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POWIĄZANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE  

I ZNACZENIE MAŁYCH MIAST  
AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ 

     
Streszczenie: Celem opracowania jest analiza powiązań społeczno-gospodarczych małych miast 
aglomeracji poznańskiej oraz określenie ich znaczenia dla najbliższego otoczenia. Realizacja tak 
sformułowanego celu obejmuje trzy etapy postępowania badawczego. W pierwszym dokonano charak-
terystyki małych miast aglomeracji ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. W kolej-
nych etapach pracy przedstawiono wyniki pogłębionych badań terenowych, na podstawie których 
określono: 1) strukturę powiązań funkcjonalnych małych miast, w tym o charakterze lokalnym, regio-
nalnym i ponadregionalnym, 2) znaczenie małych miast dla najbliższego otoczenia jako ośrodków 
lokalnych.  
 
Słowa kluczowe: powiązania społeczno-gospodarcze, małe miasta, aglomeracja poznańska. 

 
 

Wprowadzenie 

Miasto jest nie tylko miejscem zaspokajania potrzeb mieszkańców otaczających 
obszarów wiejskich, ale również jego obecność staje się czynnikiem aktywizacji społeczno-   
-gospodarczej tych obszarów. Kondycja małych miast przekłada się na rozwój obszarów 
otaczających i odwrotnie, rozwój miasta ze względu na ścisłe powiązania z otoczeniem na-
wiązuje do przemian w tym otoczeniu. Rozwój relacji między miastem a jego otoczeniem 
podlega nieustannej ewolucji. Decydującą rolę w rozwoju powiązań ma jednak samo miasto 
i jego możliwości zaspokajania potrzeb mieszkańców otaczającego obszaru. Zachodzące 
w procesie rozwoju przemiany poszczególnych elementów systemu społeczno-gospo-
darczego wykazują duże natężenie na obszarach oddziaływania dużych ośrodków miej-
skich, w tym na obszarach aglomeracyjnych. Przyczyną tego jest bardzo silna koncen-
tracja ludności, działalności społeczno-gospodarczej i potencjału innowacyjnego na dość 
małym obszarze. Efekty powstających w wyniku koncentracji korzyści, tzw. korzyści 
aglomeracji, widoczne są nie tylko w jednostce centralnej, lecz również w jej strefie 
zewnętrznej, którą tworzą obszary otaczające ośrodek miejski i silnie z tym ośrodkiem 
powiązane przestrzennie i funkcjonalnie. 
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Położenie małych miast względem dużych aglomeracji, stanowiących główne cen-
tra aktywności społecznej i gospodarczej, jest ważnym czynnikiem różnicującym po-
ziom rozwoju i znaczenie małych miast w układach regionalnych. Wobec dominującej 
obecnie w Polsce suburbanizacji małe miasta pozostające w zasięgu oddziaływania du-
żego ośrodka miejskiego podlegają aktywnym zmianom przestrzenno-funkcjonalnym, 
prowadzącym do wzmocnienia ich potencjału społeczno-gospodarczego. W porównaniu 
z tym tempo rozwoju małych miast położonych peryferyjnie jest dużo słabsze. Można 
stwierdzić, że różnice w dynamice rozwoju małych miast wewnątrz regionów w układzie 
centrum – peryferie są większe niż dotychczasowo ujmowane w Polsce zróżnicowanie 
regionalne między małymi miastami wschodnich i zachodnich województw.  

Dodatkowo zachodzące na przełomie XX i XXI w. procesy społeczno-gospodarcze 
zasadniczo zmieniły uwarunkowania rozwoju małych miast i ich rolę w kształtowaniu 
układów osadniczych. Można mówić o nowych funkcjach małych miast, które powodu-
ją, że zmienia się rola małych miast w lokalnych i regionalnych układach osadniczych. 
Do nowych uwarunkowań rozwoju miast należą m.in.: współczesne procesy demogra-
ficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa, wzrostem przestrzennej mobilności 
mieszkańców, spadkiem liczby mieszkańców małych miast [Bourne, 1997; Korcelli, 
2000; Kistowski, 2009], procesy metropolizacji przestrzeni związane ze wzrostem za-
ludnienia metropolii, koncentracją osadnictwa i działalności gospodarczej w strefach 
podmiejskich dużych miast, pełnieniem przez obszary podmiejskie funkcji komplemen-
tarnych względem dużego ośrodka, specjalizacją funkcjonalną mniejszych miast w stre-
fach podmiejskich dużych miast, głównie w zakresie funkcji mieszkaniowych [Mału-
szyńska, 2000; Konecka-Szydłowska, 2006b; Brzezicka, 2008; Parysek, 2009], wzrost 
znaczenia niehierarchicznych sieci interakcji i wzrost konkurencji między miastami 
[Lever, 1993; Bonavero, 1997; Chojnicki, 1998; Dematteis, 1997, 2001; Korcelli, 2007], 
zmniejszenie roli małych miast na obszarach wiejskich (rolniczych) na korzyść miast 
średniej wielkości [Heffner, 2005, 2013], proces nadawania praw miejskich, głównie 
w Polsce południowo-wschodniej [Drobek, 2002; Szmytkie i Krzysztofik, 2011; Konecka-   
-Szydłowska, 2011; Sokołowski, 2014]. 

Celem opracowania jest analiza powiązań społeczno-gospodarczych małych miast 
aglomeracji poznańskiej (przyjęto, że jest to obszar powiatu poznańskiego [Kaczmarek, 
2008]) oraz określenie ich znaczenia dla najbliższego otoczenia. Realizacja tak sformu-
łowanego celu obejmuje trzy etapy postępowania badawczego. W pierwszym etapie 
dokonano charakterystyki małych miast aglomeracji ze względu na poziom rozwoju 
społeczno-gospodarczego. W kolejnych etapach pracy przedstawiono wyniki pogłębio-
nych badań terenowych, na podstawie których określono: 1) strukturę powiązań funk-
cjonalnych małych miast, w tym o charakterze lokalnym, regionalnym i ponadregional-
nym, 2) znaczenie małych miast dla najbliższego otoczenia jako ośrodków lokalnych.    

W aglomeracji poznańskiej położonych jest osiem małych miast, które należą do 
dwóch klas wielkościowych. Przewagę liczebną mają miasta znajdujące się w klasie od 
5 do 10 tys. mieszkańców. Są to: Buk, Kostrzyn, Kórnik, Pobiedziska, Puszczykowo i Stę-
szew. Do klasy miast liczących od 10 do 20 tys. mieszkańców należą: Mosina i Muro-
wana Goślina. W zbiorze badanych miast jedynie miasto Puszczykowo posiada status 
administracyjny gminy miejskiej, pozostałe ośrodki są siedzibami gmin miejsko-wiej-
skich i posiadają swoje wiejskie zaplecze wpływu. 
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1.  Metody badań 

Do analizy powiązań społeczno-gospodarczych małych miast aglomeracji poznań-
skiej oraz określenia ich znaczenia dla najbliższego otoczenia wykorzystano dwie pod-
stawowe metody badawcze: technikę badań ankietowych i metody wskaźnikowe. 

Technika badań ankietowych to metoda zapożyczona z socjologii, która często sto-
sowana jest na gruncie geografii społeczno-ekonomicznej [Taylor, 1992]. Kwestiona-
riusz ankiety składał się z dwóch części: z metryczki respondenta i z zasadniczej części 
obejmującej kilka pytań związanych z głównym celem badania. Badania terenowe, wykona-
ne techniką badań ankietowych, przeprowadzono w czerwcu 2012 r. na grupie 500 miesz-
kańców małych miast. Próba dobrana była proporcjonalnie do liczby mieszkańców i wahała 
się od 37 do 87 ankiet w danym ośrodku. Badaniami ankietowymi objęto zarówno przed-
stawicieli władz lokalnych, jak i pozostałych mieszkańców miast. 

Uzupełnieniem techniki badań ankietowych były metody wskaźnikowe. Wskaźniki 
zjawisk społeczno-gospodarczych są niezbędne do prawidłowej oceny procesów zacho-
dzących w sferze społecznej i gospodarczej. Wskaźnik w metodologicznym znaczeniu to 
pewna cecha, zdarzenie lub zjawisko, na podstawie zajścia którego wnioskujemy z pew-
nością bądź z określonym prawdopodobieństwem, iż zachodzi zjawisko, jakie nas intere-
suje [Nowak, 2007]. W opracowaniu zastosowano wskaźniki natężenia zjawisk, struktury, 
dynamiki oraz wskaźnik dywersyfikacji struktury gospodarczej [Creamer, 1943; Rogacki, 
1988] i wskaźnik syntetyczny Perkala [Perkal, 1932; Smith, 1972; Runge, 2007]. 

 
 

2.  Małe miasta aglomeracji poznańskiej na skali poziomu rozwoju  
społeczno-gospodarczego 

Sytuacja ludnościowa stanowi podstawowy aspekt rozwoju społeczno-gospodarczego 
miast. Jest to zarówno czynnik warunkujący, jak i konsekwencja rozwoju miasta. W 2012 r. 
liczba mieszkańców małych miast aglomeracji poznańskiej wynosiła 70 983, co stanowi-
ło 3,7% ogółu ludności miejskiej województwa wielkopolskiego. W porównaniu z 2000 r. 
liczba ta wzrosła o 6398 osób. Małe miasta położone w aglomeracji poznańskiej charak-
teryzują się wysoką dynamiką zmian ludnościowych. W latach 2000-2012 średni wskaź-
nik dynamiki dla tego zbioru miast kształtował się na poziomie 110,0%. Największe 
wartości wskaźnika dynamiki – na poziomie powyżej 110,0% – odnotowano w Kórniku, 
Stęszewie, Pobiedziskach i Kostrzynie, a najniższą wartość w Buku – 100,2% (tabela 1). 
W przypadku Buku widoczny jest wyraźny proces przenoszenia się mieszkańców z tego 
ośrodka na obszary podmiejskie (proces „mikrosuburbanizacji”), a także osiedlania 
nowych mieszkańców na obszarach wiejskich gminy Buk. Przykładem jest miejscowość 
Wielkawieś, sąsiadująca bezpośrednio z miastem Buk, w której w latach 2002-2012 na 
skutek rozwoju budownictwa mieszkaniowego powstało 10 nowych ulic, a liczba ludno-
ści wzrosła o ponad 300 osób. Impulsem rozwoju obszarów wiejskich gminy Buk była 
także lokalizacja Parku Przemysłowego Buk w północno-wschodniej części gminy, przy 
autostradzie A-2 [Szwarc, 2014]. 
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Tabela 1. Sytuacja ludnościowa małych miast aglomeracji poznańskiej 

Miasto 2000 2012 
Wskaźnik dynamiki 

ludności 
(w %) 

Typ rozwoju ludnościowego 
wg Webba w 2012 r. 

Buk 6209 6220 100,2 H 
Kostrzyn  8313 9426 113,4 A 
Kórnik 6266 7351 117,3 C 
Mosina 11 969 12 941 108,1 C 
Murowana Goślina 9856 10437 105,9 B 
Pobiedziska 7903 8997 113,8 C 
Puszczykowo 8983 9787 109,0 E 
Stęszew 5086 5824 114,5 C 

Źródło: Na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. 

 
Strukturę przyrostu rzeczywistego małych miast określają typy ludnościowe. W 2012 r. 

małe miasta aglomeracji poznańskiej według klasyfikacji Webba [1964] w większości 
reprezentowały typy demograficzne rozwojowe, charakteryzujące się przyrostem liczby 
ludności (tabela 1). Należy zaznaczyć, że podobna tendencja widoczna była w poprzed-
nich latach. W 2012 r. do typu A charakteryzującego się przyrostem naturalnym prze-
wyższającym emigrację należał Kostrzyn, do typu B o przyroście naturalnym przewyż-
szającym imigrację Murowana Goślina, typ C o przewadze imigracji nad przyrostem 
naturalnym reprezentowały Kórnik, Mosina, Pobiedziska i Stęszew. Jedynie w miastach 
Buk (duży odpływ ludności na teren gminy wiejskiej) i Puszczykowo (społeczeństwo 
starzejące się, ujemny przyrost naturalny) odnotowano niewielki spadek liczby ludności 
(odpowiednio typ H i E). 

Małe miasta aglomeracji poznańskiej charakteryzują się mieszaną strukturą gospo-
darki z dużym udziałem usług (widoczny proces tercjaryzacji gospodarki). Dla rozwoju 
gospodarki małych miast ważny jest stopień zróżnicowania struktury gospodarczej mia-
sta [Domański, 2000; Małuszyńska, 2000], zarówno w skali całej gospodarki miasta, jak 
i w obrębie jej składowych działalności, tj. w przemyśle i usługach. Zróżnicowana struktu-
ra gospodarcza jest jedną z cech, która pozwala osiągnąć przez daną gospodarkę (miasto) 
przewagę konkurencyjną. W 2010 r. małe miasta aglomeracji poznańskiej cechowały się 
średnią i dużą różnorodnością struktury gospodarczej. Do grupy o dużym (wartość wskaź-
nika dywersyfikacji WD ≥ 4,1) stopniu dywersyfikacji struktury należało pięć miast: 
Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska i Puszczykowo. Pozostałe miasta wy-
kazywały średnią (2,1 ≥ WD ≤ 4,0) różnorodność struktury gospodarczej (tabela 2).  

 
Tabela 2. Sytuacja gospodarcza małych miast aglomeracji poznańskiej w 2010 r. 

Miasto Wskaźnik dywersyfikacji 
struktury gospodarczej Udział pracujących w usługach (w %) 

Buk 2,96 68,8 
Kostrzyn  3,47 66,5 
Kórnik 5,94 73,4 
Mosina 4,68 70,0 
Murowana Goślina 4,67 66,4 
Pobiedziska 4,75 68,6 
Puszczykowo 4,59 73,1 
Stęszew 2,96 64,3 

Źródło: Na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. 
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W celu ustalenia pozycji małych miast aglomeracji poznańskiej na tle małych miast 
województwa wielkopolskiego zbadano poziom rozwoju społeczno-gospodarczego całego 
zbioru małych miast w Wielkopolsce. Badanie przeprowadzono dla zbioru 27 wskaźników 
w układzie pięciu kategorii: 1) ludność, 2) gospodarka, 3) infrastruktura społeczna, 4) infra-
struktura techniczna i mieszkalnictwo, 5) kapitał społeczny i ludzki. Każda kategoria opisana 
jest przez zestaw liczący od 3 do 7 wskaźników [Konecka-Szydłowska, 2014]. Należy 
zaznaczyć, że większość analizowanych wskaźników to stymulanty rozwoju społeczno-   
-gospodarczego, które wykazują dodatnią korelację z poziomem rozwoju małych miast.  

W celu uporządkowania liniowego małych miast ze względu na poziom rozwoju 
społeczno-gospodarczego wykorzystano wskaźnik syntetyczny Perkala (Z-score index; 
WS). Na podstawie rozkładu wartości wskaźnika syntetycznego (WS) dokonano upo-
rządkowania liniowego małych miast województwa wielkopolskiego (ustalono rangę 
miast) i następnie przeprowadzono klasyfikację małych miast prowadzącą do wyodręb-
nienia klas jednostek przestrzennych o zbliżonym poziomie wartości danego wskaźnika. 
Podziału zbioru miast na względnie jednorodne klasy dokonano w sposób subiektywny, 
uwzględniając stopień zróżnicowania wartości wskaźnika. Klasyfikacja małych miast 
prowadzi do wydzielenia pięciu klas miast: o bardzo wysokim, wysokim, przeciętnym, 
niskim i bardzo niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego w zakresie analizo-
wanych cech wyjściowych w układzie pięciu kategorii. Na podstawie przeprowadzonej 
analizy można stwierdzić, że na tle 89 małych miast województwa wielkopolskiego małe 
miasta aglomeracji poznańskiej charakteryzują się relatywnie wyższym poziomem roz-
woju społeczno-gospodarczego. Większość z nich należy do klasy miast o wysokim 
poziomie rozwoju (6 miast). Najwyższą pozycję spośród miast aglomeracji poznańskiej 
zajmuje Puszczykowo (3. lokata), które należy do klasy o bardzo wysokim poziomie 
rozwoju. Jedynie miasto Buk należy do klasy miast o niskim poziomie rozwoju (58. loka-
ta) (rys. 1). Na tle małych miast województwa wielkopolskiego małe miasta aglomeracji 
poznańskiej wyróżniają się wysokim poziomem rozwoju gospodarki, infrastruktury 
technicznej i mieszkalnictwa. Relatywnie najsłabiej rozwinięta jest infrastruktura społeczna, 
co pośrednio jest następstwem dostępności zróżnicowanych usług z tego zakresu w Poznaniu 
(tabela 3). Szersza analiza sytuacji społeczno-gospodarczej małych miast aglomeracji po-
znańskiej została podjęta m.in. w pracach: [Konecka-Szydłowska, 2006a, b, 2014; Zuzańska-
-Zyśko, 2007; Churski, Konecka-Szydłowska i Perdał, 2009; Kaczmarek (red.), 2010; Mę-
czyński, Konecka-Szydłowska i Gadziński, 2010; Korzeniak (red.), 2014].  

 
Tabela 3. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego małych miast aglomeracji poznańskiej w 2010 r. 

Miasta 
(ogółem 89 

małych miast) 

Z-score index 
Ws pozycja/ 

/wartość wskaź-
nika 

Ludność Gospodarka Infrastruktura 
społeczna 

Infrastruktura 
techniczna  

i mieszkalnictwo 

Kapitał 
społeczny 
i ludzki 

Puszczykowo 3 0,63 40 4 80 8 2 
Kórnik 10 0,46 24 8 55 11 8 
Murowana 
Goślina 12 0,43 3 13 52 19 40 

Pobiedziska 14 0,30 11 40 46 5 23 
Stęszew 21 0,21 6 30 41 7 72 
Mosina 29 0,16 39 16 74 10 27 
Kostrzyn  33 0,12 12 31 84 3 88 
Buk 58 -0,16 76 22 76 71 67 

Źródło: Na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Rys. 1. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego małych miast aglomeracji poznańskiej w 2010 r. 
Źródło: Na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. 

 
Przeprowadzone badania ankietowe mieszkańców małych miast aglomeracji po-

znańskiej pozwalają stwierdzić, że najczęściej wskazują oni na wysoki i bardzo wysoki 
poziom zadowolenia z życia w swoim mieście (odpowiednio 49% i 31% ogółu wska-
zań). Najwyższy, tj. bardzo wysoki poziom satysfakcji został wskazany przez mieszkań-
ców Kórnika, Puszczykowa i Murowanej Gośliny (pow. 40%), które jednocześnie są 
ośrodkami o najwyższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. 

 
 

3.  Powiązania społeczno-gospodarcze małych miast 

Pierwotnie pozycja małych miast w regionalnych układach osadniczych wiązała się 
przede wszystkim z funkcją lokalnej obsługi otaczających terenów wiejskich, a podsta-
wą utrzymania dużej części mieszkańców tych miast była działalność rolnicza. Trady-
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cyjnie w układach regionalnych małe miasta, jako szczebel pośredni między ośrodkami 
większymi i miejscowościami wiejskimi, powinny pełnić funkcję lokalnych centrów 
wzrostu i zgodnie z teorią ośrodków centralnych wpływać na wytwarzanie się w zapleczu 
więzi gospodarczych, społecznych i kulturowych. Efektem tych powiązań jest kształtowanie 
się lokalnego systemu osadniczego, a więc zbioru osiedli powiązanych w ramach życia 
codziennego mieszkańców w tzw. cykl lokalny [Maik, 1988]. Badania prowadzone 
przez Heffnera [2003] i Lamprechta [2005] pozwalają stwierdzić, że współcześnie tylko 
1/3 (34,6%) gmin wiejskich w Polsce jest powiązana bezpośrednio z małymi ośrodkami 
lub leży w strefie ich oddziaływania. W układzie regionalnym kraju powiązania te są 
zróżnicowane. Tylko w województwach: zachodniopomorskim (54,4%), lubuskim 
(54,1%) i dolnośląskim (51,9%) ponad połowa wszystkich gmin wiejskich charakteryzu-
je się występowaniem bezpośrednich układów małe miasto – wiejskie zaplecze. Rela-
tywnie wysoki wskaźnik relacji potrzebny do tworzenia lokalnych obszarów gospodar-
czych występuje w Wielkopolsce – 48,8%. Najniższy udział takich powiązań występuje 
w województwach: łódzkim (22,6%), lubelskim (23,3%) i śląskim (23,7%). W przypad-
ku niektórych małych miast powiązania ekonomiczne z otoczeniem wiejskim zmniejsza-
ją się, a nawet zanikają w następstwie przemian zachodzących w rolnictwie, transporcie, 
telekomunikacji, a także wskutek przestrzennej koncentracji ludności. Rolę małych 
miast jako rynków usług, zaopatrzenia i zbytu oraz lokalnych rynków pracy przejmują 
miasta średniej wielkości, a na obszarach aglomeracji duże ośrodki [Heffner, 2008]. 

Badania ankietowe na temat struktury powiązań społeczno-gospodarczych małych 
miast aglomeracji poznańskiej przeprowadzono w odniesieniu do następujących układów: 
powiązania lokalne (gminy powiatu poznańskiego), powiązania regionalne (woj. wielko-
polskie), powiązania krajowe (Polska) i powiązania ponadkrajowe (świat).  

Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że w strukturze silnych powiązań małych 
miast aglomeracji poznańskiej niezmiennie najważniejszą rolę odgrywają powiązania 
lokalne, które stanowią przeciętnie 49% ogółu powiązań. Kolejne udziały mają powiązania 
o charakterze regionalnym (33%), krajowym (13%) i ponadkrajowym (5%) (rys. 2). 

Należy zaznaczyć, że w układzie poszczególnych małych miast struktura powiązań 
funkcjonalnych o różnym charakterze jest silnie zróżnicowana. Trudno zatem jedno-
znacznie wskazać tendencje w tym zakresie i wydzielić na tej podstawie określone typy 
miast (tabela 4). W opinii respondentów w zakresie najsilniejszych powiązań lokalnych 
wyróżniają się miasta: Buk, Kostrzyn, Murowana Goślina (udział powiązań lokalnych powy-
żej 50%), a najsłabsze powiązania lokalne występują w Mosinie i Stęszewie. Natężenie po-
wiązań o charakterze regionalnym (z Wielkopolską) waha się od ponad 36% w Puszczyko-
wie, Pobiedziskach i Mosinie do 14,8% w Kostrzynie. Udział relacji o zasięgu krajowym 
jest najwyższy w Stęszewie i Murowanej Goślinie (powyżej 17%), a najniższy w Buku. 
W przypadku powiązań ponadkrajowych wyróżnia się Stęszew (powyżej 12%), w któ-
rym jednocześnie odnotowano niski udział powiązań lokalnych, oraz Buk (tylko 1,3%), 
który charakteryzował się wysokim udziałem relacji z najbliższym otoczeniem.  
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Według mieszkańców małych miast najmniejsze jest znaczenie ośrodków jako 
miejsca świadczenia usług administracyjnych, co może być wynikiem coraz powszech-
niejszego korzystania z usług e-administracji [Perdał, 2014]. Relatywnie małe jest znacze-
nie miast jako ośrodków zatrudnienia, ma to związek z występowaniem zróżnicowanej 
i bardziej konkurencyjnej oferty pracy w Poznaniu i/lub niedoborem miejsc pracy w sa-
mym mieście oraz mało zróżnicowaną ofertą (funkcja rynku pracy została najmocniej 
podkreślona w Buku i Kostrzynie). Mniejsze jest również znaczenie małych miast jako 
ośrodków w zakresie ochrony zdrowia, co jest następstwem niedorozwoju infrastruktury 
społecznej i występowaniem konkurencyjnej oferty usług w Poznaniu (jedynie w Pusz-
czykowie, gdzie zlokalizowany jest duży zmodernizowany szpital powiatowy, ważne 
znaczenie ma funkcja ochrony zdrowia), oraz usług edukacyjnych, zwłaszcza w zakresie 
szkolnictwa ponadgimnazjalnego, co wynika ze zróżnicowanej oferty miasta Poznania 
(znaczenie tej funkcji odnotowano w Buku, Murowanej Goślinie i Kórniku) (tabela 5).  

 
Tabela 5. Znaczenie małych miast dla najbliższego otoczenia w 2012 r. 

Miasto Trzy pierwsze wskazania 

Buk 
– ważne centrum edukacyjne 
– duży rynek pracy dla otaczających miejscowości 
–  ważne centrum handlowe 

Kostrzyn 
– nie ma dużego znaczenia 
– ważne centrum handlowe 
– duży rynek pracy dla otaczających miejscowości 

Kórnik 
–  pełni funkcje turystyczno-wypoczynkowe  
–  ważne centrum handlowe 
–  ważne centrum edukacyjne 

Mosina 
–  ważne centrum handlowe  
–  nie ma dużego znaczenia  
–  pełni funkcje turystyczno-wypoczynkowe 

Murowana Goślina 
–  ważne centrum handlowe  
–  pełni funkcje turystyczno-wypoczynkowe 
–  ważne centrum edukacyjne 

Pobiedziska 
–  nie ma dużego znaczenia  
–  pełni funkcje turystyczno-wypoczynkowe 
–  ważne centrum handlowe 

Puszczykowo 
–  pełni funkcje turystyczno-wypoczynkowe 
–  ośrodek w zakresie usług ochrony zdrowia 
–  nie ma dużego znaczenia  

Stęszew 
– ważne centrum handlowe 
– nie ma dużego znaczenia  
– pełni funkcje turystyczno-wypoczynkowe 

Źródło: Opracowanie na podstawie badań terenowych. 

 
 

Podsumowanie 

Przeprowadzona analiza powiązań społeczno-gospodarczych małych miast aglome-
racji poznańskiej oraz określenie ich znaczenia dla najbliższego otoczenia pozwala na 
sformułowanie następujących wniosków końcowych: 
1.  Małe miasta aglomeracji poznańskiej ze względu na swoje specyficzne położenie 

charakteryzują się relatywnie wyższym poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego 
na tle innych małych miast. 

2.  W miastach aglomeracji poznańskiej następuje kumulacja potencjału ludnościowego 
i inwestycyjnego: gospodarczego (przemysłowego, usługowego) i mieszkaniowego. 



Barbara Konecka-Szydłowska 

 

174 

3.  W strukturze powiązań małych miast najważniejsze znaczenie mają tradycyjne powiąza-
nia lokalne (przeciętnie na poziomie 49%), następnie regionalne i krajowe, a najmniejsze 
jest znaczenie powiązań o charakterze ponadkrajowym (przeciętnie na poziomie 5%). 
Należy jednak podkreślić, że w każdym z ośrodków udział poszczególnych rodzajów 
powiązań jest zróżnicowany. 

4.  W wewnętrznej strukturze powiązań lokalnych, regionalnych i krajowych dominują 
powiązania w zakresie dojazdów do pracy i szkół, udział powiązań w zakresie gospo-
darki (import, eksport surowców i produktów) wzrasta w powiązaniach globalnych. 

5.  Dla najbliższego otoczenia małe miasta aglomeracji poznańskiej pełnią głównie 
funkcje turystyczno-wypoczynkowe i handlowo-usługowe, relatywnie mało istotna 
jest ich funkcja jako lokalnych rynków pracy. 

6.  Małe miasta są funkcjonalnie powiązane z ośrodkiem węzłowym Poznaniem, powią-
zania te mają charakter dwustronny (zwrotny), choć niesymetryczny. Zdecydowanie 
wyższy jest udział powiązań dośrodkowych (np. w zakresie dojazdów do pracy i szkół 
do Poznania) niż odśrodkowych. 

Przyjmując, że rozwój gospodarczy w skali kraju zależy w dużej mierze od rangi 
i konkurencyjności jego głównych ośrodków miejskich, koncentracja procesów rozwo-
jowych jedynie w tych ośrodkach powoduje utrwalenie negatywnych zmian i dalsze 
osłabienie spójności policentrycznego systemu przestrzennego. Proces metropolizacji 
prowadzi do polaryzacji przestrzeni (wyróżnić można dynamicznie rozwijające się ob-
szary aglomeracyjne i stagnujące peryferie), co stanowi podstawowy problem współcze-
snej polityki przestrzennej. Symptomy tego procesu można obserwować w zbiorze małych 
miast wielkopolskich. Relatywnie wyższy poziom rozwoju społeczno-gospodarczego 
wykazują małe miasta położone w strefie oddziaływania Poznania. Z kolei małe miasta 
położone na obszarach peryferyjnych województwa charakteryzują się z reguły niższym 
poziomem rozwoju. W dłuższej perspektywie sytuacja taka może przyczynić się do 
osłabienia spójności przestrzennej sieci osadniczej województwa wielkopolskiego. Stąd 
też krajowa polityka przestrzenna powinna docenić rolę małych miast, zwłaszcza powia-
towych [Gorzelak, 2014], znaczenie utrzymania i wzmocnienia ich funkcji w przestrzen-
nej organizacji życia społecznego. Proces odbudowy i utrzymania potencjału gospodar-
czego małych miast powinien opierać się przede wszystkim na endogenicznych 
zasobach tych ośrodków. Konieczne jest także wspieranie samorządu wojewódzkiego 
w działaniach angażujących społeczności lokalne oraz instytucje rozwoju lokalnego do 
podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju małych miast i współpracy z dużymi ośrod-
kami miejskimi [Korcelli, 2007]. Promowanie małych miast jako lokalnych centrów 
wzrostu o zrównoważonym rozwoju, przy wykorzystaniu ich potencjału endogeniczne-
go, zostało również podkreślone przez ESPON w jednym z trzech scenariuszy rozwoju 
Europy do 2050 r. [www 2]. 
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SOCIO-ECONOMIC LINKS AND SIGNIFICANCE OF SMALL TOWNS  
OF THE POZNAŃ AGGLOMERATION 

Summary: This paper seeks to analyse socio-economic links of small towns of the Poznań agglo-
meration and to determine their significance for the immediate surroundings. This research task 
involves three stages. In the first small towns of the agglomeration are characterised in terms of 
their socio-economic development. Next the results of in-depth fieldwork are presented on the 
basis of which it was possible to determine: (1) the structure of functional links of the small towns, 
including those of a local, regional and supra-regional nature, and (2) the significance of the small 
towns for the immediate surroundings as local centres. 
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