo trwały [OECD 2008; Hryniewicz 2010]. Występujące i pogłębiające się
dysproporcje w rozwoju są także cechą charakterystyczną wielu innych krajów
w Europie, zwłaszcza tych rozwijających się. Przyczyn istniejących obecnie zróżnicowań w poziomie rozwoju poszczególnych części kraju jest wiele, a niektóre z nich
są specyficzne tylko dla Polski. Wśród przyczyn kluczowe miejsce zajmują uwarunkowania natury historycznej: podziały terytorium sięgające przynajmniej okresu
rozbiorowego, okres gospodarki centralnie planowanej, skutki transformacji ustrojowej [Grosse 2004] i jej społeczno-gospodarcze konsekwencje czy wprowadzone
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reformy, zwłaszcza w podziale administracyjnym kraju, szczególnie na poziomie
województw. Równie znaczącym czynnikiem kształtującym przebieg procesów
rozwoju jest polityka rozwoju, prowadzona w skali regionalnej i lokalnej, której
wpływ zależy od charakteru podejmowanych działań i ich efektywności [Grosse
2004; Strzelecki (red.) 2008]. Wymienione czynniki determinowały przebieg procesów rozwojowych, co w konsekwencji spowodowało utratę konkurencyjności niektórych regionów. Na przestrzeni lat zmieniały się czynniki rozwoju oraz ich wykorzystanie i dostępność dla poszczególnych części kraju. Istotne dla przeobrażeń w
zakresie rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski zarówno w skali regionalnej, jak
i lokalnej jest funkcjonowanie kraju w ramach UE, a co za tym idzie, nowe możliwości w zakresie korzystania z czynników rozwoju, także tych finansowych [Strzelecki (red.) 2011]. Polska na etapie przygotowywania się do członkostwa w UE oraz
jako członek UE korzystała z nowych źródeł środków finansowych przeznaczanych
na rozwój.
Obecnie środki z budżetu UE są jednym z ważniejszych źródeł finansowania zadań i inwestycji, przyczyniają się do poprawy poziomu życia mieszkańców,
kształtują rozwój poszczególnych części kraju. Ich wykorzystanie w praktyce przez
jednostki samorządu terytorialnego jest różne [Stawicki i in. 2009; Dusza i in. 2009].
Zajmując się problematyką rozwoju społeczno-ekonomicznego, należy mieć
na względzie, że rozwój jest kategorią wielowymiarową [Gorzelak 1989] i ma charakter długookresowy. Stąd identyfikowany obecnie poziom rozwoju stanowi wypadkową oddziaływania wielu czynników, których efekty nakładały się na siebie
w ostatnich latach, co wynika bezpośrednio ze specyfiki przebiegu procesów rozwojowych [Wojewódzka 2009]. W procesie rozwoju bierze udział wiele podmiotów,
wśród których istotna jest aktywność władz na poziomie centralnym, regionalnym
i lokalnym w wykorzystywaniu różnych czynników rozwoju.

2. Cel, zakres i metodyka badań
Celem artykułu jest określenie zmian w poziomie rozwoju powiatów w Polsce
w latach 2004-2012 i zestawienie charakteru tych zmian z wielkością absorpcji
przez powiaty środków finansowych z budżetu UE w latach 2006-2012.
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów, zróżnicowanie przestrzenne i zmiany w czasie określono na podstawie zbudowanego wskaźnika rozwoju powiatów (Wr). Określenie stopnia rozwoju powiatów składało się z pięciu etapów. Na
wstępie wybrano zmienne diagnostyczne opisujące poziom rozwoju. Wykorzystano
przy tym kryteria merytoryczne, formalne i statystyczne [Strahl (red.) 2006; Wojewódzka 2007]. Ostatecznie wybrano 14 zmiennych1 [Zeliaś (red.) 2000; Sej-Kolasa,
Wybrano następujące zmienne: x1 – dochody własne budżetu powiatu na 1 mieszkańca (zł),
x2 – dochody ogółem budżetu powiatu na 1 mieszkańca (zł), x3 – wydatki ogółem budżetu powiatu na
1 mieszkańca (zł), x4 – wydatki inwestycyjne budżetu powiatu na 1 mieszkańca (zł), x5 – udział ludności
w wieku produkcyjnym (faktycznie zamieszkałej) wobec ludności ogółem (%), x6 – stopa bezrobocia
1
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Zielińska 2002; Famulska, Znaniecka (red.) 2004; Wojewódzka 2009]. Następnie
w zależności od wartości każdej ze zmiennych podzielono powiaty na cztery grupy, wykorzystując kwartyle. Biorąc pod uwagę charakter zmiennej, poszczególnym
wartościom nadano rangi (od 1 do 4 dla stymulant, od −1 do −4 dla destymulant). Na
podstawie ich sumy uzyskano wskaźnik rozwoju powiatu (Wr) [Stawicki i in. 2009;
Wojewódzka-Wiewiórska 2011]. Porządkowanie liniowe powiatów według Wr stanowiło podstawę analizy porównawczej obiektów ze względu na poziom rozwoju w
analizowanym okresie. W prowadzonych analizach zmian poziomu rozwoju powiatów i dokonanej na dalszym etapie opracowania typologii powiatów wykorzystano
charakter zmian wskaźnika w 2012 r. względem 2004 r., czyli jego spadek, brak
zmiany lub wzrost.
Wielkość zaabsorbowanych środków z budżetu UE określono z wykorzystaniem wskaźnika absorpcji (Wa), który jest sumą wszystkich środków pozyskanych
przez powiat w latach 2006-2012 per capita.
Źródło danych stanowił Bank Danych Lokalnych (BDL) GUS [2004-2012].
Absorpcja środków z UE (Wa)

wysoka

E

C

A

niska

F

D

B

spadek

bez zmian

wzrost

Zmiana wskaźnika
rozwoju Wr

Rys. 1. Typy powiatów w zależności od zmian poziomu rozwoju (Wr) i absorpcji środków z budżetu
UE (Wa)
Źródło: opracowanie własne.

W kolejnym etapie badań dokonano podziału powiatów na typy, wykorzystując
parametry Wr i Wa (rys. 1). W zależności od zmian wskaźnika Wr w analizowanych
latach podzielono powiaty na trzy grupy. Na podstawie mediany Wa (Me = 296,86 zł)
wskazano powiaty charakteryzujące się niskim i wysokim poziomem absorpcji
środków z budżetu UE. Wyodrębniono sześć typów powiatów.
rejestrowanego (%), x7 – długość dróg o nawierzchni twardej na 1 km2, x8 – długość sieci wodociągowej
na 1 km2, x9 – długość sieci kanalizacyjnej na 1 km2, x10 – liczba oczyszczalni na 1000 osób, x11 – liczba
lekarzy medycyny (ogółem) na 10 000 osób, x12 – liczba ludności na 1 aptekę, x13 – przyrost naturalny
na 1000 mieszkańców, x14 – gęstość zaludnienia (osoba na 1 km2). Destymulantami były x6 i x12. Pozostałe zmienne miały charakter stymulant.
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3. Wyniki badań
Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów w Polsce w latach 2004 i 2012
zaprezentowano na rysunkach 2 i 3.

Rys. 2. Poziom rozwoju powiatów w Polsce według Wr w 2004 r.
Źródło: [Wojewódzka-Wiewiórska 2011].

Wartość wskaźnika rozwoju zawierała się w przedziale 8-43. Najniższy poziom
rozwoju stwierdzono dla powiatu zamojskiego. Najwyższe wartości wskaźnika wystąpiły w miastach na prawach powiatu. Wyłączając te jednostki, najwyższą wartość
Wr stwierdzono w przypadku powiatu cieszyńskiego, dla którego wynosiła ona 35.
Średnia arytmetyczna Wr wśród wszystkich badanych obiektów była równa 25,04,
a w miastach na prawach powiatu osiągnęła wartość 39,63.
Według danych z 2012 r. Wr wynosił od 8 do 43 i ponownie najniższa wartość
wystąpiła w powiecie zamojskim. Średnia Wr była równa 24,98, czyli nieco mniej
niż w roku 2004. Średnia wartość wskaźnika Wr dla miast na prawach powiatu to
38,5, co stanowi spadek o 1,13 w stosunku do roku podstawowego.
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Rys. 3. Poziom rozwoju powiatów w Polsce według Wr w 2012 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL.

Porównanie wartości wskaźników rozwoju z 2012 r. względem 2004 r. pozwala
stwierdzić (rys. 4), że w przypadku 164 powiatów (43,3%) wskaźnik zmniejszył się,
w 63 powiatach (16,6%) nie zmienił się, a w 152 jednostkach (40,1%) się zwiększył.
W miastach na prawach powiatu zdecydowanie największy udział (67,7%) miały
powiaty charakteryzujące się spadkiem wartości wskaźnika Wr. Udział powiatów,
gdzie Wr wzrósł, wynosił w tej grupie 15,4%.
W powiatach kamieńskim i radomszczańskim spadek był zdecydowanie najwyższy: wskaźnik z roku 2012 stanowił odpowiednio 61,5% i 62,5% wartości
wskaźnika z 2004 r. W przypadku 12 powiatów stwierdzono, że Wr w 2012 r. wzrósł
o ponad 30% w stosunku do roku podstawowego. Były to powiaty: namysłowski,
wałecki, szydłowiecki, chełmski, polkowicki, brzozowski, lipnowski, gorlicki, myślenicki, konecki, giżycki i sanocki.
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Rys. 4. Zmiany w poziomie rozwoju powiatów w Polsce w latach 2004-2012 (Wr 2004 r.=100%)
Źródło: opracowanie własne.

Z analizy zmiany wskaźnika Wr w przekroju województw (rys. 5) wynika, że w
województwach świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim stwierdzono w ich strukturze zdecydowanie największy udział powiatów charakteryzujących się wzrostem
wskaźnika w latach 2012-2004, wynoszący odpowiednio 71,4% i 61,9%. Jednocześnie w tych województwach udział powiatów, które odnotowały spadek wartości
wskaźnika, był najmniejszy i wynosił 21,4% (świętokrzyskie) oraz 28,6% (warmińsko-mazurskie). Szczególnie niekorzystna struktura powiatów wystąpiła w województwie lubuskim, gdzie udział powiatów, w których odnotowano wzrost wskaźnika, był najmniejszy spośród wszystkich województw (14,3%), czemu towarzyszył
najwyższy udział powiatów, gdzie nastąpił spadek wskaźnika (85,7%). Duży odsetek powiatów województw łódzkiego i dolnośląskiego, tj. odpowiednio 62,5%
i 58,6%, stanowiły te, gdzie Wr zmniejszył się w analizowanym okresie.
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Rys. 5. Zmiany wartości wskaźnika rozwoju Wr powiatów w Polsce w latach 2004-2012 w przekroju
województw
Źródło: opracowanie własne.

Poziom absorpcji środków z budżetu UE w latach 2006-2012 był w Polsce
zróżnicowany, o czym świadczą wartości wskaźnika Wa (rys. 6). Najmniejszą wartość wskaźnika Wa stwierdzono w powiecie zambrowskim (40,20 zł), a największą
w mieście Przemyśl (3865,05 zł). Średnia wartość absorpcji środków wynosiła
508,92 zł. Średnia absorpcja w miastach na prawach powiatu to 1504,08 zł per capita, w pozostałych jednostkach była ona równa 302,91 zł.
W grupie powiatów, które pozyskały najmniej środków z budżetu UE per capita, tj. poniżej 50 zł, znalazły się następujące: zambrowski, gostyniński, sierpecki,
polkowicki, poznański i białostocki. Zdecydowanie najwięcej środków pozyskały
miasta Sopot i Przemyśl (powyżej 3000 zł per capita). Wyraźnie w skali całego
kraju wyróżniała się południowo-wschodnia Polska, gdzie nie było powiatu, dla
którego poziom absorpcji byłby najniższy.
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Rys. 6. Poziom absorpcji środków z budżetu UE (Wa) przez powiaty w Polsce w latach 2006-2012
(zł per capita)
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL.

Analizując poszczególne typy powiatów w Polsce, nie stwierdzono zdecydowanej przewagi żadnego z typów (rys. 7). Największy udział, tj. 23%, miały powiaty typu E, czyli takie, w których wartość wskaźnika Wr zmniejszyła się, czemu
towarzyszyła wysoka absorpcja środków. Udział powiatów reprezentujących typ F
(spadek Wr i niski Wa), typ A (wzrost Wr i wysoki Wa) i typ B (wzrost Wr i niski Wa)
w strukturze powiatów w Polsce był taki sam i wynosił 20%. Najmniejszy udział
(6,9%) miały powiaty o wartości Wr pozostającej bez zmian i wysokiej absorpcji
(typ C). Pozostałe 9,8% powiatów to jednostki, w których nie stwierdzono zmian w
poziomie rozwoju, a absorpcja środków była na stosunkowo niskim poziomie.
Wyłączając z populacji miasta na prawach powiatu (wśród których aż 67,7% to
powiaty typu E), stwierdzono największy udział powiatów typu F (24,5%) oraz typu
B (23,9%), a zdecydowanie najmniejszy udział powiatów reprezentujących typ C
(4,8%).
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Rys. 7. Powiaty w Polsce według typów
Źródło: opracowanie własne.
Tabela 1. Struktura województw według typów powiatów (w procentach)
Wyszczególnienie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
lubelskie
podkarpackie
zachodniopomorskie
śląskie
małopolskie
pomorskie
łódzkie
mazowieckie
lubuskie
kujawsko-pomorskie
podlaskie
opolskie
wielkopolskie
dolnośląskie
* Objaśnienia jak do rys. 7.
Źródło: opracowanie własne.

A
42,9
42,9
33,3
32,0
28,6
25,0
22,7
20,0
16,7
14,3
14,3
13,0
11,8
8,3
5,7
3,4

B
28,6
19,0
8,3
16,0
19,0
8,3
22,7
20,0
8,3
31,0
0,0
26,1
11,8
25,0
31,4
31

C
0,0
4,8
20,8
8,0
4,8
13,9
4,5
5,0
0,0
4,8
0,0
8,7
17,6
8,3
2,9
3,4

D
7,1
4,8
4,2
4,0
9,5
11,1
4,5
10,0
12,5
14,3
0,0
13,0
11,8
25,0
17,1
3,4

E
21,4
23,8
29,2
28,0
14,3
33,3
22,7
25,0
37,5
16,7
35,7
17,4
29,4
8,3
11,4
17,2

F
0,0
4,8
4,2
12,0
23,8
8,3
22,7
20,0
25,0
19,0
50,0
21,7
17,6
25,0
31,4
41,4
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Strukturę województw ze względu na typy powiatów przedstawiono w tabeli 1.
Największy udział powiatów typu A (powyżej 30%) w swojej strukturze miały
województwa: świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, podkarpackie,
najmniejszy zaś (poniżej 10%) dolnośląskie, wielkopolskie i opolskie. Największy
udział powiatów typu F stwierdzono w strukturze województw: lubuskiego (50%),
dolnośląskiego (41,4%) oraz wielkopolskiego (31,4%). Jedynie w przypadku województwa świętokrzyskiego stwierdzono brak powiatów, w których nastąpił spadek
Wr przy jednocześnie niskim wskaźniku Wa. Najmniejszy udział powiatów tego
typu (typ F) wystąpił w województwach: lubuskim (4,2%), warmińsko-mazurskim
(4,8%) oraz śląskim (8,3%). W strukturze województw małopolskiego, opolskiego i
wielkopolskiego nie stwierdzono dominacji żadnego z typów powiatów.

4. Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badań, obejmujących określenie zmian poziomu
rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów w Polsce w latach 2004 i 2012 w kontekście pozyskiwania środków z budżetu UE w latach 2006-2012, stwierdzono, że:
1. Widoczne jest wyraźne zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju powiatów w obydwu analizowanych latach. Wartość wskaźnika rozwoju powiatów w 2012 r.
w stosunku do 2004 r. zmniejszyła się w 43,3% powiatów, wzrosła w przypadku
40,1% powiatów, a w 16,6% badanej populacji nie uległa zmianie. Szczególnie widoczna jest poprawa poziomu rozwoju powiatów w województwach świętokrzyskim
i warmińsko-mazurskim, gdzie odpowiednio 71,4% i 61,9% powiatów odnotowało
wzrost wskaźnika rozwoju Wr w latach 2004-2012.
2. Wskaźnik absorpcji środków z budżetu UE w powiatach w Polsce przyjmował wartości z przedziału 40,20-3865,05 zł. Średnia wartość wskaźnika Wa wśród
wszystkich powiatów w Polsce wynosiła 508,92 zł, przy czym najwięcej pozyskały
miasta na prawach powiatu. Szczególnie aktywne w tym względzie były powiaty
położone w południowo-wschodniej Polsce.
3. W strukturze powiatów w Polsce największy odsetek, tj. 23%, stanowiły powiaty typu E (spadek poziomu rozwoju, wysoka absorpcja środków), najmniejszy
zaś, tj. 6,9%, powiaty reprezentujące typ C, czyli o poziomie rozwoju bez zmian
i wysokiej absorpcji środków.
4. Widoczne są różnice w zmianach poziomu rozwoju i typach powiatu ze
względu na charakter powiatu. W miastach na prawach powiatu zdecydowanie przeważały powiaty, gdzie wskaźnik rozwoju się zmniejszył, a absorpcja środków była
na wysokim poziomie (powiaty typu E stanowiły 67,7%). W pozostałych jednostkach dominowały powiaty charakteryzujące się wzrostem wskaźnika Wr (czyli typu
A i B), które stanowiły 45,2%. W strukturze tej grupy nieco przeważały powiaty
typu F (24,5%).
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DISTRICTS CHANGES IN THE SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT LEVEL IN POLAND AND OBTAINING EU
FUNDS
Summary: The aim of the article is to determine the districts changes in socio-economic
development level in Poland in the years 2004-2012 and to show these changes with the
amount of absorption of funds from the EU budget by districts in 2006-2012. Based on
development index (Wr) the socio-economic development level of districts was described. In
order to determine the amount of funds obtained absorption index Wa was used which is the
sum of all funds obtained by the district from the EU budget in the period per capita. Data
source was Local Data Bank prepared by Central Census Bureau. It was found that in the
case of 43.3% of the districts in Poland the value of districts development index decreased
and for 40.1% increased. According to the typology of districts it appeared that their structure
is dominated by those with Wr index decreased in the period and the absorption of the funds
from the EU budget was high.
Keywords: district, socio-economic development, absorption of EU funds, type of a district.

