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Tarnów – miejsce w strukturze osadniczej kraju a status planistyczny

Tarnów w województwie – polityka rozwoju czy degradacji?

Sytuacja społeczno-gospodarcza – co wyróżnia Tarnów?

Tarnów jako „miasto średnie tracące funkcje” (SOR)

Czy Tarnów pełni funkcje wyższego rzędu?

Szkolnictwo wyższe – Polska a Niemcy

Polityka rozwoju Tarnowa – wnioski…?



Tarnów

- wielkość ośrodka
a status planistyczny



Bank Danych Lokalnych GUS

Tarnów – 110 tys., 35. miejsce
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Rzeszów
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Mapy Google



Funkcjonalny obszar miejski

- obszar codziennych swobodnych kontaktów z miastem



Opracowanie własne na podstawie: Zaborowski, 2014, Sieć ośrodków regionalnych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 
Próba uporządkowania według czynników wielkości i odległości, Przegląd Geograficzny, 86, 4

Tarnów – 250 tys., 21. (19.) miejsce



Status planistyczny

Tarnów 
- ośrodek wojewódzki, 
regionalny, subregionalny, 
powiatowy… 
czy „miasto średnie”…?



Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

(s. 22)

(s. 37)

Hierarchia osadnicza:

- ośrodki metropolitalne (10)
- ośrodki wojewódzkie mniejsze (7)
- ośrodki regionalne (14)

(- ośrodki subregionalne)



(s. 176-177)

Hierarchia osadnicza:

- miasta wojewódzkie (18)
- „miasta średnie” (255)



Opracowanie własne na podstawie: Zaborowski 2014

Tarnów – 250 tys.,
- 19. w kraju
- 5. wśród ośrodków niewojewódzkich

- większy od 4 ośrodków wojewódzkich



Opracowanie własne na podstawie: Zaborowski 2014

Główne ośrodki miejskie
- od ośrodków regionalnych wzwyż

Rys. S. Pawłowski



Zaborowski 2014

Sieć głównych ośrodków miejskich
- od ośrodków regionalnych wzwyż

Bliskość 
większych ośrodków 
=> łatwość 
utraty / przyciągania
zasobów



Tarnów

- potencjał regionu





Zaborowski 2014

Główne ośrodki miejskie (32) 
według ludności w regionie

(dany ośrodek bliższy niż sąsiednie)

Tarnów - 1,25 mln 
- 11.-12. miejsce

woj. świętokrzyskie 1,25 mln
woj. podlaskie 1,2 mln
woj. lubuskie 1 mln
woj. opolskie 1 mln









Śleszyński, 2016, 
Delimitacja miast średnich 
tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze, 
Instytut Geografii 
i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN



Przewidywany ubytek ludności – Tarnów a Opole
– według GUS oraz z nierejestrowaną emigracją zagraniczną

Opracowanie własne na podstawie: 
Śleszyński 2016; Bank Danych Lokalnych GUS



Ubytek ludności

- tendencja demograficzna – problem sam w sobie

- skutek kryzysu – problem wtórny!





Zaborowski 2014

Tarnów 
- ośrodek 250 tys.
- region 1,25 mln



Zaborowski 2014

Obecne i proponowane główne ośrodki miejskie
z uwzględnieniem powiązań sąsiednich ośrodków





Zaborowski 2014

Nowy Sącz

- największy 
ośrodek subregionalny

- potencjalny 
ośrodek regionalny

=> region 
sądecko-tarnowski







Tarnów w województwie

- ośrodek regionalny 
czy subregionalny?



Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego



Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego

Nowy Sącz również jako „ośrodek regionalny”



Ośrodki regionalne – ewolucja w kierunku metropolitalnym…?

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego



Wada polskich dokumentów planistycznych: „wspieranie wszystkiego”

Skutek: utrzymanie stanu obecnego
- albo gorzej: zasada okrężnej narastającej przyczynowości (G. Myrdal)

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego



Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego



Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego



Dalsze rozszerzenie listy „ośrodków regionalnych”…

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego



Sytuacja 
społeczno-gospodarcza

Co wyróżnia Tarnów?



Bank Danych Lokalnych GUS



Bank Danych Lokalnych GUS



Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego – diagnoza, projekt, XII 2017



Bank Danych Lokalnych GUS



Bank Danych Lokalnych GUS







„Przyjmuje się, że są to miasta powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem 
miast wojewódzkich oraz miasta 15-20 tys. mieszkańców będące stolicami 
powiatów. W tej grupie znajduje się faktycznie kilka miast dużych (powyżej 
100 tys. mieszkańców – m.in. Radom, Tarnów, Włocławek)”

„Wiele ośrodków, zwłaszcza średnich i mniejszych, opartych o monofunkcyjne
zakłady przemysłowe, popadło w poważny regres społeczno-gospodarczy. 
Z kolei reforma administracyjna 1999 r. spowodowała dalsze zmiany w lokalizacji 
różnego rodzaju działalności miastotwórczych i w przypadku wielu ośrodków 
nasiliła problemy wynikające z różnic w położeniu w hierarchii administracyjno-
osadniczej, w tym wypłukiwania funkcji”

„Pomimo korzystnego historycznego wykształcenia się pełnej sieci miast o różnej 
wielkości i dość równomiernym rozmieszczeniu geograficznym, polski system 
osadniczy po 1990 r. pozostaje w stanie coraz większej nierównowagi. Następuje 
tak wskutek tendencji polaryzacyjnych, polegających zwłaszcza na koncentracji 
zasobów i potencjałów w największych ośrodkach, w tym w Warszawie”

Śleszyński 2016 (s. 2)



Co uwzględniono:

1. Zmiana rejestrowanej liczby ludności
2. Prognoza liczby ludności GUS do 2035 r. w powiecie
3. Zmiana liczby bezrobotnych
4. Zmiana dochodów własnych w budżetach gmin
5. Zmiana liczby udzielonych noclegów
6. Zmiany liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
7. Zmiany liczby siedzib największych spółek

Co ponadto uznano za warte uwzględnienia:

- liczba podmiotów metropolitalnych (brak danych)
- lokalizacje urzędów, instytucji (zbyt duża pracochłonność)

Śleszyński 2016 



Wyniki – cztery grupy miast

a) utrata funkcji, pogarszanie sytuacji społeczno-gospodarczej
b) utrata funkcji, poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej
c) przyrost funkcji, pogarszanie sytuacji społeczno-gospodarczej
d) przyrost funkcji, poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej

„Zakłada się, że optymalna z punktu widzenia efektywnego zagospodarowania 
przestrzennego i rozwoju regionalnego jest sytuacja opisana w pkt d)”

„Częściowo (krótkotrwale) akceptowalna jest też sytuacja opisana w pkt b) 
„utrata funkcji, poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej”, gdyż sama 
poprawa w sensie dochodów ludności, liczby miejsc pracy, spadku bezrobocia, 
koniunktury, inwestycji, itd. może być krótkotrwała, związana np. z dopływem 
funduszy unijnych i w ten sposób nie będzie warunkiem wystarczającym dla 
osiągnięcia trwałego rozwoju w dłuższej perspektywie. Zapewnić to może 
tylko stabilne posiadanie przez dany ośrodek funkcji różnego typu, zwłaszcza 
w układzie heterogenicznym (zróżnicowanie funkcji)”

Śleszyński 2016 (s. 6)



Śleszyński 2016 



Śleszyński 2016 



Tarnów 
- „miasto średnie tracące funkcje”  

- 4. co do wielkości 
(2. - poza konurbacjami)

Śleszyński 2016 





Tarnów

- funkcje wyższego rzędu?



Siedziby zarządów największych przedsiębiorstw

- ogółem - usługi wyższego rzędu

Śleszyński, 2007, 
Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski, 
Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 213





Zaborowski, 2015, Lokalizacja instytucji publicznych jako element polityki regionalnej i miejskiej
[w]: Lokalizacja instytucji publicznych jako element polityki miejskiej i regionalnej, 
Biuro Analiz i Dokumentacji, Kancelaria Sejmu



Zaborowski 2015



Zaborowski 2015



Krajowe i wojewódzkie instytucje kultury

Program minimum:
- teatr
- filharmonia
- muzeum okręgowe
- wojewódzki ośrodek kultury

Zaborowski 2015



Krajowe i wojewódzkie instytucje kultury

Zaborowski 2015



Opole
1406 łóżek

Tarnów
1070 łóżek

szpitale

Bank Danych Lokalnych GUS;
Openstreetmap





Badanie 128 regionów w 10 krajach UE, 1991-2000

Zwiększenie odsetka osób 
z wyższym wykształceniem o 10 p.p. 
przekłada się na podniesienie 
średniej stopy wzrostu o ok. 1 p.p.

Korenik, 2008, Kapitał ludzki w procesach rozwoju gospodarczego 
ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przestrzennych, 
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 236



Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego, 2010, 
Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków



Trajektorie… 2010



Opracowanie własne na podstawie: 
Bank Danych Lokalnych GUS

Liczba studentów 
2004-2013

- ośrodki metropolitalne

- ośrodki 
wojewódzkie mniejsze 
i regionalne (i Siedlce)



Opracowanie własne na podstawie: 
Bank Danych Lokalnych GUS;
Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.1, WS 2011/2012; Statistisches Jahrbuch Deutschland und Internationales, 2012



Opracowanie własne na podstawie: 
Bank Danych Lokalnych GUS;
Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.1, WS 2011/2012; Statistisches Jahrbuch Deutschland und Internationales, 2012

Sieć ośrodków 
akademickich
- Polska a Niemcy

Niemcy: im mniejszy ośrodek, 
tym większa liczba studentów 
w stosunku do ludności 
– polityka równoważenia rozwoju



Stopień koncentracji w największych ośrodkach, 2011

Polska

11 ośrodków – 71% studentów

miasta pow. 300 tys.
19% ludności kraju

Niemcy

19 ośrodków – 36% studentów

miasta pow. 300 tys.
19% ludności kraju

Opracowanie własne na podstawie: 
Bank Danych Lokalnych GUS;
Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.1, WS 2011/2012; Statistisches Jahrbuch Deutschland und Internationales, 2012













Temczasem w Polszcze…

Rozwój miast w okresie powojennym następował przede wszystkim 
w związku z pełnieniem przez nie funkcji administracyjnych

Państwowa Rada Gospodarki Przestrzennej (1994)

Status administracyjny

=> organy administracji

=> usługi publiczne

=> twórcza warstwa społeczna

=> wykorzystanie środków publicznych

=> inwestycje prywatne

=> inicjatywy społeczne





„Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze”
w krajowej polityce rozwoju





17 aglomeracji

122 „miasta średnie”







Kielce - dofinansowanie projektów z programów operacyjnych UE, 2007-2013:

- szpitale: 144 mln. zł. - uczelnie wyższe: 244 mln zł.

- rewitalizacja: 72 mln zł. - transport publiczny: 228 mln zł.

1,6 mln / miasto

0,4 mln / miasto

0,6 mln / miasto

0,1 mln / miasto

0,1 mln / miasto

www.mapadotacji.gov.pl




