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1. Wprowadzenie

Z doświadczeń wielu krajów wynika, iż procesy wzrostu i rozwoju eko-
nomicznego gospodarek charakteryzują się znacznym niezrównoważeniem 
zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Wyniki badań empirycznych suge-
rują, iż wyrównywanie poziomów rozwoju zachodzi w większym stopniu 
pomiędzy regionami danego kraju oraz krajami członkowskimi regionalnych 
układów integracyjnych, niż w skali międzynarodowej (Barro, Sala-i-Martin 
2004, s. 410). Jednakże, pod wpływem pogłębiającej się globalizacji ekono-
micznej często trudno jest znaleźć dowody empiryczne potwierdzające tezę, 
iż zmniejszanie zróżnicowań rozwoju regionalnego jest charakterystyczne 
dla większości gospodarek krajowych.

Problem ten dotyka również gospodarki polskiej. Uwarunkowane hi-
storycznie, w tym także doświadczenia związane z okresem centralnego 
planowania powodują, że nierówności ekonomiczne między regionami 
w znacznym stopniu odpowiadają za bieżącą polaryzację rozwoju ekono-
micznego, naszego kraju. 
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Celem prezentowanego opracowania jest statystyczna analiza zróżnico-
wania rozwoju ekonomicznego Polski w przekroju powiatowym w latach 
2002–2007. W badaniu powiatów wykorzystano mierniki taksonomiczne 
oparte na odległościach w przestrzeni euklidesowej i miejskiej. Ze względu 
na dostępność danych statystycznych dotyczących powiatów taksonomiczne 
mierniki obliczono na podstawie następujących zmiennych makroekono-
micznych: płace, majątek trwały per capita, inwestycje per capita oraz stopa 
bezrobocia rejestrowanego.

Struktura opracowania jest następująca. W punkcie 2 przedstawiono prze-
strzenne zróżnicowanie analizowanych zmiennych makroekonomicznych (tj. 
płac, majątku trwałego i inwestycji per capita, a także stopy bezrobocia). 
W punkcie 3 zaprezentowano metodykę konstruowania taksonomicznych 
mierników opartych na odległościach w przestrzeniach euklidesowej 
i miejskiej, zaś w punkcie 4 interpretację uzyskanych wyników przestrzen-
nej analizy taksonomicznej. Punkt ostatni, czyli 5, zawiera podsumowanie 
i wnioski prowadzonych rozważań.

2. Zróżnicowanie podstawowych zmiennych  
makroekonomicznych w powiatach

W tej części prezentowanego opracowania omówione zostanie prze-
strzenne zróżnicowanie podstawowych, dostępnych na stronie www.stat.
gov.pl, zmiennych makroekonomicznych charakteryzujących powiaty 
w Polsce w latach 2002–20071. Jak już wspomniano, zmiennymi tymi są: 
majątek trwały brutto per capita, inwestycje per capita, płace2 oraz stopa 
bezrobocia rejestrowanego.

2.1. Majątek trwały brutto per capita

Przestrzenne zróżnicowanie majątku trwałego brutto per capita w powia-
tach w latach 2002–2007 zilustrowane jest na wykresie 1 oraz w tablicy 1. 
Z owego wykresu, tablicy oraz danych statystycznych dotyczących kształ-
towania się tej zmiennej makroekonomicznej wyciągnąć można następujące 
wnioski [por. też Misiak, Sulima, Tokarski (2009) lub Kwiatkowski, To-
karski (2009)]:

1 Wybór tego przedziału czasu wynikał z dostępności odpowiednich danych statystycz-
nych dla powiatów.

2 Majątek trwały brutto per capita, inwestycje per capita oraz płace wyrażone są 
w cenach stałych z roku 2007.
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– Zdecydowanie najwyższym poziomem majątku trwałego brutto na 
mieszkańca, przekraczającym 100 tys. zł, charakteryzowały się w latach 
2002–2007 powiaty płocki grodzki (mazowieckie, 135,8 tys. zł), bełcha-
towski (łódzkie, 129,8 tys. zł), polkowicki (dolnośląskie, 116,8 tys. zł), 
zgorzelecki (dolnośląskie, 114,5 tys. zł) i warszawski grodzki (mazowieckie, 
112,4 tys. zł). Ponadto w powiatach kozienickim (mazowieckie), Dąbrowa 
Górnicza i Katowice (śląskie), piaseczyńskim (mazowieckie), konińskim 
grodzkim (wielkopolskie), opolskim ziemskim (opolskie), Tychy (śląskie), 
poznańskim grodzkim (wielkopolskie), ostrołęckim grodzkim (mazowie-
ckie), zielonogórskim grodzkim (lubuskie), Gliwice, mikołowskim i Jaworz-
no (śląskie), polickim (zachodniopomorskie), staszowskim (świętokrzyskie), 
gdańskim grodzkim oraz kwidzyńskim (pomorskie) wartość owej zmiennej 
makroekonomicznej przekraczała 50 tys. zł.
WYKRES 1. Przestrzenne zróżnicowanie majątku trwałego brutto per capita (tys. zł, ceny 
stałe z 2007 roku) w latach 2002–2007.

24 do 136   (82)
17 do 24   (56)
12 do 17   (78)

8 do 12   (76)
1 do 8  (86)

.Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl..

–  Warto też zaznaczyć, iż w grupie powiatów o najwyższych wartościach 
rozważanej tu zmiennej makroekonomicznej (wyższej od trzeciego kwartyla) 
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znalazły się m.in. powiaty grodzkie: krakowski (małopolskie), bielski (ślą-
skie), olsztyński (warmińsko-mazurskie), Jastrzębie Zdrój (śląskie), tarnow-
ski (małopolskie), Rybnik (śląskie), wrocławski (dolnośląskie), włocławski 
(kujawsko-pomorskie), kaliski (wielkopolskie), rzeszowski (podkarpackie), 
Mysłowice (śląskie), jeleniogórski (dolnośląskie), szczeciński (zachodniopo-
morskie), Gdynia (pomorskie), krośnieński (podkarpackie), kielecki (świę-
tokrzyskie), opolski (opolskie), bydgoski (kujawsko-pomorskie), Chorzów 
(śląskie), lubelski (lubelskie), toruński (kujawsko-pomorskie), Zabrze (ślą-
skie), białostocki (podlaskie), gorzowski (lubuskie), Ruda Śląska (śląskie), 
Sopot (pomorskie), łódzki (łódzkie), nowosądecki (małopolskie), legnicki 
(dolnośląskie), częstochowski (śląskie), radomski i warszawski zachodni 
(mazowieckie), elbląski (warmińsko-mazurskie), łomżyński (podlaskie), 
Sosnowiec (śląskie), chełmski (lubelskie), tarnobrzeski (podkarpackie), 
siedlecki (mazowieckie), Świętochłowice (śląskie), koszaliński (zachodnio-
pomorskie), Siemianowice Śląskie (śląskie) i zamojski (lubelskie). Płynie 
stąd bardziej ogólny wniosek, że w czwartej grupie kwartylowej powiatów 
(czyli w grupie powiatów o najwyższym poziomie majątku trwałego brutto 
per capita) dominowały powiaty, w których po pierwsze, znajdują się stolice 
nowych województw, po drugie, ulokowane są stolice starych województw, 
nadal pełniące rolę centrów rozwoju lokalnego, oraz po trzecie, powiaty 
należące do aglomeracji śląsko-zagłebiowskiej.
TABELA 1. Przestrzenne zróżnicowanie liczby powiatów w poszczególnych grupach 
kwartylowych ze względu na majątek trwały brutto per capita�

Województwo
Grupa kwartylowa

Pierwsza
(Q1≈8,280)

Druga
(Me≈13,304)

Trzecia
(Q3≈22,119) Czwarta

Dolnośląskie 3 10 6 10
Kujawsko-pomorskie 8 7 3 5
Lubuskie 0 8 2 4
Lubelskie 13 3 2 6
Łódzkie 6 6 9 3
Małopolskie 9 5 3 5
Mazowieckie 13 9 10 10
Opolskie 0 5 2 5
Podkarpackie 10 3 5 7

3.Q1 i Q3 oznacza pierwszy i trzeci kwartyl, zaś Me to mediana.
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Podlaskie 7 3 4 3
Pomorskie 3 8 4 5
Śląskie 3 0 13 20
Świętokrzyskie 3 3 6 2
Warmińsko-mazurskie 9 6 4 2
Wielkopolskie 3 8 16 8
Zachodniopomorskie 5 5 5 6

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl..

– W trzeciej grupie kwartylowej, między medianą a trzecim kwartylem, 
znajdowało się m.in. 16 powiatów z województwa wielkopolskiego, 13 ze 
śląskiego, 10 z mazowieckiego i 9 z łódzkiego.

– W drugiej grupie kwartylowej, o wartościach majątku trwałego brutto 
na mieszkańca między pierwszym kwartylem a medianą, największą liczbę 
powiatów miały województwa dolnośląskie (10), mazowieckie (9), lubuskie, 
pomorskie i wielkopolskie (po 8) oraz kujawsko-pomorskie (7).

– W pierwszej grupie kwartylowej, o wartości majątku trwałego brutto 
per capita poniżej pierwszego kwartala, dominowały powiaty z wojewódz-
twa lubelskiego (13), mazowieckiego (13, głównie jego część północno-
wschodnia i okolice Radomia), podkarpackiego (10) oraz małopolskiego 
i warmińsko-mazurskiego (po 9).

– Zdecydowanie najniższe wartości majątku trwałego brutto na miesz-
kańca (poniżej 3 tys. zł) notowane były w powiatach suwalskim ziemskim 
(podlaskie, 2,9 tys. zł), proszowickim (małopolskie, 2,8 tys. zł), strzyżowski 
(podkarpackie, 2,7 tys. zł), lipnowskim (kujawsko-pomorskie, 2,5 tys. zł) 
oraz przemyskim ziemskim (podkarpackie, 1,8 tys. zł).

– Ogólnie rzecz biorąc można postawić tezę, że po pierwsze, na ogół 
najwyższym poziomem analizowanej tu zmiennej makroekonomicznej 
charakteryzowały się powiaty w największych aglomeracjach miejskich, po 
drugie, wysoki poziom owej zmiennej notowany był również w powiatach 
grodzkich w stolicach 49 starych województw oraz po trzecie, znacznie 
niższymi wartościami majątku trwałego brutto na mieszkańca charaktery-
zowały się powiaty ziemskie leżące na wschód od Wisły.

2.2. Inwestycje per capita

Na wykresie 2 oraz w tablicy 2 zilustrowano przestrzenne zróżnicowa-
nie inwestycji na mieszkańca w powiatach w latach 2002–2007. Stąd oraz 
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z danych statystycznych dotyczących owej zmiennej makroekonomicznej 
wynika, co następuje:

– Najwyższym poziomem inwestycji per capita, przekraczającym 5 tys. 
zł, charakteryzowały się powiaty polkowicki (dolnośląskie, 11,8 tys. zł), 
płocki grodzki (mazowieckie, 9,5 tys. zł), bełchatowski (łódzkie, 9,5 tys. 
zł), warszawski grodzki (mazowieckie, 8,4 tys. zł), Tychy (śląskie, 7,5 tys. 
zł), zgorzelecki (dolnośląskie, 7,2 tys. zł), wrocławski ziemski (dolnoślą-
skie, 6,1 tys. zł), poznański grodzki (wielkopolskie, 6,1 tys. zł), oławski 
(dolnośląskie, 5,6 tys. zł), Dąbrowa Górnicza (śląskie, 5,3 tys. zł), bielski 
grodzki (śląskie, 5,2 tys. zł), Gliwice (śląskie, 5,1 tys. zł) i piaseczyński 
(mazowieckie, 5,0 tys. zł).

– Ponadto w czwartej grupie kwartylowej, a więc w grupie o najwyższych 
inwestycjach na głowę, znajdowały się m.in. powiaty grodzkie: olsztyński 
(warmińsko-mazurskie), gdański (pomorskie), koniński (wielkopolskie), 
Katowice (śląskie), wrocławski (dolnośląskie), Jastrzębie Zdrój (śląskie), rze-
szowski (podkarpackie), krakowski (małopolskie), legnicki (dolnośląskie), 
włocławski (kujawsko-pomorskie), łódzki (łódzkie), toruński (kujawsko-
pomorskie), warszawski zachodni (mazowieckie), opolski (opolskie), zielo-
nogórski (lubuskie), ostrołęcki (mazowieckie), krośnieński (podkarpackie), 
skierniewicki (łódzkie), Rybnik (śląskie), bydgoski (kujawsko-pomorskie), 
Mysłowice (śląskie), kielecki (świętokrzyskie), Gdynia i Sopot (pomorskie), 
Chorzów (śląskie), kaliski (wielkopolskie), częstochowski (śląskie), szcze-
ciński (zachodniopomorskie), Jaworzno (śląskie), tarnowski i nowosądecki 
(małopolskie), Siemianowice Śląskie (śląskie), siedlecki (mazowieckie), 
leszczyński (wielkopolskie), Sosnowiec (śląskie), białostocki (podlaskie) 
oraz lubelski (lubelskie).

– W trzeciej grupie kwartylowej powiatów, a więc w grupie powiatów 
o względnie wysokim poziomie inwestycji na mieszkańca, dominowały 
powiaty z województw wielkopolskiego (16), mazowieckiego (11) i ślą-
skiego (10).

– W drugiej grupie kwartylowej, czyli wśród powiatów o niskim poziomie 
analizowanej tu zmiennej makroekonomicznej, najwięcej było powiatów 
województwa warmińsko-mazurskiego (11) a następnie dolnośląskiego 
i śląskiego (po 8).

– Natomiast w pierwszej grupie kwartylowej dominowały powiaty 
województwa lubelskiego (15), mazowieckiego (14, głównie część pół-
nocno-wschodnia i okolice Radomia), podkarpackiego (10) i kujawsko-
pomorskiego (9).



 TAKSONOMICZNE WSKAŹNIKI PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA... . 267

WYKRES 2. Przestrzenne zróżnicowanie inwestycji per capita (tys. zł, ceny stałe z 2007 
roku) w latach 2002–2007

1,9 do 11,8   (96)
1,4 do 1,9   (58)
1,1 do 1,4   (61)
0,8 do 1,1   (63)
0,1 do 0,8   (100)

.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl..

– Najniższym zaś poziomem rozważanej tu zmiennej makroekono-
micznej, poniżej 400 zł, charakteryzowały się powiaty przemyski ziemski 
(podkarpackie, 387 zł), janowski (lubelskie, 379 zł), opolski lubelski (lu-
belskie, 362 zł), brzozowski (podkarpackie, 354 zł), włodawski (lubelskie, 
354 zł), szydłowiecki (mazowieckie, 347 zł), zamojski ziemski (lubelskie, 
344 zł), żuromiński (mazowieckie, 331 zł), skierniewicki ziemski (łódzkie, 
329 zł), proszowicki (małopolskie, 329 zł), zwoleński (mazowieckie, 313 zł), 
lipnowski (kujawsko-pomorskie, 296 zł), sejneński (podlaskie, 288 zł), 
parczewski (lubelskie, 286 zł), kolneński (podlaskie, 282 zł), strzyżowski 
(podkarpackie, 233 zł), chełmski ziemski (lubelskie, 185 zł) oraz kazimierski 
(świętokrzyskie, 113 zł).



268. ŁUKASZ JABŁOńSKI, TOMASZ TOKARSKI 

TABELA 2. Przestrzenne zróżnicowanie liczby powiatów w poszczególnych grupach 
kwartylowych ze względu na inwestycje per capita

Województwo
Grupa kwartylowa

Pierwsza
(Q1≈0,774)

Druga
(Me≈1,208)

Trzecia
(Q3≈1,897) Czwarta

Dolnośląskie 4 8 6 11
Kujawsko-pomorskie 9 5 4 5
Lubuskie 1 3 5 5
Lubelskie 15 6 0 3
Łódzkie 5 9 6 4
Małopolskie 8 2 8 4
Mazowieckie 14 6 11 11
Opolskie 2 6 1 3
Podkarpackie 10 7 2 6
Podlaskie 8 3 3 3
Pomorskie 3 6 6 5
Śląskie 0 8 10 18
Świętokrzyskie 4 3 6 1
Warmińsko-mazurskie 5 11 4 1
Wielkopolskie 4 5 16 10
Zachodniopomorskie 4 6 6 5

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl..

– Ponieważ współczynnik korelacji Pearsona między inwestycjami per 
capita a majątkiem trwałym brutto na mieszkańca wynosił ok. 0,866, zatem 
w powiatach o wysokich/niskich wartościach inwestycji na mieszkańca 
na ogół również wysoka/niska była wartość majątku trwałego brutto per 
capita.

2.3. Płace

Rozważając przestrzenne zróżnicowanie płac w powiatach można wy-
ciągnąć następujące wnioski [por. też wykres 3 i tablica 3 oraz Adamczyk, 
Tokarski, Włodarczyk (2009) i Misiak, Sulima, Tokarski (2009)]:

– Najwyższym, przekraczającym 3300 zł, poziomem płac charakteryzo-
wały się powiaty lubiński (dolnośląskie, 4403 zł), Jastrzębie Zdrój (śląskie, 
3794 zł), warszawski grodzki (mazowieckie, 3774 zł), łęczyński (lubelskie, 
3491 zł), Katowice (śląskie, 3436 zł) i bełchatowski (łódzkie, 3337 zł).
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WYKRES 3. Przestrzenne zróżnicowanie płac (zł, ceny stałe z 2007 roku) w latach 
2002–2007

2 360  do 4 410   (77)
2 170  do 2 360   (71)
2 070  do 2 170   (73)
1 980  do 2 070   (78)
1 580  do 1 980   (79)

.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl.

– W czwartej grupie kwartylowej znalazły się również następujące 
powiaty grodzkie: płocki (mazowieckie), gdański i Sopot (pomorskie), 
warszawski zachodni (mazowieckie), Gliwice i Jaworzno (śląskie), Gdy-
nia (pomorskie), poznański (wielkopolskie), Dąbrowa Górnicza (śląskie), 
wrocławski (dolnośląskie), szczeciński (zachodniopomorskie), krakowski 
(małopolskie), olsztyński (warmińsko-mazurskie), Tychy i Rybnik (śląskie), 
opolski (opolskie), ostrołęcki (mazowieckie), koniński (wielkopolskie), zie-
lonogórski (lubuskie), Zabrze (śląskie), lubelski (lubelskie), bielski (śląskie), 
rzeszowski (podkarpackie), Ruda Śląska (śląskie), kielecki (świętokrzyskie), 
toruński (kujawsko-pomorskie), łódzki (łódzkie), białostocki (podlaskie), 
bydgoski (kujawsko-pomorskie), siedlecki (mazowieckie), jeleniogórski 
(dolnośląskie), radomski (mazowieckie), elbląski (warmińsko-mazurskie), 
włocławski (kujawsko-pomorskie), koszaliński (zachodniopomorskie), 
Bytom i Sosnowiec (śląskie), gorzowski (lubuskie), zamojski (lubelskie), 
częstochowski i Siemianowice Śląskie (śląskie).

–  W trzeciej grupie kwartylowej płac dominowały powiaty województwa 
śląskiego (14), dolnośląskiego (10) i mazowieckiego (9).

Marek
Prostokąt
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– W drugiej zaś: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-
mazurskiego (po 9) oraz podkarpackiego i zachodniopomorskiego (po 8).
TABELA 3. Przestrzenne zróżnicowanie liczby powiatów w poszczególnych grupach 
kwartylowych ze względu na płace

Województwo
Grupa kwartylowa

Pierwsza
(Q1≈1996,60)

Druga
(Me≈2108,74)

Trzecia
(Q3≈2289,51) Czwarta

Dolnośląskie 7 4 10 8
Kujawsko-pomorskie 12 6 1 4
Lubuskie 5 1 5 3
Lubelskie 7 9 4 4
Łódzkie 11 5 6 2
Małopolskie 5 6 6 5
Mazowieckie 6 9 9 18
Opolskie 0 3 6 3
Podkarpackie 9 8 6 2
Podlaskie 0 9 5 3
Pomorskie 1 7 5 7
Śląskie 4 2 14 16
Świętokrzyskie 2 3 3 6
Warmińsko-mazurskie 9 9 1 2
Wielkopolskie 14 6 8 7
Zachodniopomorskie 3 8 4 6

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl..

– Natomiast w pierwszej grupie kwartylowej, tj. w grupie o najniższym 
poziomie badanej tu zmiennej makroekonomicznej, najliczniejsze były 
powiaty województw wielkopolskiego (14), kujawsko-pomorskiego (12), 
łódzkiego (11) oraz podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego (po 9).

– Najniższy poziom płac, poniżej 1800 zł, występował w latach 2002–
2007 w powiatach piotrkowskim ziemski (łódzkie, 1792 zł), kłobuckim 
(śląskie, 1753 zł), rawickim (wielkopolskie, 1748 zł), brzezińskim (łódzkie, 
1748 zł) oraz kępińskim (wielkopolskie, 1582 zł).

– Warto również zauważyć, że przestrzenne zróżnicowanie płac w powia-
tach zbliżone było do przestrzennego zróżnicowania majątku trwałego brutto 
per capita i inwestycji na mieszkańca. Wynika to stąd, iż współczynniki 
korelacji Pearsona między płacami a owymi zmiennymi makroekonomicz-
nymi wynosiły odpowiednio ok. 0,703 i 0,638.
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2.4. Stopy bezrobocia

Analizując zaś przestrzenne zróżnicowanie stóp bezrobocia w powiatach 
w latach 2002–2007 można stwierdzić co następuje [por. też wykres 4, tablica 
4, Tokarski (2008) lub Adamczyk, Tokarski, Włodarczyk (2008, 2009)]:

– Najniższymi, nieprzekraczającymi 8%, przeciętnymi stopami bez-
robocia w analizowanym przedziale czasu charakteryzowały się powiaty 
grodzkie: warszawski (mazowieckie, 5,3%), poznański (wielkopolskie, 
5,8%), Katowice (śląskie, 6,7%), krakowski (małopolskie, 6,8%), Sopot 
(pomorskie, 6,9%), Gdynia (pomorskie, 7,7%) i krośnieński (podkarpackie, 
7,9%).
WYKRES 4. Przestrzenne zróżnicowanie stóp bezrobocia (%) w latach 2002–2007

26,4 do 41,5   (74)
21  do 26,4   (75)
17,7 do 21   (75)
13,8 do 17,7   (77)

5,2 do 13,8   (77)

.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl..

– W powiatach: poznańskim ziemskim (wielkopolskie), piaseczyńskim 
(mazowieckie), kępińskim (wielkopolskie), grójeckim (mazowieckie), sie-
miatyckim (podlaskie), rzeszowskim grodzkim (podkarpackie), bielskim 
grodzkim (śląskie), opolskim grodzkim (opolskie), olsztyńskim grodzkim 
(warmińsko-mazurskie), gdańskim grodzkim (pomorskie), bieruńsko-lędziń-
skim (śląskie), bielskim podlaskim ziemskim (podlaskie) oraz grodziskim 
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wielkopolskim (wielkopolskie) wartości opisywanej tu zmiennej makroe-
konomicznej nie przekroczyły 10%.

– W drugiej grupie kwartylowej stóp bezrobocia najwięcej powiatów 
miały województwa lubelskie (15), łódzkie (13) i mazowieckie (12).

– W trzeciej zaś grupie kwartylowej dominowały powiaty województw ślą-
skiego (13), mazowieckiego i podkarpackiego (po 12) i wielkopolskiego (11).

– Natomiast w czwartej grupie powiatów, o najwyższych stopach bezro-
bocia, najwięcej powiatów miały (głównie popegeerowskie) województwa 
warmińsko-mazurskie (18), zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie (po 
16) i dolnośląskie (10).
TABELA 4. Przestrzenne zróżnicowanie liczby powiatów w poszczególnych grupach 
kwartylowych ze względu na stopy bezrobocia

Województwo
Grupa kwartylowa

Pierwsza
(Q1≈14,8)

Druga
(Me≈18,9)

Trzecia
(Q3≈24,5) Czwarta

Dolnośląskie 3 4 10 12
Kujawsko-pomorskie 2 1 4 16
Lubuskie 2 1 5 6
Lubelskie 3 15 6 0
Łódzkie 6 13 5 0
Małopolskie 11 7 4 0
Mazowieckie 11 12 12 7
Opolskie 4 3 2 3
Podkarpackie 4 6 12 3
Podlaskie 8 5 4 0
Pomorskie 3 5 3 9
Śląskie 17 6 13 0
Świętokrzyskie 4 4 2 4
Warmińsko-mazurskie 1 0 2 18
Wielkopolskie 15 9 11 0
Zachodniopomorskie 1 3 1 16

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl..

– Najwyższe, przekraczające 30%, średnioroczne stopy bezrobocia 
w latach 2002–2007 występowały w powiatach: szczycieńskim (warmińsko-
mazurskie, 30,0%), skarżyskim (świętokrzyskie, 30,2%), nakielskim (kujaw-
sko-pomorskie, 30,5%), człuchowskim (pomorskie, 30,5%), grudziądzkim 
ziemskim (kujawsko-pomorskie, 30,5%), giżyckim (warmińsko-mazurskie, 
30,8%), strzelecko-drezdeneckim (lubuskie, 30,9%), ostródzkim (warmiń-
sko-mazurskie, 30,9%), lwóweckim (dolnośląskie, 31,0%), kamieńskim 
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(zachodniopomorskie, 31,5%), słupskim ziemskim (pomorskie, 31,7%), 
złotoryjskim (dolnośląskie, 31,8%), radomskim ziemskim (mazowieckie, 
31,9%), kętrzyńskim (warmińsko-mazurskie, 32,0%), elbląskim ziemskim 
(warmińsko-mazurskie, 32,1%), pyrzyckim (zachodniopomorskie, 32,1%), 
bytowskim (pomorskie, 32,2%), żagańskim (lubuskie, 32,3%), sławieńskim 
(zachodniopomorskie, 32,4%), nowosolskim (lubuskie, 32,6%), lidzbarskim 
(warmińsko-mazurskie, 33,3%), szczecineckim (zachodniopomorskie, 
33,6%), sztumskim (pomorskie, 33,8%), choszczeńskim (zachodniopomor-
skie, 34,0%), krośnieńskim odrzańskim (lubuskie, 34,4%), koszalińskim 
ziemskim (zachodniopomorskie, 34,5%), gryfickim (zachodniopomorskie, 
34,9%), gołdapskim (warmińsko-mazurskie, 35,7%), piskim (warmińsko-
mazurskie, 35,8%), drawskim (zachodniopomorskie, 35,9%), białogardzkim 
(zachodniopomorskie, 36,4%), świdwińskim (zachodniopomorskie, 36,5%), 
bartoszyckim (warmińsko-mazurskie, 36,6%), nowodworskim gdańskim 
(pomorskie, 36,8%), węgorzewskim (warmińsko-mazurskie, 36,8%), szyd-
łowieckim (mazowieckie, 36,9%), braniewskim (warmińsko-mazurskie, 
37,8%) oraz łobeskim (zachodniopomorskie, 38,7%).

2.5. Porównanie przestrzennego zróżnicowania badanych zmiennych 
makroekonomicznych

Analizując przestrzenne zróżnicowanie badanych zmiennych makro-
ekonomicznych, warto również porównać pewne wskaźniki statystyczne 
opisujące owe zróżnicowanie. Wskaźnikami tymi są: relacja maksymalnej 
do minimalnej wartości badanych zmiennych, współczynnik zmienności 
oparty na odchyleniu standardowym, współczynnik zmienności oparty na 
odchyleniu przeciętnym oraz współczynnik zmienności oparty na odchyleniu 
ćwiartkowym4. Wskaźniki te zestawione są w tablicy 5.

Z przedstawionego w tablicy 5 zestawienia wyciągnąć można nastę-
pujące wnioski. Po pierwsze, zdecydowanie najwyższym zróżnicowaniem 
przestrzennym spośród badanych zmiennych charakteryzował się majątek 
trwały brutto per capita5. Po drugie, znacznie wyższe, od zróżnicowania 
stóp bezrobocia i płac, było zróżnicowanie inwestycji na mieszkańca. Po 

4 Współczynnik zmienności oparty na odchyleniu standardowym to iloraz odchylenia 
standardowego i średniej nieważonej. Współczynnik zmienności oparty na odchyleniu 
przeciętnym jest ilorazem odchylenia przeciętnego i średniej nieważonej, zaś współczynnik 
zmienności oparty na odchyleniu ćwiartkowym to iloraz owego odchylenia i mediany.

5 Tezie tej zaprzecza relacja maksimum do minimum, gdyż w przypadku majątku trwa-
łego brutto na mieszkańca wynosi ono ok. 77,6, zaś inwestycji per capita aż 103,7. Warto 
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trzecie, najniższym zróżnicowaniem przestrzennym w latach 2002–2007 
charakteryzowały się płace.
TABELA 5. Wybrane wskaźniki przestrzennego zróżnicowania majątku trwałego brutto 
per capita, inwestycji per capita, płac i stóp bezrobocia w latach 2002–2007

Wskaźnik

Zmienna
Majątek trwały 

brutto per capita
(tys. zł)

Inwestycje 
per capita

(tys. zł)
Płace
(zł)

Stopa 
bezrobo-
cia (%)

Minimum 1,75 0,11 1582,26 5,30
Maksimum 135,77 11,77 4402,55 38,65
Średnia nieważona 18,92 1,59 2196,86 19,93
Mediana 13,30 1,21 2108,74 18,93
Maksimum/minimum 77,588 103,695 2,782 7,292
Współczynnik zmienno-
ści oparty na odchyleniu 
standardowym

0,974 0,876 0,149 0,353

Współczynnik zmienno-
ści oparty na odchyleniu 
przeciętnym

0,629 0,554 0,102 0,285

Współczynnik zmienno-
ści oparty na odchyleniu 
ćwiartkowym

0,520 0,465 0,069 0,255

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl..

3. Taksonomiczne wskaźniki oparte na odległościach  
w przestrzeni euklidesowej i miejskiej6

Taksonomiczną analizę zróżnicowania poziomu rozwoju ekonomicznego 
polskich powiatów można rozpocząć od zdefiniowania pojęć „stymulant” 
i „destymulant” owego rozwoju. Poprzez stymulantę/destymulantę rozwoju 
ekonomicznego rozumie się taką zmienną, której wysoki poziom opisuje 
pożądany/niepożądany stan badanego zjawiska [za Majewski (1999, s. 77), 
por. też Tokarski (2005, punkt 4.2) lub Tokarski, Stępień, Wojnarowski 
(2006)].
jednak pamiętać, iż wskaźnik ten bada jedynie skrajne wartości rozważanych zmiennych 
makroekonomicznych.

6 Alternatywne wskaźniki rozwoju społeczno-ekonomicznego województw w Polsce 
znaleźć można np. w pracach Gajewskiego (2002, 2003), Gajewskiego, Tokarskiego (2004), 
Tokarskiego (2005) lub Tokarskiego, Stępnia, Wojnarowskiego (2006). Inne metody analiz 
taksonomicznych scharakteryzowane są zaś np. w pracach Berbeki (1999), Majewskiego 
(1999), Tokarskiego, Gabryjelskiej, Krajewskiego, Mackiewicza (1999), Gajewskiego 
(2002, 2003) lub Kaczorowskiego (2004, rozdział 3).
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By stymulanty i destymulanty mogły być porównywalne między sobą, na-
leży destymulanty sprowadzić do stymulant, a następnie je wystandaryzować. 
Często spotykanym sposobem sprowadzania destymulant (ditj) do stymulant 
(sitj) jest ich przekształcenie zgodnie z następującym równaniem:

.
itj

itj d
s 1=

.
 (1)

przy czym subskrypty i odnoszą się do kolejnych powiatów, t-lat, zaś j-
stymulant bądź destymulant. Po zamianie destymulant na stymulanty stosuje 
się procedurę standaryzacji (normalizacji) stymulant. Oznaczając przez. itjs .
wystandaryzowany stymulantę, można ją zapisać następująco:

.

( )
ti

itj

itj
itj s

s
s

,

max
=

 (2)

Wystandaryzowany stymulanty, opisane przez równanie (2), są porów-
nywalne między sobą, tj. dla każdego j1≠j2, gdyż wartości każdej z nich 
znajdują się w przedziale [0;1]. Wartość wystandaryzowanej stymulanty 
równa 1 interpretowana jest w ten sposób, że j-ta zmienna przyjęła w i-tym 
powiecie w roku t maksymalną wartość wśród wszystkich obserwacji wy-
stępujących w badanej próbie. Im bliżej/dalej od 1 znajduje się wystandary-
zowany stymulanta. itjs , tym względnie lepsza/gorsza była sytuacja opisana 
przez tę stymulantę.

Policzone zgodnie z równaniami (1–2) wystandaryzowane stymulanty 
posłużyły do konstrukcji taksonomicznych wskaźników rozwoju ekono-
micznego opartych na odległościach w przestrzeni euklidesowej (OEit) 
i miejskiej (OMit) postaci:

.
( )∑

=

−=
m

i
itjti sEO

1

21 
 (3a)

i:

.
∑

=

−=
m

i
itjti sMO

1
1 

 (3b),

gdzie m jest liczbą wykorzystanych stymulant.
Wskaźniki taksonomiczne OEit i OMit mogą należeć do przedziału 

, w przypadku odległości euklidesowej, oraz [0; m], w przypadku 
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odległości miejskiej. Wartości wskaźników OEit i OMit mierzą odległość 
pomiędzy hipotetycznym obiektem-wzorcem (charakteryzującym się mak-
symalną wartością każdej z rozważanych stymulant w próbie) a wartościami 
owych stymulant w powiecie i w roku t. Innymi słowy, im mniejsze/większe 
są odległości OEit i OMit, tym lepiej/gorzej rozwinięty był dany powiat pod 
względem rozważanych zmiennych makroekonomicznych.

W analizach przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego 
powiatów w latach 2002–2007 wykorzystano 3 stymulanty (majątek trwały 
brutto per capita, inwestycje na mieszkańca i płace) oraz jedną destymulantę 
(stopę bezrobocia).

4. Przestrzenne zróżnicowanie taksonomicznych wskaźników 
rozwoju powiatów

Przestrzenne zróżnicowanie wartości wskaźników taksonomicznych op-
artych na odległościach w przestrzeni euklidesowej i miejskiej dla powiatów 
w Polsce w latach 2002–2007 przedstawiono (odpowiednio) na wykresie 
5 i w tabeli 6 (odległości w przestrzeni euklidesowej) oraz na wykresie 6 
i w tabeli 8 (odległości w przestrzeni miejskiej). Natomiast podstawowe 
mierniki przestrzennego zróżnicowania tych wskaźników zestawiono (odpo-
wiednio) w tabelach 7 (odległości w przestrzeni euklidesowej) i 9 (odległości 
w przestrzeni miejskiej). 

Ze względu na odmienny sposób konstruowania wskaźników takso-
nomicznych opartych na odległościach w przestrzeni euklidesowej i miej-
skiej ich wartości dla poszczególnych powiatów różnią się między sobą. 
W związku z tym badane powiaty zostały w odmienny sposób uszeregowane 
ze względu na poziom rozwoju ekonomicznego, mierzonego odległościami 
badanych powiatów od obiektu wzorcowego w oparciu o te dwa mierniki 
taksonomiczne. Jednakże różnice te nie są znaczące. W związku z tym wy-
niki tych obliczeń pozwalają sformułować następujące wnioski dotyczące 
przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego powiatów w Polsce 
w latach 2002–2007:

–  Zdecydowanie najwyższym poziomem rozwoju, czyli najmniejszymi 
odległościami od wzorca, ze względu na analizowane zmienne makroeko-
nomiczne charakteryzowały się powiaty grodzkie: warszawski (mazowie-
cki), poznański (wielkopolskie), Katowice (śląskie), płocki (mazowieckie), 
krakowski (małopolskie), gdański (pomorskie), wrocławski (dolnośląskie), 
Tychy (śląskie), Gliwice (śląskie), Gdynia (pomorskie), a także ziemskie: 
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bełchatowski (łódzkie), piaseczyński (mazowieckie), polkowicki (dolnoślą-
skie), zgorzelecki (dolnośląskie) i kozienicki (mazowieckie).
WYKRES 5. Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika taksonomicznego opartego na odle-
głości w przestrzeni euklidesowej w latach 2002–2007

1,75 do 3,4   (77)
1,73 do 1,75  (67)
1,7  do 1,73  (59)
1,64 do 1,7   (94)
0,68 do 1,64  (81)

.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl

TABELA 6. Przestrzenne zróżnicowanie liczby powiatów w poszczególnych grupach 
kwartylowych ze względu na poziom wskaźnika taksonomicznego opartego na odległości 
w przestrzeni euklidesowej

Województwo
Grupa kwartylowa

Pierwsza
(Q1≈1,65)

Druga
(Me≈1,71)

Trzecia
(Q3≈1,75) Czwarta

Dolnośląskie 9 5 6 9
Kujawsko-pomorskie 3 2 6 12
Lubelskie 3 6 8 7
Lubuskie 3 2 6 3
Łódzkie 3 9 10 2
Małopolskie 7 6 5 4
Mazowieckie 11 10 10 11
Opolskie 4 3 5 0
Podkarpackie 5 6 5 9
Podlaskie 3 7 5 2
Pomorskie 4 6 6 4
Śląskie 20 11 4 1
Świętokrzyskie 3 4 5 2
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Warmińsko-mazurskie 2 0 4 15
Wielkopolskie 9 17 5 4
Zachodniopomorskie 6 1 4 10

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl..

– Ze względu na wartości wskaźników taksonomicznych obliczonych 
na podstawie analizowanych zmiennych najwyższym poziomem rozwoju 
ekonomicznego charakteryzowały się województwa śląskie i opolskie. 
W województwach tych największy udział powiatów został zakwalifikowany 
do pierwszej grupy kwartylowej, a więc znajdującej się najbliżej wzorca 
rozwoju ekonomicznego (tabela 6 i 8). 
TABELA 7. Wybrane mierniki przestrzennego zróżnicowania wskaźników taksonomicz-
nych opartych na odległości w przestrzeni euklidesowej dla powiatów w Polsce w latach 
2002–2007

Wskaźniki Lata
2002 2003 2004 2005 2006 2007

Średnia nieważona 1,699 1,701 1,696 1,688 1,664 1,624
Odchylenie standardowe 0,096 0,097 0,099 0,103 0,114 0,139
Q1 1,679 1,679 1,672 1,666 1,637 1,591
Me 1,726 1,730 1,724 1,716 1,694 1,660
Q3 1,756 1,760 1,757 1,752 1,737 1,712
Współczynnik zmienności 
oparty na odchyleniu stan-
dardowym

0,057 0,057 0,059 0,061 0,068 0,085

Współczynnik zmienno-
ści oparty na odchyleniu 
ćwiartkowym

0,022 0,023 0,025 0,025 0,030 0,036

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl..

– W czwartej grupie kwartylowej, a więc wśród powiatów o najwyż-
szym poziomie rozwoju ekonomicznego mierzonego wartością wskaźników 
taksonomicznych, znajdowały się powiaty grodzkie: olsztyński (warmińsko-
mazurskie), bielski (śląskie), Sopot (pomorskie), zielonogórski (lubuskie), 
rzeszowski (podkarpackie), opolski (opolskie), Jaworzno i Rybnik (śląskie), 
szczeciński (zachodniopomorskie), bydgoski (kujawsko-pomorskie), łódzki 
(łódzkie), krośnieński (podkarpackie), tarnowski (małopolskie), lubelski 
(lubelskie), toruński (kujawsko-pomorskie), kielecki (świętokrzyskie), ka-
liski (wielkopolskie), białostocki (podlaskie), jeleniogórski (dolnośląskie), 
białostocki (podlaskie), gorzowski (lubuskie), częstochowski (śląskie), 
koszalińskie (zachodniopomorskie). Wynika stąd więc, iż do czwartej gru-
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py kwartylowej powiatów, czyli wśród najwyżej rozwiniętych powiatów, 
należały jednostki samorządu terytorialnego, w których znajdują się stolice 
starych województw, pełniące rolę centrów rozwoju lokalnego.
WYKRES 6. Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika taksonomicznego opartego na odle-
głości w przestrzeni miejskiej w latach 2002–2007

3,46 do 6,69  (56)
3,41 do 3,46  (90)
3,33 do 3,41  (70)
3,21 do 3,33  (83)
1,26 do 3,21  (79)

.Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl..

– W drugiej grupie kwartylowej, a więc między medianą a pierwszym 
kwartylem, znajdowało się m.in. ponad 40% powiatów z województwa 
wielkopolskiego, ok. 40% z województw łódzkiego i podlaskiego oraz ok. 
30% powiatów z województwa śląskiego (tabela 6 i 8).
Tabela 8. Przestrzenne zróżnicowanie liczby powiatów w poszczególnych grupach kwar-
tylowych ze względu na poziom wskaźnika taksonomicznego opartego na odległości 
miejskiej 

Województwo
Grupa kwartylowa

Pierwsza
(Q1≈3,24)

Druga
(Me≈3,36)

Trzecia
(Q3≈3,44) Czwarta

Dolnośląskie 9 5 6 9
Kujawsko-pomorskie 3 2 6 12
Lubelskie 3 6 8 7
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Lubuskie 3 2 5 4
Łódzkie 3 9 9 3
Małopolskie 6 8 4 4
Mazowieckie 13 8 12 9
Opolskie 4 3 5 0
Podkarpackie 5 6 6 8
Podlaskie 4 6 5 2
Pomorskie 4 6 5 5
Śląskie 19 12 3 2
Świętokrzyskie 3 5 5 1
Warmińsko-mazurskie 2 0 4 15
Wielkopolskie 9 15 7 4
Zachodniopomorskie 5 2 4 10

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl

– W trzeciej grupie kwartylowej, czyli między medianą a trzecim 
kwartylem, dominowały powiaty z województwa lubuskiego, łódzkiego, 
opolskiego i świętokrzyskiego.

– W pierwszej grupie kwartylowej, a zatem wśród powiatów o najniż-
szym poziomie rozwoju ze względu na analizowane zmienne, znalazło się 
najwięcej jednostek terytorialnych z województw warmińsko-mazurskiego 
(ok. 70%), kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego (ok. 50%), 
a także dolnośląskiego i podkarpackiego (ok. 30%).
TABELA 9. Wybrane mierniki przestrzennego zróżnicowania wskaźników taksonomicznych 
opartych na odległości miejskiej dla powiatów w Polsce w latach 2002–2007

Wskaźniki Lata
2002 2003 2004 2005 2006 2007

Średnia nieważona 3,341 3,343 3,332 3,315 3,263 3,168
Odchylenie standardowe 0,214 0,218 0,223 0,230 0,252 0,313
Q1 3,300 3,291 3,281 3,267 3,205 3,107
Me 3,403 3,409 3,398 3,381 3,334 3,253
Q3 3,469 3,472 3,465 3,455 3,422 3,365
Współczynnik zmienności 
oparty na odchyleniu stan-
dardowym

0,064 0,065 0,067 0,069 0,077 0,099

Współczynnik zmienno-
ści oparty na odchyleniu 
ćwiartkowym

0,025 0,027 0,027 0,028 0,032 0,040

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl.
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– Zdecydowanie największymi odległościami w przestrzeniach eukli-
desowej i miejskiej, a zatem najsłabiej rozwiniętymi, okazały się powiaty: 
brzozowski i strzyżowski (podkarpackie), żuromiński (mazowieckie), łobe-
ski (zachodniopomorskie), sępoleński i włocławski (kujawsko-pomorskie), 
lipnowski (kujawsko-pomorskie), nowomiejski, węgorzewski i gołdapski 
(warmińsko-mazurskie), a także radomski i szydłowiecki (mazowieckie).

– Z tabeli 7 i 9 wynika, iż w latach 2002–2007 wartości średnich nie-
ważonych oraz kwartyli pierwszego i drugiego (mediana) zmniejszały się. 
Oznacza to, iż w badanym okresie przeciętnie wszystkie powiaty oraz jed-
nostki zakwalifikowane do pierwszej i drugiej grupy kwartylowej zmniej-
szyły dystans rozwoju ekonomicznego w stosunku do wzorca. Jednakże 
rosnące wartości wskaźników zmienności (VS, VQ) ilustrują, iż ze względu 
na obliczone wskaźniki taksonomiczne nierówności pomiędzy powiatami, 
choć niewielkie, to jednak zwiększały się w badanym okresie. Oznacza to, 
iż zróżnicowanie poziomu rozwoju ekonomicznego powiatów w Polsce 
w latach 2002–2007 pogłębiało się.

5. Podsumowanie i wnioski

Prowadzone w opracowaniu można podsumować następująco:
I. Najwyższe wartości płac, a także majątku trwałego brutto per capita.

i inwestycji na mieszkańca w latach 2002–2007 wystąpiły w powiatach znaj-
dujących się w dużych i średnich aglomeracjach miejskich oraz w powiatach 
grodzkich, które do 1999 roku pełniły funkcje stolic starych województw. 
Również w tych powiatach występowały niskie lub względnie niskie stopy 
bezrobocia. Wynika stąd, iż duże miasta i średnie miasta, do których można 
zaliczyć stolice obecnych i starych województw, są wyróżniającymi się, 
na tle wszystkich powiatów Polski, ośrodkami rozwoju gospodarczego na 
poziomie regionalnym lub lokalnym.

II. Najniższymi poziomami płac, majątku trwałego brutto na mieszkańca 
oraz inwestycji per capita charakteryzowały się rolnicze powiaty ziemskie 
leżące na wschód od Wisły. Natomiast najwyższe stopy bezrobocia wystę-
powały na obszarach popegeerowskich.

III. W grupie badanych zmiennych makroekonomicznych najmniejszym 
przestrzennym zróżnicowaniem charakteryzowały się płace, najwyższym 
zaś majątek trwały brutto per capita oraz inwestycje na mieszkańca. 
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IV. Zdecydowanie najmniejszymi odległościami w przestrzeni eukli-
desowej i miejskiej, a więc najlepiej rozwiniętymi w latach 2002–2007 
powiatami w Polsce, były powiaty leżące w aglomeracjach dużych miast 
wojewódzkich, tj. Warszawy, Poznania, Katowic i Trójmiasta, a także po-
wiaty grodzkie, które do 1999 roku pełniły funkcję miast wojewódzkich.

V. Z kolei najniższym, na tle wszystkich badanych powiatów, rozwojem 
ekonomicznym charakteryzowały się rolnicze obszary w województwach 
warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim oraz 
dolnośląskim i podkarpackim. 

VI. Również w odniesieniu do przestrzennego zróżnicowania wartości 
obliczonych wskaźników taksonomicznych można sformułować wniosek, 
iż linia Wisły wyznacza podział powiatów na relatywnie wyżej i słabiej 
rozwinięte. W związku z tym, w ujęciu przeciętnym, powiaty zlokalizowane 
po wschodniej stronie linii Wisły charakteryzują się na ogół niższym po-
ziomem rozwoju w stosunku do powiatów znajdujących się po zachodniej 
jej stronie. 

VII. W latach 2002–2007 nierówności ekonomiczne między powiatami 
w Polsce, mierzone zróżnicowaniem wartości wskaźników taksonomicz-
nych opartych na odległościach w przestrzeniach euklidesowej i miejskiej, 
pogłębiły się. Jednakże należy podkreślić, iż skala pogłębienia tego zróż-
nicowania jest niewielka. 
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Aneks: klasyfikacja powiatów według wskaźników  
taksonomicznych OE i OM

Lp. Powiat Województwo OE Powiat Województwo OM
1 Warszawa mazowieckie 0,685 Warszawa mazowieckie 1,270
2 Poznań wielkopolskie 1,234 bełchatowski łódzkie 2,251
3 Katowice śląskie 1,278 Płock mazowieckie 2,256
4 bełchatowski łódzkie 1,319 Poznań wielkopolskie 2,387
5 Płock mazowieckie 1,335 Katowice śląskie 2,398
6 Kraków małopolskie 1,345 zgorzelecki dolnośląskie 2,467
7 Gdańsk pomorskie 1,361 polkowicki dolnośląskie 2,498
8 piaseczyński mazowieckie 1,383 Gdańsk pomorskie 2,622
9 polkowicki dolnośląskie 1,385 Kraków małopolskie 2,631
10 zgorzelecki dolnośląskie 1,386 piaseczyński mazowieckie 2,644
11 Wrocław dolnośląskie 1,428 lubiński dolnośląskie 2,702
12 Tychy śląskie 1,429 kozienicki mazowieckie 2,734
13 Gliwice śląskie 1,436 Tychy śląskie 2,761
14 Gdynia pomorskie 1,453 Gdynia pomorskie 2,766
15 kozienicki mazowieckie 1,456 Gliwice śląskie 2,770
16 Dąbrowa Górnicza śląskie 1,457 Dąbrowa Górnicza śląskie 2,777
17 Olsztyn warmińsko-mazurskie 1,457 Jastrzębie-Zdrój śląskie 2,778
18 Bielsko-Biała śląskie 1,466 Sopot pomorskie 2,782
19 Sopot pomorskie 1,478 Wrocław dolnośląskie 2,796
20 Zielona Góra lubuskie 1,481 Olsztyn warmińsko-mazurskie 2,830
21 Jastrzębie-Zdrój śląskie 1,486 Bielsko-Biała śląskie 2,863
22 lubiński dolnośląskie 1,491 Zielona Góra lubuskie 2,865
23 Konin wielkopolskie 1,491 Konin wielkopolskie 2,869
24 poznański wielkopolskie 1,502 pruszkowski mazowieckie 2,907
25 mikołowski śląskie 1,506 Jaworzno śląskie 2,914
26 Rzeszów podkarpackie 1,508 mikołowski śląskie 2,921
27 pruszkowski mazowieckie 1,514 poznański wielkopolskie 2,927
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28 Opole opolskie 1,516 policki zachodniopomorskie 2,942
29 Jaworzno śląskie 1,517 opolski opolskie 2,950
30 Rybnik śląskie 1,520 Rzeszów podkarpackie 2,951
31 opolski opolskie 1,523 Opole opolskie 2,951
32 Szczecin zachodniopomorskie 1,525 Rybnik śląskie 2,957
33 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 1,529 Ostrołęka mazowieckie 2,958
34 policki zachodniopomorskie 1,530 Szczecin zachodniopomorskie 2,974
35 Ostrołęka mazowieckie 1,535 warszawski zachodni mazowieckie 2,986
36 Łódź łódzkie 1,536 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 2,999
37 Krosno podkarpackie 1,541 kwidzyński pomorskie 3,003
38 Tarnów małopolskie 1,543 krapkowicki opolskie 3,009
39 warszawski zachodni mazowieckie 1,544 staszowski świętokrzyskie 3,015
40 kwidzyński pomorskie 1,548 łęczyński lubelskie 3,021
41 staszowski świętokrzyskie 1,548 Łódź łódzkie 3,024
42 krapkowicki opolskie 1,555 Krosno podkarpackie 3,024
43 Lublin lubelskie 1,556 Tarnów małopolskie 3,028
44 grójecki mazowieckie 1,559 grójecki mazowieckie 3,041
45 Toruń kujawsko-pomorskie 1,560 grodziski mazowiecki mazowieckie 3,044
46 kędzierzyńsko-kozielski opolskie 1,563 kędzierzyńsko-kozielski opolskie 3,046
47 pszczyński śląskie 1,564 Lublin lubelskie 3,047
48 Kielce świętokrzyskie 1,565 Toruń kujawsko-pomorskie 3,054
49 Kalisz wielkopolskie 1,571 Kielce świętokrzyskie 3,063
50 Białystok podlaskie 1,572 pszczyński śląskie 3,074
51 Jelenia Góra dolnośląskie 1,575 gryfiński zachodniopomorskie 3,076
52 bieruńsko-lędziński śląskie 1,576 Jelenia Góra dolnośląskie 3,080
53 grodziski mazowiecki mazowieckie 1,577 Białystok podlaskie 3,080
54 Ruda Śląska śląskie 1,584 Kalisz wielkopolskie 3,081
55 wrocławski dolnośląskie 1,586 bieruńsko-lędziński śląskie 3,088
56 gryfiński zachodniopomorskie 1,590 Ruda Śląska śląskie 3,096
57 łęczyński lubelskie 1,591 wrocławski dolnośląskie 3,103
58 chrzanowski małopolskie 1,595 chrzanowski małopolskie 3,118
59 Gorzów Wielkopolski lubuskie 1,597 puławski lubelskie 3,126
60 Mysłowice śląskie 1,597 Gorzów Wielkopolski lubuskie 3,131
61 puławski lubelskie 1,597 Włocławek kujawsko-pomorskie 3,131
62 Włocławek kujawsko-pomorskie 1,599 Mysłowice śląskie 3,140
63 mielecki podkarpackie 1,608 oławski dolnośląskie 3,156
64 stalowowolski podkarpackie 1,608 stalowowolski podkarpackie 3,160
65 oławski dolnośląskie 1,608 Zabrze śląskie 3,161
66 Częstochowa śląskie 1,611 mielecki podkarpackie 3,162
67 Zabrze śląskie 1,618 Częstochowa śląskie 3,167
68 pilski wielkopolskie 1,623 żywiecki śląskie 3,168
69 żywiecki śląskie 1,624 sochaczewski mazowieckie 3,175
70 głogowski dolnośląskie 1,626 pińczowski świętokrzyskie 3,188
71 sanocki podkarpackie 1,626 pilski wielkopolskie 3,189
72 Leszno wielkopolskie 1,626 głogowski dolnośląskie 3,191
73 Chorzów śląskie 1,631 Leszno wielkopolskie 3,195
74 siemiatycki podlaskie 1,631 Siedlce mazowieckie 3,196
75 Nowy Sącz małopolskie 1,632 sanocki podkarpackie 3,196
76 Siedlce mazowieckie 1,632 Chorzów śląskie 3,204
77 sochaczewski mazowieckie 1,632 krakowski małopolskie 3,209
78 Legnica dolnośląskie 1,635 siemiatycki podlaskie 3,209
79 szamotulski wielkopolskie 1,636 Nowy Sącz małopolskie 3,210
80 pińczowski świętokrzyskie 1,636 szamotulski wielkopolskie 3,210
81 krakowski małopolskie 1,638 Legnica dolnośląskie 3,220
82 Skierniewice łódzkie 1,640 szczecinecki zachodniopomorskie 3,221

83 turecki wielkopolskie 1,643 nowodworski mazowie-
cki mazowieckie 3,223

84 szczecinecki zachodniopomorskie 1,645 olkuski małopolskie 3,227
85 bielski podlaski podlaskie 1,646 augustowski podlaskie 3,227
86 bielski śląskie 1,647 Skierniewice łódzkie 3,227
87 będziński śląskie 1,649 bielski podlaski podlaskie 3,229
88 Elbląg warmińsko-mazurskie 1,649 turecki wielkopolskie 3,231
89 olkuski małopolskie 1,650 żyrardowski mazowieckie 3,232
90 Sosnowiec śląskie 1,650 Elbląg warmińsko-mazurskie 3,232
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91 nowotomyski wielkopolskie 1,650 Świnoujście zachodniopomorskie 3,235
92 gorzowski lubuskie 1,651 gorzowski lubuskie 3,237
93 Świnoujście zachodniopomorskie 1,653 nowotomyski wielkopolskie 3,240
94 oświęcimski małopolskie 1,653 będziński śląskie 3,241
95 Koszalin zachodniopomorskie 1,653 Sosnowiec śląskie 3,242
96 żyrardowski mazowieckie 1,653 bielski śląskie 3,242
97 tatrzański małopolskie 1,654 Koszalin zachodniopomorskie 3,243
98 świecki kujawsko-pomorskie 1,654 świecki kujawsko-pomorskie 3,245
99 wolsztyński wielkopolskie 1,656 kępiński wielkopolskie 3,247
100 raciborski śląskie 1,656 wolsztyński wielkopolskie 3,248
101 Radom mazowieckie 1,658 oświęcimski małopolskie 3,248
102 otwocki mazowieckie 1,659 Radom mazowieckie 3,250
103 grodziski wielkopolski wielkopolskie 1,659 raciborski śląskie 3,250
104 kępiński wielkopolskie 1,660 otwocki mazowieckie 3,253
105 augustowski podlaskie 1,661 tatrzański małopolskie 3,255
106 sandomierski świętokrzyskie 1,661 sandomierski świętokrzyskie 3,258

107 nowodworski  mazo-
wiecki mazowieckie 1,663 legionowski mazowieckie 3,261

108 Słupsk pomorskie 1,663 grodziski wielkopolski wielkopolskie 3,267
109 tarnogórski śląskie 1,665 Słupsk pomorskie 3,269
110 wysokomazowiecki podlaskie 1,666 opatowski świętokrzyskie 3,273
111 kraśnicki lubelskie 1,667 wysokomazowiecki podlaskie 3,273
112 cieszyński śląskie 1,667 Zamość lubelskie 3,276
113 Zamość lubelskie 1,669 tarnogórski śląskie 3,276
114 opatowski świętokrzyskie 1,669 cieszyński śląskie 3,282
115 gliwicki śląskie 1,671 koniński wielkopolskie 3,284
116 legionowski mazowieckie 1,672 oleski opolskie 3,284
117 Łomża podlaskie 1,672 średzki śląski dolnośląskie 3,286
118 średzki śląski dolnośląskie 1,672 grajewski podlaskie 3,287
119 oleski opolskie 1,672 kraśnicki lubelskie 3,287
120 Tarnobrzeg podkarpackie 1,673 gliwicki śląskie 3,287
121 leżajski podkarpackie 1,673 Siemianowice Śląskie śląskie 3,290
122 Siemianowice Śląskie śląskie 1,675 gdański pomorskie 3,291
123 Suwałki podlaskie 1,676 leżajski podkarpackie 3,291
124 śremski wielkopolskie 1,676 Łomża podlaskie 3,292
125 rawicki wielkopolskie 1,677 leszczyński wielkopolskie 3,294
126 sokołowski mazowieckie 1,677 śremski wielkopolskie 3,298
127 dębicki podkarpackie 1,679 Tarnobrzeg podkarpackie 3,298
128 wieruszowski łódzkie 1,679 wałbrzyski dolnośląskie 3,298
129 grajewski podlaskie 1,680 sokołowski mazowieckie 3,298
130 wałbrzyski dolnośląskie 1,680 Suwałki podlaskie 3,300
131 gdański pomorskie 1,680 tarnobrzeski podkarpackie 3,302
132 hajnowski podlaskie 1,680 bocheński małopolskie 3,304
133 leszczyński wielkopolskie 1,681 ciechanowski mazowieckie 3,304
134 lubliniecki śląskie 1,682 tczewski pomorskie 3,305
135 bocheński małopolskie 1,682 żarski lubuskie 3,305
136 ciechanowski mazowieckie 1,682 kolski wielkopolskie 3,305
137 żarski lubuskie 1,683 dębicki podkarpackie 3,306
138 tarnobrzeski podkarpackie 1,683 hajnowski podlaskie 3,308
139 świebodziński lubuskie 1,685 myślenicki małopolskie 3,308
140 tczewski pomorskie 1,686 wielicki małopolskie 3,309
141 Świętochłowice śląskie 1,686 Świętochłowice śląskie 3,311
142 myślenicki małopolskie 1,686 lubliniecki śląskie 3,313
143 wołowski dolnośląskie 1,686 rawicki wielkopolskie 3,317
144 wielicki małopolskie 1,686 wieruszowski łódzkie 3,317
145 Przemyśl podkarpackie 1,687 wołomiński mazowieckie 3,317
146 kościański wielkopolskie 1,688 wołowski dolnośląskie 3,320
147 łowicki łódzkie 1,688 miński mazowieckie 3,321
148 brzeski śląski opolskie 1,688 Przemyśl podkarpackie 3,321
149 Chełm lubelskie 1,688 starogardzki pomorskie 3,321
150 koniński wielkopolskie 1,689 zawierciański śląskie 3,321
151 zawierciański śląskie 1,689 brzeski śląski opolskie 3,321
152 gostyński wielkopolskie 1,689 średzki wielkopolski wielkopolskie 3,323
153 miński mazowieckie 1,690 kościański wielkopolskie 3,323
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154 Piotrków Trybunalski łódzkie 1,690 Chełm lubelskie 3,324
155 kolski wielkopolskie 1,691 łowicki łódzkie 3,324
156 strzelecki opolski opolskie 1,691 strzelecki opolski opolskie 3,325
157 wołomiński mazowieckie 1,692 świebodziński lubuskie 3,325
158 ostrzeszowski wielkopolskie 1,692 skierniewicki łódzkie 3,328
159 kutnowski łódzkie 1,693 Bytom śląskie 3,328
160 średzki wielkopolski wielkopolskie 1,693 ostrzeszowski wielkopolskie 3,329
161 inowrocławski kujawsko-pomorskie 1,693 gostyński wielkopolskie 3,329
162 pabianicki łódzkie 1,693 świdnicki dolnośląskie 3,329
163 kołobrzeski zachodniopomorskie 1,693 jędrzejowski świętokrzyskie 3,330
164 świdnicki dolnośląskie 1,694 Piekary Śląskie śląskie 3,332
165 buski świętokrzyskie 1,694 kutnowski łódzkie 3,332
166 międzychodzki wielkopolskie 1,695 buski świętokrzyskie 3,332
167 starogardzki pomorskie 1,695 inowrocławski kujawsko-pomorskie 3,334
168 wodzisławski śląskie 1,696 kołobrzeski zachodniopomorskie 3,335
169 Piekary Śląskie śląskie 1,696 wejherowski pomorskie 3,339
170 Bytom śląskie 1,696 pabianicki łódzkie 3,340
171 jędrzejowski świętokrzyskie 1,697 pucki pomorskie 3,341
172 pucki pomorskie 1,697 Piotrków Trybunalski łódzkie 3,342
173 skierniewicki łódzkie 1,698 Biała Podlaska lubelskie 3,343
174 wejherowski pomorskie 1,698 moniecki podlaskie 3,343
175 Biała Podlaska lubelskie 1,698 garwoliński mazowieckie 3,344
176 wieluński łódzkie 1,698 suski małopolskie 3,345
177 garwoliński mazowieckie 1,700 obornicki wielkopolskie 3,346
178 bolesławiecki dolnośląskie 1,702 międzychodzki wielkopolskie 3,347
179 obornicki wielkopolskie 1,702 miechowski małopolskie 3,347
180 moniecki podlaskie 1,702 bolesławiecki dolnośląskie 3,349
181 suski małopolskie 1,702 wodzisławski śląskie 3,350
182 miechowski małopolskie 1,703 opoczyński łódzkie 3,353
183 ostrowski wielkopolski wielkopolskie 1,703 wieluński łódzkie 3,354
184 opoczyński łódzkie 1,704 pajęczański łódzkie 3,355
185 jasielski podkarpackie 1,704 proszowicki małopolskie 3,356
186 krotoszyński wielkopolskie 1,705 jasielski podkarpackie 3,358
187 pajęczański łódzkie 1,705 świdnicki lubelskie 3,358
188 świdnicki lubelskie 1,705 ostrowski wielkopolski wielkopolskie 3,358
189 biłgorajski lubelskie 1,706 biłgorajski lubelskie 3,359
190 gnieźnieński wielkopolskie 1,707 skarżyski świętokrzyskie 3,359
191 rawski łódzkie 1,707 zielonogórski lubuskie 3,363
192 wadowicki małopolskie 1,708 gnieźnieński wielkopolskie 3,364
193 nowotarski małopolskie 1,709 rawski łódzkie 3,366
194 proszowicki małopolskie 1,709 strzeliński dolnośląskie 3,367
195 skarżyski świętokrzyskie 1,709 krotoszyński wielkopolskie 3,367
196 ostrowski mazowiecki mazowieckie 1,710 ostrowski mazowiecki mazowieckie 3,368
197 wrzesiński wielkopolskie 1,710 wadowicki małopolskie 3,369
198 zielonogórski lubuskie 1,711 goleniowski zachodniopomorskie 3,369
199 krasnostawski lubelskie 1,711 rybnicki śląskie 3,369
200 zduńskowolski łódzkie 1,711 stargardzki zachodniopomorskie 3,369
201 brzeski małopolskie 1,711 nowotarski małopolskie 3,369
202 przasnyski mazowieckie 1,712 przasnyski mazowieckie 3,369
203 stargardzki zachodniopomorskie 1,712 krasnostawski lubelskie 3,372
204 Żory śląskie 1,712 włoszczowski świętokrzyskie 3,374
205 strzeliński dolnośląskie 1,713 jarosławski podkarpackie 3,376
206 goleniowski zachodniopomorskie 1,714 zduńskowolski łódzkie 3,377
207 jarosławski podkarpackie 1,714 wrzesiński wielkopolskie 3,377
208 zgierski łódzkie 1,714 łomżyński podlaskie 3,378
209 sieradzki łódzkie 1,715 radzyński lubelskie 3,379
210 rybnicki śląskie 1,716 zgierski łódzkie 3,379
211 radzyński lubelskie 1,717 Żory śląskie 3,379
212 włoszczowski świętokrzyskie 1,717 brzeski małopolskie 3,380
213 głubczycki opolskie 1,719 namysłowski opolskie 3,380
214 chodzieski wielkopolskie 1,719 sieradzki łódzkie 3,381
215 bydgoski kujawsko-pomorskie 1,719 głubczycki opolskie 3,386
216 namysłowski opolskie 1,720 czarnkowsko-trzcianecki wielkopolskie 3,389
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217 czarnkowsko-trzcianecki wielkopolskie 1,721 lubelski lubelskie 3,390
218 łomżyński podlaskie 1,722 kartuski pomorskie 3,391
219 lubelski lubelskie 1,722 bydgoski kujawsko-pomorskie 3,392
220 kartuski pomorskie 1,722 słubicki lubuskie 3,392
221 oleśnicki dolnośląskie 1,723 chodzieski wielkopolskie 3,394
222 białostocki podlaskie 1,723 białostocki podlaskie 3,396
223 Grudziądz kujawsko-pomorskie 1,723 sokólski podlaskie 3,397

224 tomaszowski mazowie-
cki łódzkie 1,723 suwalski podlaskie 3,398

225 brodnicki kujawsko-pomorskie 1,724 Grudziądz kujawsko-pomorskie 3,398
226 sokólski podlaskie 1,725 oleśnicki dolnośląskie 3,399
227 ełcki warmińsko-mazurskie 1,725 ełcki warmińsko-mazurskie 3,400
228 wałecki zachodniopomorskie 1,726 płoński mazowieckie 3,400
229 wyszkowski mazowieckie 1,726 wałecki zachodniopomorskie 3,400
230 słubicki lubuskie 1,727 brodnicki kujawsko-pomorskie 3,402
231 łódzki wschodni łódzkie 1,727 tomaszowski mazowiecki łódzkie 3,402
232 przeworski podkarpackie 1,728 wyszkowski mazowieckie 3,403
233 starachowicki świętokrzyskie 1,729 przeworski podkarpackie 3,403
234 suwalski podlaskie 1,729 kluczborski opolskie 3,404
235 kaliski wielkopolskie 1,729 łódzki wschodni łódzkie 3,410
236 kluczborski opolskie 1,730 kazimierski świętokrzyskie 3,410
237 płoński mazowieckie 1,730 trzebnicki dolnośląskie 3,411
238 kazimierski świętokrzyskie 1,731 malborski pomorskie 3,411
239 myśliborski zachodniopomorskie 1,731 łosicki mazowieckie 3,411
240 poddębicki łódzkie 1,732 kaliski wielkopolskie 3,412
241 ostrowiecki świętokrzyskie 1,732 łęczycki łódzkie 3,414
242 ropczycko-sędziszowski podkarpackie 1,733 starachowicki świętokrzyskie 3,414
243 żniński kujawsko-pomorskie 1,734 ropczycko-sędziszowski podkarpackie 3,414
244 myszkowski śląskie 1,734 myśliborski zachodniopomorskie 3,415
245 malborski pomorskie 1,734 lęborski pomorskie 3,416
246 łosicki mazowieckie 1,734 ostrowiecki świętokrzyskie 3,416
247 trzebnicki dolnośląskie 1,735 poddębicki łódzkie 3,416
248 łańcucki podkarpackie 1,735 białobrzeski mazowieckie 3,416
249 janowski lubelskie 1,735 płocki mazowieckie 3,418
250 jeleniogórski dolnośląskie 1,736 międzyrzecki lubuskie 3,422
251 lęborski pomorskie 1,736 zambrowski podlaskie 3,422
252 łęczycki łódzkie 1,736 janowski lubelskie 3,422
253 zambrowski podlaskie 1,736 siedlecki mazowieckie 3,425
254 płocki mazowieckie 1,737 łańcucki podkarpackie 3,425
255 mrągowski warmińsko-mazurskie 1,737 prudnicki opolskie 3,425
256 prudnicki opolskie 1,737 jeleniogórski dolnośląskie 3,425
257 iławski warmińsko-mazurskie 1,737 żniński kujawsko-pomorskie 3,426
258 międzyrzecki lubuskie 1,737 mrągowski warmińsko-mazurskie 3,427
259 jarociński wielkopolskie 1,737 gorlicki małopolskie 3,428
260 radomszczański łódzkie 1,738 myszkowski śląskie 3,428
261 białobrzeski mazowieckie 1,738 nyski opolskie 3,429
262 nyski opolskie 1,739 ostrołęcki mazowieckie 3,429
263 łukowski lubelskie 1,739 hrubieszowski lubelskie 3,429
264 siedlecki mazowieckie 1,739 leski podkarpackie 3,430
265 mławski mazowieckie 1,740 ząbkowicki dolnośląskie 3,432
266 kłobucki śląskie 1,740 krośnieński odrzański lubuskie 3,433
267 hrubieszowski lubelskie 1,740 iławski warmińsko-mazurskie 3,433
268 gorlicki małopolskie 1,741 kościerski pomorskie 3,433
269 kościerski pomorskie 1,742 łukowski lubelskie 3,433
270 rzeszowski podkarpackie 1,742 człuchowski pomorskie 3,433
271 wschowski lubuskie 1,742 wąbrzeski kujawsko-pomorskie 3,434
272 człuchowski pomorskie 1,743 sierpecki mazowieckie 3,435
273 wąbrzeski kujawsko-pomorskie 1,743 rycki lubelskie 3,435
274 rypiński kujawsko-pomorskie 1,743 rzeszowski podkarpackie 3,437
275 rycki lubelskie 1,743 jarociński wielkopolskie 3,437
276 łaski łódzkie 1,743 mławski mazowieckie 3,437
277 chojnicki pomorskie 1,743 strzelecko-drezdenecki lubuskie 3,437
278 giżycki warmińsko-mazurskie 1,744 radomszczański łódzkie 3,438
279 sulęciński lubuskie 1,744 węgrowski mazowieckie 3,438
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280 legnicki dolnośląskie 1,744 giżycki warmińsko-mazurskie 3,439
281 lubartowski lubelskie 1,744 kielecki świętokrzyskie 3,439
282 krośnieński odrzański lubuskie 1,745 kłodzki dolnośląskie 3,439
283 ząbkowicki dolnośląskie 1,745 rypiński kujawsko-pomorskie 3,440
284 sierpecki mazowieckie 1,745 lubartowski lubelskie 3,440
285 dzierżoniowski dolnośląskie 1,745 legnicki dolnośląskie 3,442
286 częstochowski śląskie 1,746 wschowski lubuskie 3,442
287 kłodzki dolnośląskie 1,746 chojnicki pomorskie 3,442
288 węgrowski mazowieckie 1,746 kłobucki śląskie 3,442
289 leski podkarpackie 1,747 dzierżoniowski dolnośląskie 3,443
290 kętrzyński warmińsko-mazurskie 1,747 zwoleński mazowieckie 3,443
291 krośnieński podkarpackie 1,747 parczewski lubelskie 3,443
292 parczewski lubelskie 1,747 łaski łódzkie 3,445
293 bialski podlaski lubelskie 1,748 krośnieński podkarpackie 3,446
294 strzelecko-drezdenecki lubuskie 1,748 sulęciński lubuskie 3,447
295 kielecki świętokrzyskie 1,748 złotoryjski dolnośląskie 3,448
296 tomaszowski lubelski lubelskie 1,748 kolneński podlaskie 3,448
297 konecki świętokrzyskie 1,749 kętrzyński warmińsko-mazurskie 3,448
298 ostrołęcki mazowieckie 1,749 piski warmińsko-mazurskie 3,448
299 zwoleński mazowieckie 1,749 częstochowski śląskie 3,449
300 nowosolski lubuskie 1,750 konecki świętokrzyskie 3,449
301 ostródzki warmińsko-mazurskie 1,750 tomaszowski lubelski lubelskie 3,450
302 kamiennogórski dolnośląskie 1,750 kolbuszowski podkarpackie 3,451
303 milicki dolnośląskie 1,750 bialski podlaski lubelskie 3,451
304 pleszewski wielkopolskie 1,750 ostródzki warmińsko-mazurskie 3,452
305 kolbuszowski podkarpackie 1,750 kamiennogórski dolnośląskie 3,452
306 radziejowski kujawsko-pomorskie 1,750 białogardzki zachodniopomorskie 3,452
307 białogardzki zachodniopomorskie 1,751 olsztyński warmińsko-mazurskie 3,452
308 słupecki wielkopolskie 1,751 milicki dolnośląskie 3,453
309 tarnowski małopolskie 1,752 kamieński zachodniopomorskie 3,453
310 gostyniński mazowieckie 1,752 radziejowski kujawsko-pomorskie 3,454
311 kolneński podlaskie 1,752 nowosolski lubuskie 3,454
312 olsztyński warmińsko-mazurskie 1,752 olecki warmińsko-mazurskie 3,454
313 zamojski lubelskie 1,752 słupecki wielkopolskie 3,454
314 jaworski dolnośląskie 1,752 lipski mazowieckie 3,456
315 olecki warmińsko-mazurskie 1,754 jaworski dolnośląskie 3,456
316 limanowski małopolskie 1,754 tarnowski małopolskie 3,456
317 kamieński zachodniopomorskie 1,754 szczycieński warmińsko-mazurskie 3,457
318 lipski mazowieckie 1,754 gostyniński mazowieckie 3,457
319 wągrowiecki wielkopolskie 1,754 limanowski małopolskie 3,459
320 złotoryjski dolnośląskie 1,755 pleszewski wielkopolskie 3,459
321 mogileński kujawsko-pomorskie 1,755 opolski lubelski lubelskie 3,459
322 szczycieński warmińsko-mazurskie 1,756 pułtuski mazowieckie 3,460
323 piotrkowski łódzkie 1,756 koszaliński zachodniopomorskie 3,460
324 złotowski wielkopolskie 1,756 wągrowiecki wielkopolskie 3,460
325 opolski lubelski lubelskie 1,756 bytowski pomorskie 3,462
326 pułtuski mazowieckie 1,756 chełmiński kujawsko-pomorskie 3,462
327 piski warmińsko-mazurskie 1,757 zamojski lubelskie 3,463
328 bytowski pomorskie 1,757 dąbrowski małopolskie 3,463
329 chełmiński kujawsko-pomorskie 1,757 mogileński kujawsko-pomorskie 3,464
330 toruński kujawsko-pomorskie 1,757 włodawski lubelskie 3,465
331 dąbrowski małopolskie 1,757 bieszczadzki podkarpackie 3,466
332 włodawski lubelskie 1,758 złotowski wielkopolskie 3,467
333 koszaliński zachodniopomorskie 1,758 toruński kujawsko-pomorskie 3,468
334 bieszczadzki podkarpackie 1,759 sejneński podlaskie 3,468
335 lubański dolnośląskie 1,759 przysuski mazowieckie 3,468
336 przysuski mazowieckie 1,761 nowosądecki małopolskie 3,469
337 nowosądecki małopolskie 1,761 piotrkowski łódzkie 3,470
338 słupski pomorskie 1,761 lubański dolnośląskie 3,472
339 aleksandrowski kujawsko-pomorskie 1,761 lubaczowski podkarpackie 3,472
340 nakielski kujawsko-pomorskie 1,761 słupski pomorskie 3,472
341 lubaczowski podkarpackie 1,761 nakielski kujawsko-pomorskie 3,473
342 sejneński podlaskie 1,762 chełmski lubelskie 3,473
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343 brzeziński łódzkie 1,763 makowski mazowieckie 3,476
344 żagański lubuskie 1,763 aleksandrowski kujawsko-pomorskie 3,478
345 makowski mazowieckie 1,763 braniewski warmińsko-mazurskie 3,479
346 działdowski warmińsko-mazurskie 1,764 drawski zachodniopomorskie 3,479
347 chełmski lubelskie 1,764 żagański lubuskie 3,480
348 gołubsko-dobrzyński kujawsko-pomorskie 1,765 działdowski warmińsko-mazurskie 3,481
349 drawski zachodniopomorskie 1,765 pyrzycki zachodniopomorskie 3,481
350 braniewski warmińsko-mazurskie 1,766 gołubsko-dobrzyński kujawsko-pomorskie 3,482
351 pyrzycki zachodniopomorskie 1,767 lwówecki dolnośląskie 3,485
352 gryficki zachodniopomorskie 1,768 gryficki zachodniopomorskie 3,485
353 lwówecki dolnośląskie 1,769 brzeziński łódzkie 3,488
354 sztumski pomorskie 1,771 sztumski pomorskie 3,489
355 niżański podkarpackie 1,772 przemyski podkarpackie 3,495
356 sławieński zachodniopomorskie 1,773 choszczeński zachodniopomorskie 3,496
357 przemyski podkarpackie 1,774 nowodworski gdański pomorskie 3,498
358 choszczeński zachodniopomorskie 1,774 niżański podkarpackie 3,498
359 grudziądzki kujawsko-pomorskie 1,774 grudziądzki kujawsko-pomorskie 3,500
360 tucholski kujawsko-pomorskie 1,776 sławieński zachodniopomorskie 3,501
361 świdwiński zachodniopomorskie 1,776 tucholski kujawsko-pomorskie 3,505
362 nowodworski gdański pomorskie 1,777 bartoszycki warmińsko-mazurskie 3,507
363 lidzbarski warmińsko-mazurskie 1,777 górowski dolnośląskie 3,507
364 górowski dolnośląskie 1,778 świdwiński zachodniopomorskie 3,507
365 elbląski warmińsko-mazurskie 1,779 elbląski warmińsko-mazurskie 3,510
366 nidzicki warmińsko-mazurskie 1,779 brzozowski podkarpackie 3,514
367 bartoszycki warmińsko-mazurskie 1,779 lidzbarski warmińsko-mazurskie 3,514
368 brzozowski podkarpackie 1,782 nidzicki warmińsko-mazurskie 3,514
369 strzyżowski podkarpackie 1,782 łobeski zachodniopomorskie 3,516
370 żuromiński mazowieckie 1,782 strzyżowski podkarpackie 3,517
371 łobeski zachodniopomorskie 1,783 żuromiński mazowieckie 3,519
372 sępoleński kujawsko-pomorskie 1,785 sępoleński kujawsko-pomorskie 3,526
373 włocławski kujawsko-pomorskie 1,787 lipnowski kujawsko-pomorskie 3,526
374 lipnowski kujawsko-pomorskie 1,787 włocławski kujawsko-pomorskie 3,531
375 nowomiejski warmińsko-mazurskie 1,788 nowomiejski warmińsko-mazurskie 3,532
376 gołdapski warmińsko-mazurskie 1,790 szydłowiecki mazowieckie 3,536
377 radomski mazowieckie 1,793 gołdapski warmińsko-mazurskie 3,539
378 szydłowiecki mazowieckie 1,794 radomski mazowieckie 3,540
379 węgorzewski warmińsko-mazurskie 1,795 węgorzewski warmińsko-mazurskie 3,541
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TAxONOMIC INDICATORS OF SPATIAL DIVERSIFICATION  
IN DEVELOPMENT OF POLISH COUNTIES

(Summary)

The paper analyzes the spatial diversification in economic development of the Polish 
powiats (administrative spatial units of second degree) in the years 2002–2007. The variables 
considered in the research are as follows: gross capital assets per capita, investment outlays 
per capita, wages, and unemployment rates. Some taxonomic indicators based on distance 
in the Euclidean and in the city space were computed by means of the afore-mentioned 
variables. It follows from the analysis that the powiats typified by the highest level of deve-
lopment are the ones that before 1999 used to be capital towns of the previous administrative 
regions, as well as the ones that make part of huge agglomeration cities. The powiats located 
east of the Vistula river, and on agricultural areas are by far least developed. In the period 
under investigation the spatial diversification increased by little degree.


