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Lokalizacja instytucji publicznych jako element 
polityki miejskiej i regionalnej 

  Czy deglomeracja jest zjawiskiem pozytywnym 
z punktu widzenia administracji państwowej (np. 
ze względu na dostępność jej usług)? 

  Jak koncepcja funkcjonowania Centrów Usług 
Wspólnych wpływa na dostępność usług w 
sferze administracji państwowej?  

  Znaczenie decentralizacji instytucji 
administracji państwa dla funkcjonowania miast 

  Czy potrzebna jest deglomeracja administracji 
centralnej? 



Lokalizacja instytucji publicznych jako 
element polityki miejskiej i regionalnej 

Problem ma podłoże polityczne (rodzaj polityki w 
odniesieniu do struktury organizacyjnej instytucji 
sektora publicznego – centralizacja – decentralizacja) 

Uwarunkowania ekonomicznie (gospodarcze skutki 
zmian w koncepcji rozmieszczenia instytucji sektora 
publicznego) 

Wymiar społeczno-kulturowy (akceptacja dla zmian w 
filozofii organizacji i rozmieszczeniu sektora 
centralnego) w sensie lokalizacji w przestrzeni kraju 
(zmniejszanie liczby instytucji i ograniczanie ilości ich 
siedzib) lub deglomeracji (odwrotny proces) 



Lokalizacja instytucji publicznych jako 
element polityki miejskiej i regionalnej 

Jest znacznie więcej konsekwencji zmian w polityce 
rozmieszczenia i rozmieszczania instytucji publicznych 
w Polsce, szczególnie z punktu widzenia ośrodków 
miejskich, w których funkcjonują lub mogą zacząć albo 
przestać funkcjonować 

Większość z tych procesów jest głęboko 
uwarunkowana organizacyjnie, ekonomicznie                 
i politycznie - podjęcie dyskusji o tej kwestii budziło        
i nadal budzi wiele emocji w środowiskach 
społecznych i politycznych 



Ośrodki regionalne i subregionalne, w których 
postępuje proces koncentracji negatywnych zjawisk 

społeczno-gospodarczych 
Bardzo wysoki 
stopień koncentracji: 
 
Włocławek 
Kalisz 
Tomaszów Maz. 
Pabianice 
Radomsko 
Puławy 
Jelenia Góra 
Częstochowa 
Zawiercie 
Dabrowa Górnicza 
Sosnowiec 
Tarnów 
Przemyśl 

 Źródło: KSRR 2014-2020 



Polityka miejska a deglomeracja i decentralizacja 

Procesy potencjalnych zmian w lokalizacji miejsc świadczenia 
usług z zakresu administracji publicznej (miast z instytucjami 
różnych jej szczebli – centralnym, ponadregionalnym, 
regionalnym, ponadlokalnym, lokalnym) można rozważać z 
dwóch punktów widzenia: 

- decentralizacji - przemieszczenie instytucji i kompetencji 
wyższego szczebla (zwykle centralnego i ponadregionalnego, 
rzadziej regionalnego) do ośrodków miejskich poziomu 
ponadregionalnego lub regionalnego 

- centralizacji - przesuwanie uprawnień z ośrodków niższego 
poziomu na wyższy, likwidowanie i łączenie struktur niższego 
szczebla i przemieszczanie ich  kompetencji (często także 
zatrudnienia) na poziom centralny, ponadregionalny  lub 
regionalny (to rzadziej) 



Zasięgi działania i lokalizacje siedzib administracji 
publicznej (poziom ponadregionalny) 

prokuratury apelacyjne  [11] 



Zasięgi działania i lokalizacje siedzib administracji 
publicznej (poziom subregionalny) 

prokuratury okręgowe [48] 



Polityka miejska a deglomeracja i decentralizacja 

Widoczna, stała presja płynąca zarówno z poziomu 
centralnego, jak i z kilku ośrodków miejskich 
aspirujących do roli metropolii, do „zamrożenia” 
wszelkich instytucji sektora publicznego w 
dotychczasowych lokalizacjach (regionalne ośrodki o 
cechach metropolii) 

Zdecydowany opór przed możliwością zmiany 
lokalizacji instytucji centralnych sektora publicznego 
(branżowych) w sensie transferu ich centralnych 
siedzib (prawie wszystkie są zlokalizowane w 
Warszawie) do miast poziomu regionalnego 



Polityka miejska a deglomeracja i decentralizacja 
 

W obiegowej, często rozpowszechnianej w 
mediach opinii - administracja publiczna i cały 
sektor publiczny jest w Polsce 

zbyt rozbudowany 

zatrudnia zbyt dużo pracowników 

często pracownicy reprezentują niski poziom 
kompetencji 

system jest niesprawny 

ma skomplikowaną i utrudniającą dostęp 
strukturę zarówno organizacyjną jak i 
przestrzenną 



Polityka miejska a deglomeracja i decentralizacja 
(KPM 2020) 

Miasta, szczególnie te największe, są siłą sprawczą 
rozwoju polskiej gospodarki i tworzenia nowych miejsc 
pracy, dlatego też ich rozwój leży w interesie całego 
kraju 

Niestety, polskie miasta w znacznej mierze ustępują 
miastom i regionom europejskim, ze względu na 
niedostatek rozwoju funkcji metropolitalnych 

Chodzi o lokalizację ośrodków decyzyjnych w sferze 
biznesowej i finansowej, instytucji międzynarodowych, 
multimodalnych funkcji transportowych, badawczo-
rozwojowych, w pewnym stopniu także funkcji 
symbolicznych 



Duże firmy i ich własne centra usług na terenie Polski 

Źródło: Bogucki 2011 



Polityka miejska a deglomeracja i decentralizacja 
(KPM 2020) 

Wykorzystanie potencjału miast w procesach 
rozwoju regionalnego na obszarach problemowych 
jest niewystarczające, a korzystny, policentryczny 
system osadniczy Polski, stopniowo traci swoją 
sprawność „przegrywając” z modelem polaryzacyjno-
dyfuzyjnym rozwoju 

Mała sprawność funkcjonalna systemu osadniczego 
utrudnia czerpanie korzyści z rozwoju metropolii i 
redukuje zasięg ich powiązań funkcjonalnych 

Zmniejsza się tempo rozwoju części ośrodków 
regionalnych i subregionalnych – tych, które cechują 
się niskim poziomem oferty usług publicznych 



Decentralizacja sektora publicznego a funkcjonowanie 
miast 

Ze względu na skutki w postaci wzrostu 
efektywności w różnych obszarach 
działalności administracji publicznej tworzenie 
Centrów Usług Wspólnych - szczególnie na 
poziomie regionalnym i subregionalnym jest 
kierunkiem pożądanym 

Trzeba jednak brać pod uwagę różne efekty 
takich działań w sferze polityki miejskiej 



Decentralizacja sektora publicznego a funkcjonowanie 
miast 

W ośrodkach typu ponadregionalnego i w Warszawie 
zmniejszenie zatrudnienia w sferze administracji 
publicznej nie spowoduje większych problemów (np. 
alternatywą są CUW z sektora prywatnego i 
międzynarodowego) 

W ośrodkach regionalnych i subregionalnych, tego typu 
działania pociągają za sobą znaczące zmiany na 
miejskich rynkach pracy 

Zmiany dotykają bowiem grup pracowników o 
zbliżonych kwalifikacjach, dla których nie ma 
alternatywnych rozwiązań zatrudnieniowych, przy 
niskim poziomie mobilności 



Zatrudnienie w grupie usług pozostałych (w tym 
administracja publiczna) w miastach subregionalnych i 

regionalnych 

2005 

2013 

Źródło: opracowanie P. Gibas, Katedra Gospodarki Przestrzennej, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach [2015] 



Centralny Zarząd Lasów 
Państwowych Słowacji – 

siedziba Bańska Bystrzyca   

Źródło: K. Heffner 2015 



Rekomendacje dla Polski 

Kwestia lokalizacji instytucji sektora publicznego, w 
tym administracji,  jest polem, na którym ściera się co 
najmniej kilka zupełnie odmiennych, często 
przeciwstawnych trendów 

Nie ulega wątpliwości, że zatrudnienie w sektorze 
administracji publicznej jest w Polsce zbyt duże i są 
znaczące możliwości ograniczenia tej sfery 

Ośrodkami, w których koncentruje się większość 
zatrudnionych w sektorze administracji publicznej jest 
pięć miast – Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław i 
Łódź i w tych miastach następuje również znaczący 
przyrost liczby zatrudnionych w usługach tego typu 



Rekomendacje dla Polski 

Paradoksalnie, ograniczenia i reorganizacje w sferze 
administracji publicznej skutkowały przesunięciami 
miejsc pracy w kierunku wyższych szczebli hierarchii 
administracyjnej oraz do lokalizacji w największych 
ośrodkach miejskich, w tym w Warszawie 

W latach 2005-2012 w Warszawie i prawie wszystkich 
największych ośrodkach metropolitalnych nastąpił 
wyraźny wzrost zatrudnienia w sektorze usług, w tym 
także w administracji publicznej 

Wzrost był relatywnie większy niż w pozostałych 
ośrodkach regionalnych, nie mówiąc o miastach 
subregionalnych  



Indeks zmian w zatrudnieniu w grupie usług 
pozostałych (w tym administracja publiczna) w okresie 
2005-2013 w miastach subregionalnych i regionalnych 

Źródło: opracowanie P. Gibas, 
Katedra Gospodarki Przestrzennej, 
Uniwersytet Ekonomiczny w 
Katowicach [2015] 



Zmiany w zatrudnieniu w grupie usług pozostałych (w 
tym administracja publiczna) w okresie 2005-2013 w 

grupie miast subregionalnych i regionalnych 

Źródło: 
Opracowanie P. Gibas, 
Katedra Gospodarki 
Przestrzennej, 
Uniwersytet 
Ekonomiczny w 
Katowicach [2015] 



Rekomendacje dla Polski 

Można sformułować tezę, że zmiany organizacyjne i 
przestrzenne w sektorze administracji publicznej 
zamiast osłabiać wzmacniają w Polsce proces 
polaryzacyjny w systemie miast 

Są skierowane w przeciwnym kierunku do trendów 
europejskich - poprzez działania reorganizacyjne 
prowadzi się politykę rozwoju policentrycznego, 
nastawionego przede wszystkim na wzmacnianie i 
stabilizowanie podstaw rozwoju miast dużych i 
średnich 



Porównanie strefy oddziaływania ośrodków wojewódzkich 
wyznaczonych kosztowo (model prawdopodobieństwa Huff’a) 

2010 

2012 

wg danych o potencjale ludności za 2010 i 
2012 rok – wizualizacja 
prawdopodobieństwa powyżej 50% (na 
podstawie 8 grup kwintyli) 



Rekomendacje dla Polski 

Jest oczywiste, że nawet przy daleko idących 
ograniczeniach w administracji publicznej, 
funkcjonowanie państwa, szczególnie sprawne 
działanie jego instytucji – wymaga zatrudnienia w 
sektorze publicznym znaczącej liczby pracowników 

Ich rozmieszczanie w ośrodkach miejskich, które z 
różnych powodów rozwijają się wolniej może stać 
się istotnym czynnikiem stabilizowania nie tylko 
miejskich ale i regionalnych rynków pracy 

Szczególnie ma to znaczenie w regionach mniejszych, 
ale o dobrym układzie komunikacyjnym 



Rekomendacje dla Polski 

Lokowanie w większości ośrodków regionalnych w Polsce 
wybranych instytucji administracji publicznej szczebla 
centralnego i poziomu ponadregionalnego jest 
rozwiązaniem korzystnym w ujęciu celów krajowej 
polityki miejskiej 

Umożliwia to potencjał kapitału ludzkiego i społecznego 
ośrodków regionalnych 

Są możliwości powiększenia lub przeprofilowania 
lokalnych rynków pracy (uniwersytety, uczelnie prywatne) 

Można wykorzystać dogodne położenie komunikacyjne 
większości miast wojewódzkich (szybka kolej, dostęp do 
lotnisk w czasie krótszym niż godzina, dobra komunikacja 
miejska, autostrady) 



Rekomendacje dla Polski 

Założenia Polityki Miejskiej, przyjęte przez rząd w 
2013 roku w niewielkim stopniu uwzględniają 
znaczenie dokonujących się zmian w sektorze usług 
publicznych, w tym w administracji publicznej i ich 
znaczącym oddziaływaniu na funkcjonowanie 
ośrodków miejskich w Polsce 

Jest to tym bardziej istotne, że zmiany w tym 
sektorze, zarówno ograniczające w sensie 
ilościowym jak i usprawniające działanie instytucji 
mogą być sterowane w układach ich lokalizacji w 
ośrodkach miejskich, w których mogą spełnić co 
najmniej rolę stabilizatorów procesów rozwojowych 


