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Wprowadzenie

Problem metropolizacji polskiej przestrzeni okazuje się coraz bardziej 
aktualny. W literaturze przedmiotu polskie obszary metropolitalne i polskie 
metropolie są definiowane w różny sposób. Najwięcej kontrowersji budziły 
i budzą te obszary, które znajdują się niejako na granicy możliwości uznania 
ich za ośrodki metropolitalne, bądź też, pomimo aktywności władz samorzą-
dowych w tym zakresie, do grupy takich obszarów zaliczone być nie mogą. 
Z grupy najsłabszych uznanych ośrodków metropolitalnych w Polsce uwagę 
zwrócić należy na Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny (BTOM). Obszar 
ten analizowany był w niewielkim dotąd zakresie. A szkoda, bo ani Toruń, 
ani Bydgoszcz nie zostały ujęte w klasyfikacji programu ESPON, a jedynie 
w Zaktualizowanej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Stąd 
też warto jest doprecyzować jego pozycję. Ponadto, na cele badań wybrano 
ośrodek Lublina i przyległych do niego gmin (na cele artykułu nazywany 

∗ Autorzy są pracownikami  ze stopniem doktora w Katedrze Prawa i Gospodarki Nie-
ruchomościami, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
w Szczecinie.
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potencjalnym Lubelskim Obszarem Metropolitalnym), który do krajowych 
obszarów metropolitalnych zaliczany jest bardzo rzadko (czyli, ujmując to 
inaczej, znajduje się tuż pod progiem zaliczenia do takich obszarów) oraz 
Rzeszów wraz z przyległymi do niego gminami (na cele artykułu nazywany 
potencjalnym Rzeszowskim Obszarem Metropolitalnym), znajdujący się już 
zdecydowanie poniżej wymogów dla krajowych obszarów metropolitalnych.

Obszary metropolitalne mogą być rozpatrywane z różnych punktów 
widzenia. Podejście ekonomiczne wiąże się w największym stopniu z analizą 
roli i zakresu działania podmiotów gospodarczych, funkcjonujących na 
terenie poszczególnych obszarów. Przesądza to bowiem w bardzo istotnym 
stopniu o metropolitalnej funkcji gospodarczej. Zaznaczyć należy, że rozwój 
przedsiębiorczości w miastach polskich dokumentuje wzrastająca systema-
tycznie liczba podmiotów gospodarczych1. Jednakże przy uwzględnieniu 
powyższego, stwierdza się również niską dynamikę wzrostu w ośrodkach 
miejskich drugiego rzędu2. Celem artykułu jest określenie jak w uznawanym 
za najsłabszy krajowym obszarze metropolitalnym i w dwóch potencjalnych 
obszarach metropolitalnych rozwija się przedsiębiorczość. Poza podmiotami 
gospodarczymi z sektora prywatnego ogółem, skoncentrowano się również 
na dwóch specyficznych rodzajach tych podmiotów: osobach fizycznych 
wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą (dominują-
cych wśród podmiotów gospodarczych) oraz spółkach prawa handlowego 
z kapitałem zagranicznym (ważnych z punktu widzenia rzeczywistych 
i potencjalnych funkcji metropolitalnych badanych ośrodków). W celu 
doprecyzowania danych przeanalizowano także dochody własne badanych 
gmin. Na koniec zaprezentowano także wnioski odnośnie modyfikacji de-
finicji obszaru metropolitalnego w polskim prawie.

Badania dotyczą lat 2004–2008. Rok 2004 jest pierwszym pełnym ro-
kiem, w którym obowiązywała ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, zawierająca pierwszą w polskim systemie prawnym defini-
cję obszaru metropolitalnego. Niezależnie od zróżnicowanych delimitacji 
dokonywanych w różnych krajowych i potencjalnych obszarach metropo-
litalnych, w każdym z analizowanych przypadków brano pod uwagę duże 

1 J. P a r y s e k, Miasta polskie na przełomie XX i XIX wieku. Rozwój i przekształcenia 
strukturalne, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2005, s. 96–97.

2 P. Ś l e s z y ń s k i, Zmiany strukturalne i przestrzenno – funkcjonalne w rozwoju 
przedsiębiorczości po przystąpieniu Polski do UE „Studia Regionalne i Lokalne” nr 3/2009, 
s. 24.
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miasta (w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym będą to dwa 
miasta) oraz gminy bezpośrednio do tych miast przyległe.

Potencjalne obszary metropolitalne w literaturze przedmiotu

Kryteria ekonomiczne delimitacji obszarów metropolitalnych, zgodnie 
z tezami literatury, polegają przede wszystkim na analizie liczby i charakteru 
działalności podmiotów gospodarczych oraz poziomu i dynamiki rozwoju 
gospodarczego3. Niezwykle istotną rolę w tej grupie odgrywają podmioty 
gospodarcze, które z natury rzeczy koncentrują się w wielkich miastach4.

Z uwagi na brak szczegółowych uregulowań ustawowych w Polsce5 
wciąż istnieje wiele niedopowiedzeń odnośnie delimitacji obszarów me-
tropolitalnych. W chwili obecnej istnieją rozbieżne teorie odnośnie liczby 
i formuły obszarów metropolitalnych. Nieobowiązująca (nie przyjęta przez 
Sejm RP), ale będąca istotnym punktem odniesienia dla badaczy tematu, Zak-
tualizowana Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju wyróżnia 
dziewięć istniejących obszarów metropolitalnych (ich centra stanowią: War-
szawa, Katowice, Trójmiasto, Poznań, Wrocław, Kraków, Szczecin i ośrodek 
bydgosko–toruński) oraz trzy potencjalne (których centra to: Białystok, 
Lublin i Rzeszów)6. Autorzy Koncepcji podkreślają, że − poza Warszawą 
− wyróżnione obszary kryteria jakościowe spełniają w niewielkim stopniu. 
Przy wyznaczaniu obszarów posłużono się przede wszystkim kryteriami 
liczby ludności oraz poziomu i dynamiki rozwoju terenów przylegających 
do miasta rdzeniowego. Potencjalne obszary metropolitalne, w opinii au-
torów Koncepcji, przygotowywać powinny szczegółowe plany rozwoju7. 

3 T. M a r k o w s k i,  T. M a r s z a ł, Metropolie – obszary metropolitalne – metropoli-
zacja. Problemy i pojęcia podstawowe, KPZK PAN, Warszawa 2006, s. 16.

4 G. G o r z e l a k,  M. S m ę t k o w s k i, Metropolia i jej region w gospodarce infor-
macyjnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s. 67–68.

5 M. L a c k o w s k a, Dlaczego w Polsce potrzebna jest ustawa metropolitalna? Ogra-
niczenia dobrowolnej współpracy samorządów w obszarach metropolitalnych, „Samorząd 
terytorialny” nr 3/2009, s. 9. M. N o w a k, Obszary metropolitalne w polskim prawie, 
„Rzeczpospolita” nr 259, 4 listopada 2009.

6 Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, „Studia Regional-
ne i Lokalne”, wydanie specjalne, t. II/2006, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa,  
s. 99–100.

 7 Odmiennie J. P a r y s e k, podkreślający, że traktowanie wspomnianych miast jako 
centra obszarów stanowi nieporozumienie. J. P a r y s e k, Aglomeracje, metropolie, miasta 
globalne [w:] B. We n e r s k a (red.), Kształtowanie przestrzeni Polski. Metropolie, aglo-
meracje, peryferie, Wydawnictwo PWSZ w Kaliszu, Kalisz 2009, s. 14.
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Podejmujący temat europejskich dużych miast projekt badawczy European 
Spatial Planning Observation Netvork (ESPON) Warszawę klasyfikuje wśród 
potencjalnych europejskich obszarów metropolitalnych wzrostu (MEGA)8, 
a Kraków, metropolię Katowicką, Trójmiasto, Poznań, Wrocław oraz Łódź 
wśród tzw. „słabych MEGA”, czyli metropolii najmniej konkurencyjnych, 
o najmniej rozwiniętych zasobach ludzkich. Ośrodek bydgosko-toruński nie 
został zaliczony nawet do tej grupy9. T. Markowski oraz T. Marszał w oparciu 
o kryteria funkcjonalne (związki ośrodka metropolitalnego z otoczeniem), 
demograficzne, ekonomiczne, urbanistyczne (m.in. charakter użytkowania 
ziemi), techniczne i społeczne wśród ośrodków metropolitalnych w Polsce 
wyodrębnili Warszawę, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Łódź oraz 
Górny Śląsk. Jako potencjalne metropolie określili w silniejszej grupie 
Szczecin i Lublin, a w grupie słabszej – Białystok, Rzeszów oraz aglome-
rację bydgosko–toruńską10. M. Smętkowski, B. Jałowiecki i G. Gorzelak 
zaliczają Lublin, Szczecin oraz Toruń do znajdujących się w hierarchii pod 
metropoliami „ośrodków regionalnych klasy A”, a Bydgoszcz oraz Rzeszów 
– do „ośrodków regionalnych klasy B”11. A. harańczyk oraz M. Dybek po 
dokonaniu szczegółowej analizy szeregu czynników związanych z me-
tropolizacją w polskich obszarach metropolitalnych, Bydgosko–Toruński 
Obszar Metropolitalny uplasowały na ósmym miejscu, a Lubelski Obszar 
Metropolitalny – na przedostatnim, jedenastym miejscu12. w opinii autorów, 
szanse BTOM na utworzenie metropolii ponadkrajowej są zmniejszane przez 
peryferyjne położenie obszaru, brak współpracy z Trójmiejskim Obszarem 

 8 Także Warszawę należy klasyfikować odmiennie niż pozostałe polskie centra obsza-
rów metropolitalnych, M. Nowak, Polityka przestrzenna w polskich obszarach metropoli-
talnych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009, s. 19.

 9 I. Ł a d y s z, Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce na przykładzie 
Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego, wydawnictwo naukowe Scholar, warszawa 
2009, s. 54–55.

10 T. M a r k o w s k i,  T. M a r s z a ł, Metropolie..., s. 13–16.
11 Klasyfikacja została dokonana w oparciu o liczbę ludności, klasę wielkości, klasę 

jakości, funkcje kontrolne i zarządcze, potencjał akademicki, potencjał kulturalny, atrakcyj-
ność zewnętrzną oraz obecność portu lotniczego. M. S m ę t k o w s k i,  B. J a ł o w i e c k i, 
G. G o r z e l a k, Obszary metropolitalne w Polsce – diagnoza i rekomendacje „Studia 
Regionalne i Lokalne” nr 1/2009, s. 61. Zob. też B. Jałowiecki, Polskie miasta w okresie 
metropolizacji „Studia Regionalne i Lokalne” nr 1/2005, s. 11.

12 A. h a r a ń c z y k,  M. D y b e k, Obszary metropolitalne w Polsce (ocena warun-
ków i poziomu rozwoju) [w:] T. Makieła (red.) Potencjalne metropolie ze szczególnym 
uwzględnieniem Polski Wschodniej, Studia KPZK PAN, T. CXXV, Warszawa 2009, s. 218, 
220, 222–223.
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Metropolitalnym oraz słabe połączenia z Europą. Podkreślono ponadto 
dążenia Lublina mające na celu pozyskiwanie inwestorów13. Rzeszów nie 
został uwzględniony w niniejszych badaniach.

Problem potencjalnych metropolii wschodnich również bywa podejmo-
wany w literaturze przedmiotu. O ile sprzeciwy (zwłaszcza samorządowców) 
budzi niezaliczenie tych miast do grona metropolii, o tyle w praktyce trudno 
jest znaleźć zbyt wiele funkcji metropolitalnych tychże miast14. Pisząc o pozy-
skiwaniu inwestorów przez ośrodki z Polski wschodniej W. Dziemianowicz 
podnosi, że dwie cechy wyróżniają je na niekorzyść: wyrażane przez władze 
samorządowe przekonanie, że w gminie oczekiwany jest „każdy inwestor, 
byle dał miejsca pracy” oraz słabe dostrzeganie możliwości związanych 
z inwestycjami w technologie15. Obecny dystans potencjalnych obszarów 
metropolitalnych może zostać – w dłuższej perspektywie czasu – nadrobio-
ny. T. Rachwał podkreśla bardzo duże znaczenie rozwoju przedsiębiorstw 
przemysłowych przy okazji metropolizacji miast Polski Wschodniej. Nieza-
leżnie od przyszłych procesów, należy jednakże dokonać oceny istniejącego 
stanu rzeczy oraz, w oparciu o powyższe, mieć możliwość doprecyzowania 
pozycji poszczególnych ośrodków także w polskim prawie.

W następnym podrozdziale prześledzone zostały tendencje rozwojowe 
przedsiębiorców we wspomnianych ośrodkach.

Podmioty gospodarcze w badanych obszarach metropolitalnych

Na początku zaznaczyć należy, że strefy zewnętrzne analizowanych 
obszarów są wewnętrznie zróżnicowane. Z grupy gmin sąsiadujących 
z Rzeszowem wyróżnia się cztery gminy wiejskie i trzy wiejsko–miejskie. 
Badane gminy znajdujące się w strefie oddziaływania Lublina dzielą się na 
siedem gmin wiejskich. Z kolei gminy z BTOM dzielą się na sześć gmin 
wiejskich, dwie wiejsko–miejskie oraz cztery miejskie. Liczba gmin będzie 
istotna przy obliczaniu średniej dla całego obszaru (z uwagi na to, dla za-

13 T. R a c h w a ł, Rola przedsiębiorstw przemysłowych w kształtowaniu obszarów 
metropolitalnych [w:] Z. Makieła (red.) op. cit., s. 125.

14 B. K a w a ł k o, A. M i s z c z u k, Dylematy identyfikacji obszaru oraz funkcji metro-
politalnych Lublina [w:] T. M a r k o w s k i (red.) Planowanie i zarządzanie w obszarach 
metropolitalnych, Biuletyn KPZK PAN, z. 221, Warszawa 2005, s. 258, 262–263.

15 w. D z i e m i a n o w i c z, Polska wschodnia wobec nowych wyzwań rozwoju [w:] 
T. M a r k o w s k i (red.), Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje 
i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy, Studia KPZK PAN, t. CXXII, Warszawa 
2008, s. 135.
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pewnienia dokładniejszych wyników badań obliczono również medianę). 
Pełna grupa sąsiadujących z analizowanymi dużymi miastami gmin stanowi 
załącznik do niniejszego artykułu.

Liczba podmiotów gospodarczych stanowi bardzo istotny element, 
w oparciu o który można określać rozwój metropolitalnej funkcji gospo-
darczej danego ośrodka16. Ważne w tym kontekście są nie tylko informa-
cje na temat współczynnika przedsiębiorczości w poszczególnych latach 
(liczba podmiotów gospodarczych na tysiąc osób w wieku produkcyjnym), 
ale również na temat ogólnej liczby przedsiębiorców.  Tę ostatnią kwestię 
zaprezentowano w tab. 1.
TABELA 1. Przedsiębiorcy ogółem w badanych gminach w roku 2008.

Średnia − gminy sąsiadujące z Toruniem/ Bydgoszczą 2 033
Toruń 44 296
Bydgoszcz 24 984
Średnia − gminy sąsiadujące z Lublinem 705
Lublin 38 307
Średnia − gminy sąsiadujące z Rzeszowem 976
Rzeszów 18 826

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Spośród grupy dużych miast najwięcej przedsiębiorców w roku 2008 
liczył Toruń (tab. 1). Liczba przedsiębiorców jest jeszcze większa, jeżeli 
ten wynik zestawimy z liczbą przedsiębiorców w Bydgoszczy. Otwartym 
jednak pozostaje pytanie czy te dwa miasta mogą być traktowane jako jedno 
centrum obszaru metropolitalnego (są to wszakże pod wieloma względami 
zróżnicowane ośrodki). Drugie miejsce wśród dużych miast zajmuje Lublin. 
W opinii D. Kociuby lubelski rynek pracy jest bardzo atrakcyjny dla inwe-
storów17. Najsłabiej spośród miast wypada natomiast Rzeszów. Nieco inaczej 
rozkładają się tendencje, jeśli chodzi o liczbę przedsiębiorców w gminach 
sąsiadujących z dużymi miastami (czyli aktualnymi bądź potencjalnymi 
strefami zewnętrznymi obszarów metropolitalnych). Najwyższa liczba 
przedsiębiorców występuje średnio w gminach sąsiadujących z Toruniem 

16 Warto dodać, że przedsiębiorczość stanowi uznany w literaturze instrument rozwoju 
lokalnego. F. Kapusta, Przedsiębiorczość jako element strategii rozwoju lokalnego, [w:] 
P. Mickiewicz, W. G o t k i e w i c z (red.) Zrównoważony rozwój lokalny – unijne instru-
menty wsparcia obszarów wiejskich w latach 2007–2013, t. II, Stowarzyszenie naukowe 
– Instytut Gospodarki i Rynku, Szczecin 2008, s. 64.

17 D. K o c i u b a, Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju Lublina jako po-
tencjalnej metropolii [w:] Z. M a k i e ł a, op. cit., s. 299.
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i Bydgoszczą. Drugie miejsce zajmują gminy sąsiadujące z Rzeszowem, 
a dopiero trzecie – gminy sąsiadujące z Lublinem. Niewielka liczba podmio-
tów gospodarczych może świadczyć o bardzo słabo rozwiniętych funkcjach 
metropolitalnych w obu grupach gmin. Powyższe dane muszą jednakże 
zostać jeszcze poddane weryfikacji w oparciu o tab. 2.
TABELA 2. Współczynnik przedsiębiorczości w badanych gminach.

                              Rok 2004 2005 2006 2007 2008

Średnia - wszystkie gminy 
BTOM 127,75 126,67 127,17 128,45 131,89

Średnia – gminy sąsiadujące 
z Toruniem i Bydgoszczą 121,58 120,21 120,96 122,25 125,61

Średnia – gminy potencjalne-
go LOM 95,81 97,68 99,70 102,35 107,48

Średnia – gminy sąsiadujące 
z Lublinem 86,44 88,46 90,64 94,20 99,40

Średnia – gminy potencjalne-
go ROM 112,55 111,06 113,49 111,73 113,27

Średnia – gminy sąsiadujące 
z Rzeszowem 104,31 102,95 106,19 104,16 118,65

Mediana – wszystkie gminy 
BTOM 120,06 118,32 118,87 121,08 126,42

Mediana gminy sąsiadujące 
z Bydgoszczą i Toruniem 113,85 110,87 117,31 120,07 120,64

Mediana gminy  potencjalnego 
LOM 86,57 89,80 91,60 94,40 97,91

Mediana gminy sąsiadujące 
z Lublinem 80,35 80,85 82,38 86,28 92,26

Mediana gminy potencjalnego 
ROM 103,76 102,30 101,99 100,95 121,48

Mediana gminy sąsiadujące 
z Rzeszowem 102,45 100,23 99,38 99,99 115,72

Bydgoszcz 182,47 188,70 184,20 185,23 189,97
Toruń 177,82 174,59 175,81 177,19 180,68
Lublin 161,29 162,23 163,09 159,43 164,09
Rzeszów 170,25 167,85 164,55 164,73 165,04

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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W tabeli 2 przedstawiono informacje na temat współczynnika przedsię-
biorczości w badanych gminach w latach 2004–2008. Również w tym przy-
padku potwierdzone zostają, w odniesieniu do dużych miast, przedstawione 
wcześniej tendencje. Najwyższy współczynnik przedsiębiorczości występuje 
w Toruniu i Bydgoszczy. Wskazać jednakże warto, że wyższy współczynnik 
występuje w Bydgoszczy. W obu miastach w poszczególnych latach współ-
czynnik przedsiębiorczości cały czas nie wzrasta, jednakże w porównaniu do 
stanu z roku 2004 większa różnica występuje w Bydgoszczy. Jest to zarazem 
największa różnica, jeśli chodzi o zmiany współczynnika przedsiębiorczości 
we wszystkich badanych miastach.

Lublin ma niższy współczynnik przedsiębiorczości niż Rzeszów, jednak-
że w Lublinie można stwierdzić niewielki przyrost współczynnika przed-
siębiorczości w odniesieniu do stanu z roku 2004. W Rzeszowie natomiast 
co do zasady tendencja jest zniżkowa.

Zarówno w przypadku rozpatrywania gmin sąsiadujących z dużymi 
miastami łącznie z tymi miastami, jak i w przypadku rozpatrywania tych-
że gmin jako oddzielnej grupy, największa średnia i największa mediana 
ze współczynnika przedsiębiorczości występuje w Bydgosko–Toruńskim 
Obszarze Metropolitalnym. W obu wypadkach współczynnik ten wzra-
sta18. Drugie miejsce zajmuje grupa gmin składających się na potencjalny 
Rzeszowski Obszar Metropolitalny. Zastrzec w tym miejscu należy, że 
w gminach sąsiadujących z Rzeszowem współczynnik przedsiębiorczości 
wzrasta w znacznie większym stopniu, niż w samym Rzeszowie (co może 
dobrze świadczyć o rozwoju potencjalnej strefy zewnętrznej tego obszaru 
w przyszłości). Najsłabiej wypada potencjalny Lubelski Obszar Metro-
politalny, jednakże przyrost liczby przedsiębiorców jest w nim większy 
niż w potencjalnym Rzeszowskim Obszarze Metropolitalnym. Przy czym 
zmiany współczynnika przedsiębiorczości w gminach potencjalnej strefy 
zewnętrznej obu obszarów są bardzo do siebie zbliżone.

18 Z przeprowadzonych wcześniej badań wynika, że rozwój przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich w odniesieniu do całego województwa kujawsko-pomorskiego może 
wyeliminować narastające negatywne zjawiska, takie jak niskie dochody ludności, wysokie 
bezrobocie, brak aktywności mieszkańców. M. Z a j d e l, Przedsiębiorczość jako warunek 
rozwoju gmin województwa kujawsko-pomorskiego w strukturach Unii Europejskiej, prace 
Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1015, Agrobiznes 2004. Sytuacja 
agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, t. 2 (red.) Stanisław Urban, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004,  s. 456.
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TABELA 3. Przedsiębiorcy – osoby fizyczne oraz spółki prawa handlowego z kapitałem 
zagranicznym na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w roku 2008.

Rodzaj podmiotu Przedsiębiorcy –  
osoby fizyczne

Spółki z kapitałem 
zagranicznym

Średnia ogółem gminy BTOM 108,48 1,16

Średnia gminy wokół Torunia i Bydgoszczy 104,39 1

Mediana ogółem gminy BTOM 104,55 1,14

Mediana gminy wokół Torunia i Bydgoszczy 95,85 1,14

Bydgoszcz 146,79 2,22

Toruń 139,8 2,66

Średnia ogółem gminy potencjalnego LOM 88,26 0,92

Średnia gminy wokół Lublina 83,13 0,78

Mediana całość gminy potencjalnego LOM 81,93 0,84

Lublin 124,12 1,95

Średnia gminy potencjalnego ROM 93,75 0,75

Średnia gminy wokół Rzeszowa 98,17 0,78

Mediana gminy potencjalnego ROM 100,77 0,72

Mediana gminy wokół Rzeszowa 94,34 0,68

Rzeszów 120,48 1,79

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Kolejnym elementem badań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, 
jak wśród przedsiębiorców ogółem kształtuje się miejsce przedsiębiorców 
– osób fizycznych oraz spółek prawa handlowego z kapitałem zagranicz-
nym w roku 2008 (tab. 3). Obie grupy są bardzo istotne dla rozwoju obsza-
rów metropolitalnych. Przedsiębiorcy – osoby fizyczne (zaliczani przede 
wszystkim do sektora małych i średnich przedsiębiorstw) mają aktywny 
udział w procesie zmian w strukturze przemysłowej kraju oraz przejmują 
i zagospodarowują znaczne zasoby siły roboczej19. Spośród grupy miast 
najwięcej osób fizycznych na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 
przypadało w Bydgoszczy (drugie miejsce zajmował Toruń), a najwięcej 
spółek prawa handlowego z kapitałem zagranicznym przypadało na 1000 
mieszkańców w Toruniu (drugie miejsce zajmowała Bydgoszcz). W Lublinie 

19 M. R y d z e w s k a - W ł o d a r c z y k, Bariery rozwoju małych i średnich przedsię-
biorstw w Polsce, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis nr 222, Oeconomica nr 40, 
wydawnictwo Akademii Rolniczej, Szczecin 2001, s. 205.
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i Rzeszowie wyniki były wzajemnie zbliżone. Podobnie wyglądają proporcje 
w gminach sąsiadujących z dużymi miastami. Najwięcej przedsiębiorców 
– osób fizycznych i spółek z kapitałem zagranicznym przypada w gminach 
sąsiadujących z Bydgoszczą i Toruniem. Wyższa liczba przedsiębiorców 
– osób fizycznych na 1000 mieszkańców przypada w gminach sąsiadują-
cych z Rzeszowem, a wyższa liczba spółek prawa handlowego z kapitałem 
zagranicznym – w gminach sąsiadujących z Lublinem.
TABELA 4. Dochody własne w badanych gminach (zł).

                 Rok 2004 2005 2006 2007 2008

Średnia gminy 
BTOM 20 627 233 22 260 031 24 581 687 28 433 855 32 148 224

Średnia gminy 
potencjalnego 
LOM

5 693 684 6 576 242 7 373 076 8 869 977 10 206 951

Średnia gminy 
potencjalnego 
ROM

8 039 324 9 493 033 10 610 333 14 631 528 7 614 694

Mediana gminy 
BTOM 8 961 214 10 646 543 12 165 649 14 581 507 16 596 849

Mediana gminy 
potencjalnego 
LOM

5 795 299 5 650 480 6 683 844 7 614 663 9 374 517

Mediana gminy 
potencjalnego 
ROM

8 537 584 10 818 959 10 829 286 12 050 804 8 411 149

Toruń 246 475 456 269 746 770 310 902 848 366 095 959 457 845 093

Bydgoszcz 419 748 460 480 668 819 594 286 467 671 643 998 754 830 573

Lublin 405 825 187 440 785 589 495 201 551 587 702 612 667 037 194

Rzeszów 194 174 565 211 225 407 240 390 520 293 510 345 404 309 620

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Podkreślić należy, że budżet jednostek samorządu terytorialnego może 
być wykorzystywany nie tylko jako akt normatywny, ale jako instrument 
efektywnego zarządzania zasobami20. Uzupełnienie badań stanowić może 

20 A. K o ż u c h, Budżet a praktyka zarządzania rozwojem lokalnym [w:] L. P a ł a s z 
(red.) Szanse i zagrożenia rozwoju polskich obszarów wiejskich w rozszerzonej Unii Europej-
skiej, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Politechnika Koszalińska, Szczecin 2004, s. 42.
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więc informacja na temat dochodów własnych uzyskiwanych przez po-
szczególne gminy w latach 2004–2008. Podkreślić należy, że wspomniane 
wpływy mogą być bardzo zróżnicowane21. Najbardziej zbliżone do siebie 
pod tym względem są Bydgoszcz oraz Lublin. W Bydgoszczy dochody 
własne spośród badanej grupy miast są zdecydowanie najwyższe, jednakże 
Lublin zajmuje stabilne drugie miejsce. Najsłabiej wypadają dochody własne 
w Rzeszowie.

Jeśli chodzi z kolei o gminy bezpośrednio sąsiadujące z dużymi mia-
stami, to najwyższe dochody własne występują w gminach sąsiadujących 
bezpośrednio z Bydgoszczą i Toruniem. W przypadku dwóch pozostałych 
potencjalnych obszarów wyniki są zbliżone z przewagą (wyłączając rok 
2008) gmin sąsiadujących z Rzeszowem.

De lege ferenda

Jak już wspomniano, w obecnie obowiązującej ustawie z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym22, definicja ob-
szaru metropolitalnego jest powierzchowna. Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy 
obszar metropolitalny to „obszar wielkiego miasta oraz powiązanego z nim 
funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia, ustalony w koncepcji przestrzen-
nego zagospodarowania kraju”. Powyższa definicja jest o tyle wątpliwa, że 
problemy pojawią się na etapie analizy obecnie obowiązującej koncepcji 
przestrzennego zagospodarowania kraju, z której nie wynika formuła ani 
sposób delimitacji obszarów metropolitalnych. Wydaje się, że analizowane 
obszary oraz potencjalne obszary skłaniają do wniosku, że w którymś do-
kumencie polskie obszary metropolitalne (wraz z kryteriami ich delimitacji) 
powinny zostać określone. Alternatywnym rozwiązaniem jest określenie 
w ustawie procedur związanych z delimitacją i doprecyzowanie w ramach 
rozporządzeń ostatecznej listy tych obszarów.

Analiza zagadnień związanych z podmiotami gospodarczymi funkcjo-
nującymi na terenie potencjalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego 
oraz potencjalnego Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego skłania do 
wniosku, że ośrodki te dzieli duży dystans względem Bydgosko-Toruńskiego 
Obszaru Metropolitalnego (a podkreślić należy, że status nawet tego ośrod-
ka bywa w literaturze kwestionowany). Powyższe nie oznacza jednak, że 

21 A. M i s z c z u k,  M. M i s z c z u k,  K. Ż u k, Gospodarka samorządu terytorialnego, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s.84.

22 Dz. U. z 2003, Nr 80, poz. 717.
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wspomniane obszary powinny być – w przeciwieństwie do innych obszarów 
metropolitalnych – pozostawione same sobie. Należy zaproponować ogólną 
modyfikację systemu zarządzania dużymi miastami. Należy stwierdzić, 
że korzystnym rozwiązaniem byłoby, gdyby powstała specjalna jednostka 
samorządu terytorialnego, określana roboczo jako „powiat metropolitalny” 
bądź „powiat dużego miasta”. W przypadku obszaru metropolitalnego 
powinna obejmować swoim zasięgiem samą metropolię oraz jej strefę 
zewnętrzną. Władza metropolitalna powinna zajmować się sprawami zwią-
zanymi z polityką przestrzenną (w szczególności uchwalanie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego) oraz pobudzaniem rozwoju 
gospodarczego. Wokół dużych miast nie będących metropoliami można w 
chwili obecnej zrezygnować z koordynacji polityki przestrzennej, ale już 
nie koordynacji rozwoju gospodarczego. Najlepszym rozwiązaniem byłoby 
tutaj powołanie specjalnej jednostki (na poziomie samorządu terytorialnego), 
która dysponując odpowiednimi środkami mogłaby się zająć rozwojem ca-
łego obszaru. Po spełnieniu określonych kryteriów, jednostka taka mogłaby 
zostać przekształcona w normalny „powiat metropolitalny”.

Osobne zagadnienie dotyczy tego, czy w centrum obszaru metropolital-
nego może być tylko jedno duże miasto, czy też większa liczba (ściśle ze 
sobą związanych) dużych miast. Przypadek Bydgosko–Toruńskiego Obsza-
ru Metropolitalnego oraz przedstawionego powyżej wpływu Bydgoszczy 
i Torunia na przedsiębiorczość w sąsiednich gminach skłania do wybrania 
tej drugiej opcji.

Wnioski

Toruń i Bydgoszcz mają zdecydowanie lepiej rozwiniętą na swoim 
terenie przedsiębiorczość niż Lublin i Rzeszów. Ośrodki te w większym 
zakresie również oddziałują pod tym względem na swoje otoczenie.

2. Spośród badanych grup gmin najwyższa średnia i najwyższa mediana 
ze współczynnika przedsiębiorczości występuje w Bydgosko-Toruńskim 
Obszarze Metropolitalnym.

3. Najsłabiej pod względem współczynnika przedsiębiorczości wypada 
potencjalny Lubelski Obszar Metropolitalny, jednakże przyrost liczby przed-
siębiorców jest w nim większy, niż w potencjalnym Rzeszowskim Obszarze 
Metropolitalnym.

1.
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4. Spośród grupy miast najwięcej osób fizycznych na 1000 mieszkańców 
w wieku produkcyjnym przypadało w Bydgoszczy, a najwięcej spółek prawa 
handlowego z kapitałem zagranicznym w Toruniu. W strefach zewnętrz-
nych dużych miast najwięcej przedsiębiorców – osób fizycznych i spółek 
z kapitałem zagranicznym przypada w gminach sąsiadujących z Bydgoszczą 
i Toruniem. Wyższa liczba przedsiębiorców – osób fizycznych na 1000 
mieszkańców przypada w gminach sąsiadujących z Rzeszowem, a wyższa 
liczba spółek prawa handlowego z kapitałem zagranicznym – w gminach 
sąsiadujących z Lublinem.

5. Potencjalne obszary metropolitalne powinny zostać zinstytucjonalizo-
wane w polskim prawie. Szczególny akcent należy położyć na instrumenty 
związane z pobudzaniem rozwoju gospodarczego.

Załącznik nr 1

Gminy uwzględnione w badaniu.

Aleksandrów Kujawski Koronowo Tyczyn

Boguchwała Krasne Unisław

Chełmno Lublin Włocławek

Chełmża Łysomice wólka

Ciechocinek Niedrzwica Duża

Chmielnik niemce

Głogów Małopolski Rzeszów

Głusk Solec Kujawski

Golub-Dobrzyń Strzyżewice

Inowrocław Świlcza

Jastków Toruń – Bydgoszcz

Konopnica Trzebownisko
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ECONOMIC AGENTS IN THE LEAST EDUCATED AND POSSIBLE  
POLISH METROLPOLITAN REGIONS

(Summary)

The paper deals with the concept of metropolitan regions and applies it to the least 
developed and possible future metropolitan areas of Poland. The purpose of the article is 
to determine how entrepreneurship is developing in such regions. The attention is paid to 
private agents and to own incomes of the communes under investigation. Some conclu-
sions are drawn, including modifications in the definition of the metropolitan area in the 
polish law.

 


