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Obszary funkcjonalne ośrodków 

metropolitalnych, regionalnych, subregionalnych 

 Obszar funkcjonalny to wyodrębniony przestrzennie specyficzny 
kompleks terytorialny   

 [por.: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 załącznik do Uchwały Nr 239 Rady 
Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r., (Monitor Polski z 27 kwietnia 2012, poz. 252 s. 17)] 

 

 Miejski obszar funkcjonalny jest układem osadniczym ciągłym 
przestrzennie, złożonym z odrębnych administracyjnie jednostek  

 Obejmuje zwarty obszar miejski oraz powiązaną z nim 
funkcjonalnie strefę zurbanizowaną 

 Administracyjnie obszary te mogą obejmować gminy miejskie, 
wiejskie, i miejsko-wiejskie 

 Miejskie obszary funkcjonalne można podzielić na cztery 
podtypy: ośrodków wojewódzkich (w tym metropolitalnych), 
regionalnych, subregionalnych i lokalnych 

 

 [za: tamże, s. 187] 



Obszary funkcjonalne ośrodków 

metropolitalnych, regionalnych, subregionalnych 

 Obszary funkcjonalne ośrodków wojewódzkich (w tym 
metropolitalnych): 

 

 tworzone są wokół wszystkich miast wojewódzkich, 

 składają się z ośrodka rdzeniowego i strefy zewnętrznej wobec 
jednostek różnego typu: gmin miejskich i wiejskich wchodzących w 
skład obszaru, jednostek przestrzennych monocentrycznych i 
policentrycznych 

 

 kryteria delimitacji obszarów metropolitalnych m.in: 
– liczba ludności w ośrodku metropolitalnym powyżej 300 tys. mieszkańców 

– zatrudnienie w sektorze usług rynkowych powyżej 40 tys. osób 

– współpraca instytucji naukowo-badawczych w 5. i 6. Programie ramowym 
UE 

– lokalizacja portu lotniczego obsługującego ruch pasażerski 

 miasta wojewódzkie nie spełniające kryteriów są ośrodkami o znaczeniu 
krajowym  

 

 [za: tamże, s. 187 i nastepne] 



Obszary funkcjonalne ośrodków 

metropolitalnych, regionalnych, subregionalnych 

 Obszary funkcjonalne ośrodków regionalnych: 
– tworzone są wokół ośrodków niepełniących funkcji ośrodków 

wojewódzkich, ale mających duży potencjał i duże znaczenie dla 
rozwoju kraju z punktu widzenia celów polityki przestrzennego 
zagospodarowania kraju  

– zasadniczo ośrodek regionalny liczy między 100 a 300 tys. 
mieszkańców 

 

– są to miasta pełniące ważne role administracyjne, gospodarcze i 
społeczne, koncentrujące niektóre funkcje metropolitalne, ale o 
skali oddziaływania znacznie mniejszej (przeważnie regionalnej) niż 
ośrodki metropolitalne czy pozostałe wojewódzkie.  

– odgrywają one podstawową rolę w życiu gospodarczym, 
społecznym i administracyjnym poszczególnych regionów, a 
niektóre z ich, dzięki specjalizacji, oddziałują bezpośrednio na 
rozwój kraju 

 
 [za: tamże, s. 189] 



Obszary funkcjonalne ośrodków metropolitalnych, 

regionalnych, subregionalnych 

 Obszary funkcjonalne ośrodków subregionalnych: 

 

 Wyznaczane przez samorząd wojewódzki wokół miast liczących 
zasadniczo pomiędzy 50 a 100 tys. mieszkańców 

 

 miasta pełniące ważną rolę jako ośrodki koncentrujące funkcje 
gospodarcze i społeczne oraz będące miejscem dostarczania, w 
uzupełnieniu oferty miast wojewódzkich i regionalnych, usług 
publicznych istotnych z perspektywy ich mieszkańców, a również 
mieszkańców otaczających je obszarów wiejskich.  

 

 obszary funkcjonalne ośrodków subregionalnych obejmują gminy 
wiejskie położone w bezpośrednim sąsiedztwie tych ośrodków 

 
 [za: tamże, s. 189] 



Obszary funkcjonalne ośrodków metropolitalnych, 

regionalnych, subregionalnych 

 Obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego to miasto 
wojewódzkie oraz przyległe do niego powiaty o gęstości 
zaludnienia powyżej 150 osób/km2*  
[por.: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, 
obszary wiejskie (załączniki) Warszawa, 13 LIPCA 2010 r., s. 117 (w przypisie)] 

 

 W Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 
stolice województw (łącznie 18) pogrupowano ze względu 
na ich wagę dla rozwoju (nawiązując do Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030  

 wyróżniono Warszawę ze względu na jej dominujące 
znaczenie 

 9 ośrodków metropolitalnych (Kraków, Wrocław, Łódź, 
Gdańsk, Poznań, Szczecin, Bydgoszcz-Toruńl Lublin i 
Rzeszów) oraz  

 pozostałe ośrodki regionalne z funkcją administracyjną 
(miasta wojewódzkie (Opole, Zielona Góra i Gorzów Wlkp., 
Kielce, Olsztyn) 

 



Obszary funkcjonalne ośrodków metropolitalnych, 

regionalnych, subregionalnych 

 Metropolie są silniej powiązane między sobą niż z otaczającym je 
zapleczem[1], a więc w swoich obszarach funkcjonalnych 

 

 Uniezależnienie się metropolii od ich regionalnego zaplecza 
zachodzi zwłaszcza w gospodarce opartej na wiedzy, a więc w 
sytuacji znaczących dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-
gospodarczego pomiędzy obszarem metropolitalnym (często 
samym miastem centralnym) a jego otoczeniem regionalnym[3].  

 

 W rezultacie, rozprzestrzenianie się efektów rozwoju z metropolii 
w kierunku otaczającego regionu jest słabe i ma ograniczony 
zasięg. Prowadzi to do marginalizacji otaczających ją 
obszarów[4].  

 
 [1] Jałowiecki B., Globalny świat metropolii, EUROREG, Wyd. Naukowe Scholar Warszawa 2007 

 [2] Zob. m. in. Gorzelak G., Jałowiecki B., Europejskie granice – jedność czy podział kontynentu?, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2–3, Warszawa 2001. 

 [3] Por. Heffner K., Regiony międzymetropolitalne a efekty polityki spójności w Polsce, [w:] Jaka polityka spójności po roku 2013? Red. nauk. M. Klamut, E. Szostak, 
Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 163-184. 

 [4] Por. Smętowski M., Nowe relacje metropolia-region w gospodarce informacyjnej na przykładzie Warszawy i Mazowsza, [w:] Gorzelak G. [red])Polska regionalna i 
lokalna w świetle badań EUROREG-u, , Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2007, s. 163-188 



Obszary funkcjonalne ośrodków regionalnych, 

metropolitalnych, subregionalnych 

 Obszary funkcjonalne ośrodków wojewódzkich są mono- lub 
policentrycznymi aglomeracjami miejskimi o odpowiedniej 
wielkości, posiadającymi również inne cechy wielkomiejskiego 
charakteru układu osadniczego 

 

 Jest to m.in. strefa:  
– o znacznym bezpośrednim zasięgu codziennego oddziaływania 

(miejsca pracy i zamieszkania) i dużych potencjalnych możliwościach 
rozwojowych; 

– gdzie zachodzą procesy metropolizacji i występuje wystarczające 
nagromadzenie działalności uzupełniających metropolitalne funkcje 
ośrodka centralnego (lokalizacja funkcji metropolitalnych); 

– o dużej skali wewnętrznej integracji funkcjonalnej (silnych 
powiązaniach funkcjonalnych); 

– dobrze rozwiniętej sieci transportowej 



Delimitacje miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF) 

Źródło: Czyż T., Conceptions of an urban 

agglomeration and a metropolian area in 

Poland, Geographia Polonica nr 84 z 2011, s. 13  

Źródło: Kryteria delimitacji miejskich obszarów 

funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 

Warszawa, luty 2013 r. s. 9 



Wskaźniki delimitacji miejskich obszarów 

funkcjonalnych (MOF) według Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego  
(stan na 2007 - marzec 2013) 

 

 
Grupa  Nazwa wybranej zmiennej  

I. Wskaźniki 

funkcjonalne  

F1 – liczba wyjeżdżających do pracy najemnej do rdzenia MOF na 

1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym powyżej 50 (2006); 

F2 – liczba zameldowań z rdzenia MOF na 1000 mieszkańców 

powyżej 3 (2009);  

II. Wskaźniki 

społeczno-

gospodarcze 

S1 – udział pracujących w zawodach pozarolniczych jako stosunek 

do średniej wojewódzkiej powyżej 75% (2002); 

S2 – liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców jako 

stosunek do średniej wojewódzkiej powyżej 75% (2011); 

S3 – liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców jako 

stosunek do średniej wojewódzkiej powyżej 75% (2011);  

III. Wskaźniki 

morfologiczne  

M1 – gęstość zaludnienia (bez lasów i wód) w stosunku do średniej 

wojewódzkiej powyżej 50% (2011); 

M2 – liczba mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców w 

latach 2002-2011 w stosunku do średniej wojewódzkiej powyżej 

75%.  



Przykłady zmiennych wybranych do badania poziomu 

zintegrowania obszarów funkcjonalnych ośrodków 

wojewódzkich w Polsce  
(łącznie 30 zmiennych w 5 wymiarach) 

Wymiar Nazwa zmiennej  Uzasadnienie wyboru  

Ludność i 

ruch 

ludności  

W1. Gęstość zaludnienia (S)  im wyższa tym większe prawdopodobieństwo 

zachodzenia procesów typu metropolitalnego w 

obszarze funkcjonalnym  

Kultura i 

sztuka, sport 

i rekreacja  

W6. Średnia liczba uczestników 

imprez organizowanych w 

instytucjach kultury 

(muzycznych i teatralnych) (S)  

wskaźnik atrakcyjności potencjału kulturalnego 

miasta, im wyższy tym większa atrakcyjność 

środowiska kreatywnego w ośrodku  

Nauka, 

szkolnictwo 

wyższe  

W11. Ilości osób z tytułem 

naukowym na 1000 

mieszkańców województwa (S)  

wskaźnik charakteryzujący potencjał naukowy 

regionalnego centrum, im wyższy tym większy 

potencjał i silniejsze oddziaływanie metropolii  

Przedsiębior

stwa i rynek 

pracy  

W22. Udział przedsiębiorstw na 

liście „Diamenty miesięcznika 

Forbs” w roku 2012 w stosunku 

do wszystkich firm 

zarejestrowanych w systemie 

REGON (S)  

wskaźnik atrakcyjności lokalizacyjnej ośrodka 

metropolitalnego, im wyższy tym większa 

atrakcyjność  

Warunki 

życia  

W26. Produkt krajowy brutto (w 

cenach bieżących) na 1 

mieszkańca, Polska=100 (S)  

wskaźnik zamożności mieszkańców, im wyższy 

tym wyższe poziom życia mieszkańców  



Metodyka badania zasięgu stref funkcjonalnych 

ośrodków wojewódzkich 

 badanie zasięgu stref funkcjonalnych przeprowadzono 
dla 18 ośrodków wojewódzkich w Polsce w ujęciu 2478 
gmin (dane głównie za 2010 r.) 

 

 grupowania gmin dokonano metodą k-średnich (K-
Means) 

 

 przeanalizowano trzy przypadki:  

– (a) pełna lista zmiennych (wagi równe 1) 

 

– (b) waga zmiennych równa odwróconej odległości od          
    18 ośrodków regionalnych 

 

– (c) waga zmiennych równa odwróconej uśrednionej   
    odległości od 18 ośrodków regionalnych 



Metodyka badania zasięgu stref funkcjonalnych 

ośrodków wojewódzkich 
 metodę k-średnich (K-Means), zastosowano do map rastrowych 

prezentujących zestandaryzowane i zważone uprzednio wskaźniki 

 

 Procedura metody k-średnich:  
– inicjowanie centroidów ciężkości na zasadzie losowania (RS),  

– przypisanie każdej komórki rastra do klastra, którego środek ciężkości 
znajduje się najbliżej, 

– aktualizacja „środka” ciężkości klastra,  

– powtarzanie procesu do momentu aż suma kwadratów błędów będzie 
minimalna 

 

 W celu zbilansowania dokładności informacyjnej oraz czytelności 
mapy zdecydowano by liczbę grup: 

– dla zobrazowania Polski pozostawić w ilości sześciu grup 

– dla zobrazowania obszarów funkcjonalnych poszczególnych miast pozostawić w ilości 
szesnastu grup 

 

 Wyznaczanie zasięgu przestrzennego grup: 
– zaliczanie komórki do grupy jest automatyczne wg. zasady łączenia podobnych komórek 

rastra 

– informacje o grupowaniu komórek rastra zgeneralizowano do przebiegu granic 
administracyjnych 



Intensywność oddziaływania funkcji metropolitalnych – 

identyfikacja obszarów funkcjonalnych - pomiar dla wag 

równych 1 

Legenda :  

 

 (1) metropolie 

 

 (2) gminy z cechami metropolii 

 (3) gminy w zasięgu bezpośredniego 
oddziaływania metropolii lub gmin z 
cechami metropolii 

 (4) gminy w zasięgu pośredniego 
oddziaływania metropolii lub gmin z 
cechami metropolii 

 

 (5) obszary bezpośredniego 
oddziaływania ośrodków 
subregionalnych,  

 (6) obszary pośredniego 
oddziaływania ośrodków 
subregionalnych 

 
 
(*) kolor czarny linii– administracyjne granice 

województw 



Intensywność oddziaływania funkcji metropolitalnych - 

identyfikacja obszarów funkcjonalnych pomiar dla wag 

równych odwróconej odległości od 18 ośrodków 

regionalnych 

Legenda :  

 

 (1) metropolie,  

 (2) gminy mające cechy 
metropolii,  

 (3) gminy będące w zasięgu 
bezpośredniego oddziaływania 
metropolii lub gmin mających 
cechy metropolii,  

 (4) gminy będące w zasięgu 
pośredniego oddziaływania 
metropolii lub gmin mających 
cechy metropolii,  

 (5) obszary bezpośredniego 
oddziaływania ośrodków 
subregionalnych,  

 (6) obszary pośredniego 
oddziaływania ośrodków 
subregionalnych,  

 
(*) kolor czarny linii– administracyjne granice 

województw 



Intensywność oddziaływania funkcji 

metropolitalnych - pomiar dla wag równych 

odwróconej uśrednionej odległości od 18 

ośrodków regionalnych 
Legenda :  

 

 (1) metropolie,  

 (2) gminy mające cechy metropolii,  

 (3) gminy będące w zasięgu 
bezpośredniego oddziaływania 
metropolii lub gmin mających cechy 
metropolii,  

 (4) gminy będące w zasięgu 
pośredniego oddziaływania metropolii 
lub gmin mających cechy metropolii,  

 (5) obszary bezpośredniego 
oddziaływania ośrodków 
subregionalnych,  

 (6) obszary pośredniego oddziaływania 
ośrodków subregionalnych,  

 

(*) kolor czarny linii– administracyjne 
granice województw 



Warszawski Obszar Funkcjonalny (WOF)  

Legenda :  

 

 (1) – gminy mające cechy 
metropolii,  

 (2) – gminy będące w zasięgu 
bezpośredniego oddziaływania 
gmin mających cechy 
metropolii,  

 (3) – gminy będące w zasięgu 
pośredniego oddziaływania 
gmin mających cechy 
metropolii,  

 (4) – obszary bezpośredniego 
oddziaływania ośrodków 
subregionalnych,  

 (5) – obszary pośredniego 
oddziaływania ośrodków 
subregionalnych 

 

 kolor biały  linii – delimitacja 
miejskich obszarów 
funkcjonalnych ośrodków 
wojewódzkich zgodna z 
propozycją Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego wg. 
stanu na luty 2013 r. 

 
(*) kolor czarny linii– granice administracyjne 



Warszawski Obszar Funkcjonalny (WOF)  
Legenda :  

 

 (1) – gminy mające cechy 
metropolii,  

 (2) – gminy będące w zasięgu 
bezpośredniego oddziaływania 
gmin mających cechy 
metropolii,  

 (3) – gminy będące w zasięgu 
pośredniego oddziaływania 
gmin mających cechy 
metropolii,  

 (4) – obszary bezpośredniego 
oddziaływania ośrodków 
subregionalnych,  

 (5) – obszary pośredniego 
oddziaływania ośrodków 
subregionalnych 

 

 kolor biały  linii – Korcelli P., 
Degórski M., Drzazga D., 
Komornicki T., Markowiski T., 
Szlachta J. Węcławowicz G., 
Zalewski J. Zucha J. Ekspercki 
Projekt Koncepcji 
Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju do 
roku 2033, Studia KPZK Pan 128, 
Warszawa 2010  

 
(*) kolor czarny linii– granice administracyjne 



Katowicki Obszar Funkcjonalny (KOF)  

Legenda :  

 

 (1) – gminy mające cechy 
metropolii,  

 (2) – gminy będące w zasięgu 
bezpośredniego oddziaływania 
gmin mających cechy 
metropolii,  

 (3) – gminy będące w zasięgu 
pośredniego oddziaływania 
gmin mających cechy 
metropolii,  

 (4) – obszary bezpośredniego 
oddziaływania ośrodków 
subregionalnych,  

 (5) – obszary pośredniego 
oddziaływania ośrodków 
subregionalnych 

 

 kolor biały  linii – delimitacja 
miejskich obszarów 
funkcjonalnych ośrodków 
wojewódzkich zgodna z 
propozycją Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego wg. 
stanu na luty 2013 r. 

 
(*) kolor czarny linii– granice administracyjne 



Katowicki Obszar Funkcjonalny (KOF)  

Legenda :  

 

 (1) – gminy mające cechy 
metropolii,  

 (2) – gminy będące w zasięgu 
bezpośredniego oddziaływania 
gmin mających cechy 
metropolii,  

 (3) – gminy będące w zasięgu 
pośredniego oddziaływania 
gmin mających cechy 
metropolii,  

 (4) – obszary bezpośredniego 
oddziaływania ośrodków 
subregionalnych,  

 (5) – obszary pośredniego 
oddziaływania ośrodków 
subregionalnych 

 

 kolor biały linii – Krzysztofik R., 
Runge J., Delimitacja regionu 
Górnośląskiej Metropolii 
"Silesia", Sosnowiec 2011, 
http://obserwatorium-
metropolii.org/Delimitacja%20re
gionu%20GZM%20Silesia.pdf  

 

(*) kolor czarny linii– granice administracyjne 



Obszary funkcjonalne województwa śląskiego 

wg. wyników badań* oraz Strategii „Śląskie 2020+” 

waga: odwrócona odległość od  Bielska-Białej, Częstochowy, Rybnika 
oraz miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego 

Grupowanie: K-Means, RS, 16 grup początkowych 



Podsumowanie 

 Wbrew obiegowym opiniom zróżnicowanie pomiędzy 
ośrodkami - typowanymi w wielu opracowaniach jako 
metropolie (z różnymi przymiotnikami) a ośrodkami 
regionalnymi (rozumianymi w Polsce jako pozostałe 
miasta wojewódzkie), w zakresie zasięgów obszarów 
funkcjonalnych - nie jest duże 

 

 Ogólnie biorąc, poziom rozwoju funkcji 
metropolitalnych w centrach regionalnych generalnie 
jest niski 

 

 Oznacza to, że ośrodki wojewódzkie mają spory 
dystans - w analizowanym zakresie – do miast 
metropolitalnych o podobnym charakterze (np. w 
sąsiednich krajach europejskich) 



Podsumowanie 

 próby delimitacji zasięgu stref funkcjonalnych na 
podstawie jednego, ogólnie przyjętego narzędzia 
- choć wydają się atrakcyjne (badawczo, 
praktycznie) - mogą być obarczone znaczącym 
błędem (np. zasięg strefy funkcjonalnej wokół 
Opola) 

 

 wydaje się konieczne, by obowiązujące                       
w przyszłości standardy delimitacji obszarów 
funkcjonalnych ośrodków metropolitalnych, były 
uzupełniane przez wnioski z komplementarnych 
studiów i analiz o charakterze ilościowym jak  i 
jakościowym 



Podsumowanie 

 poziom subiektywizmu przy ocenie 

zasięgu obszarów funkcjonalnych jest 

bardzo wysoki i praktycznie trudno go 

zmniejszyć 

 

 nie oznacza to by nie podejmować prób 

poprawy i obiektywizacji procedur:  

– dobór materiału wejściowego jest kluczowy,  

– konieczna jest merytoryczna dyskusja nad 

sposobami wyboru znaczących i wymiernych 

cech 



 
 

Dziękujemy za uwagę 

 

 

 
heffner@ue.katowiece.pl 

gibas@ue.katowice.pl 


