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Wprowadzenie 

Instytucje i struktury instytucjonalne gospodarki, a także jej otoczenia zwiększają 

swoją rolę nie tylko w teoriach ekonomicznych, lecz także w kształtowanych procesach 

rozwojowych w praktyce. Standardy dotyczące funkcjonowania oraz oceny jednostek 

administracji publicznej, w tym również samorządu terytorialnego nieustannie ewoluują. 

W  stronę samorządu terytorialnego kierowane są nowe oczekiwania i wyznaczane nowe 

zadania, które wynikają z postępującego procesu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz 

przemian społeczno-politycznych. Sprawność to kryterium, na podstawie którego coraz 

częściej dokonuje się oceny działalności samorządu terytorialnego. Sprawne i efektywne 

funkcjonowanie władz samorządowych odgrywa bowiem ważną rolę w rozwoju 

gospodarczym i budowaniu dobrobytu społecznego. Każda instytucja, działająca 

w  konkretnym celu, spełniająca określone funkcje, może usprawniać i poprawiać 

poszczególne elementy swojej aktywności, aby funkcjonować dzisiaj lepiej niż wczoraj, 

a jutro – lepiej niż dzisiaj. 

Rozwój instytucjonalny dotyczy kreowania mechanizmów i zasad, a także ich 

stosowania w celu podniesienia sprawności działania urzędów administracji samorządowej 

w  podstawowych obszarach ich aktywności (gospodarczo-przestrzennym, finansowym, 

administracyjnym, zarządzania kadrami w urzędzie, świadczenia usług społeczno-kulturalno-

oświatowych). 

Jednym z warunków sprawnego działania władz lokalnych jest wyposażenie ich 

w  niezbędne narzędzia, które pozwolą kształtować politykę lokalną ze spójnym 

uwzględnieniem wszystkich ww. obszarów, i możliwości włączania podmiotów społeczno-

gospodarczych w proces implementacji efektów i realizowanych założonych celów.  

Zespół badawczy, pod kierunkiem dr hab. Renaty Marks-Bielskiej, w składzie: dr hab. 

Wiesława Lizińska, dr Karolina Babuchowska – główni wykonawcy, dr Magdalena Wojarska 

– wykonawca, przy statystycznym wsparciu merytorycznym dr Aleksandry Olejarz-Wahby 

i  dr Lesława Markowskiego, podjął problem badawczy, który mieści się m.in. w ramach 

nowej ekonomii instytucjonalnej i ekonomii rozwoju.  

Wymiernym efektem realizacji projektu jest m.in. skonstruowanie, na podstawie 

zgromadzonych danych pierwotnych i wtórnych, wskaźnika sprawności instytucjonalnej. 

Opracowano także ankietę ewaluacyjną Sprawność instytucjonalna miast i gmin, która może 

pomóc władzom samorządów lokalnych, a także wyższego szczebla, w przeprowadzaniu 
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analiz porównawczych i zdiagnozowaniu dobrych praktyk służących poprawie sprawności 

instytucjonalnej.  

Sprawność instytucjonalną zdefiniowano, na potrzeby realizowanego projektu, jako 

permanentną gotowość do kształtowania partnerskich relacji gospodarczych i społecznych, 

zarówno z przedsiębiorcami, jak i z lokalną społecznością; zdolność szybkiej, kompetentnej 

odpowiedzi władz lokalnych na potrzeby przedsiębiorców zamierzających podjąć działalność 

gospodarczą i prowadzących ją na terenie określonej gminy. W definicji sprawności 

instytucjonalnej uwzględniono m.in. umiejętność formułowania celów, uzgadnianie ich 

z  lokalną społecznością, a także sprawne podejmowanie decyzji.  

Ocena sprawności instytucjonalnej może być użyteczna w kontekście poszukiwania 

nowych czynników rozwoju lokalnego, nie tylko zasobów, którymi dysponuje gmina z racji 

np. swojego położenia, chociaż ważność jak najefektywniejszego gospodarowania zasobami 

endogenicznymi jest niekwestionowana i nabiera nowego znaczenia. 

Pragnę skierować słowa podziękowania do przedstawicieli urzędów gmin, którzy 

wzięli udział w badaniach, co pomogło w realizacji wszystkich założonych w projekcie 

celów. Jesteśmy pozytywnie zbudowani wieloma dobrymi praktykami sprawnego zarządzania 

na poziomie lokalnym. Mamy nadzieję, że uzyskane wyniki badań przyczynią się do poprawy 

sprawności instytucjonalnej jednostek, które w momencie przeprowadzania badań były akurat 

w sytuacji, która uniemożliwiła im zajęcie czołowych miejsc w stworzonym rankingu 

sprawności instytucjonalnej, a najlepszym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Zachęcamy wszystkie samorządy lokalne do wzięcia udziału w ankiecie ewaluacyjnej 

w przyszłości. Narzędzie to będzie dostępne pod nazwą Ankieta ewaluacyjna Sprawność 

instytucjonalna miast i gmin1 na stronie internetowej Katedry Polityki Gospodarczej 

i  Regionalnej2 w okresie wrzesień-październik każdego roku. Tam też będziemy udostępniać 

wyniki otrzymanych badań i ranking gmin, które wezmą udział w badaniach (do końca 

czerwca każdego roku). Dziękuję Pani mgr Izabeli Serockiej, która podjęła się opracowania 

elektronicznej wersji ankiety ewaluacyjnej, a także służyła swoją pomocą podczas tworzenia 

bazy danych, pozyskanych z Banku Danych Lokalnych, GUS w czasie realizacji projektu. 

W tym miejscu, serdecznie dziękuję koleżankom z Katedry Polityki Gospodarczej 

i  Regionalnej, Wydziału Nauk Ekonomicznych, UWM w Olsztynie, które weszły w skład 

zespołu badawczego, którym miałam zaszczyt kierować – dr hab. Wiesławie Lizińskiej, 

dr  Karolinie Babuchowskiej i dr Magdalenie Wojarskiej za wielkie zaangażowanie na 

                                                           
1 https://goo.gl/forms/QVjm5DGIAhPocNbd2 
2 http://www.uwm.edu.pl/wne/kpgir 

https://goo.gl/forms/QVjm5DGIAhPocNbd2
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poszczególnych etapach realizacji projektu i merytoryczny wkład, którego efektem jest 

osiągnięcie wszystkich założonych celów badawczych. Mam nadzieję, że intelektualne 

doświadczenia z tej współpracy zaowocują kolejnymi wspólnymi projektami badawczymi 

i przyczynią się do dalszego naszego rozwoju naukowego. 

Upowszechnienie uzyskanych w ramach projektu wyników badań, oprócz niniejszego 

raportu, polegało m.in. na zaprezentowaniu ich na zorganizowanej ogólnopolskiej konferencji 

naukowej Samorząd i rozwój lokalny w XXI w. – doświadczenia i perspektywy, z udziałem 

naukowców, samorządowców i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (21-22 września 

2017 r., na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie), przez uczestnictwo 

z  referatami w wydarzeniach naukowych w innych ośrodkach naukowo-badawczych, 

publikacje naukowe.  

 

 

 

Dr hab. Renata Marks-Bielska – kierownik projektu 
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1. Podjęty problem badawczy w świetle literatury przedmiotu 

Współcześnie zarówno w teorii, jak i badaniach empirycznych coraz większego 

znaczenia nabierają poszczególne instytucje oraz struktury instytucjonalne gospodarki 

w  oddziaływaniu na toczące się w niej procesy ekonomiczne. Wynika to ze skierowania 

uwagi na rolę instytucji w gospodarce, zwiększonego zainteresowania rozwijającym się 

instytucjonalizmem oraz włączaniem do ekonomii głównego nurtu twierdzeń nowej ekonomii 

instytucjonalnej (NEI), a co jest z tym związane – stosowanie interdycyplinarnego podejścia 

we współczesnych badaniach ekonomicznych (Miłaszewicz 2012). 

Gospodarka to nie tylko mechanizm rynkowy, lecz także struktura instytucjonalna, 

w  której poszczególne instytucje tworzą mechanizm alokacji zasobów. Większość 

ekonomistów uznała jedno z podstawowych twierdzeń nowej ekonomii instytucjonalnej, 

mówiące że instytucje w długim okresie określają tempo rozwoju gospodarczego. Badania 

w  ramach NEI wywarły silny wpływ na politykę instytucji międzynarodowych wobec krajów 

rozwijających się. Takie organizacje jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz 

Walutowy oraz OECD w wielu opracowaniach podkreślają rolę instytucji w kreowaniu 

odpowiednich warunków do wzrostu gospodarczego (m.in. raport Banku Światowego 

Building Institutions for Markets). Unia Europejska w ostatnich latach również wzmocniła 

filar regulacyjny polityki gospodarczej m.in. przez inicjatywę Better Regulations oraz tzw. 

unarodowienie Strategii Lizbońskiej i zobowiązanie krajów członkowskich do opracowania 

kompleksowych programów zmian regulacyjnych (np. w Polsce – Krajowego Programu 

Reform). Według NEI te instytucje są dobre, a więc służą wzrostowi efektywności 

adaptacyjnej i alokacyjnej gospodarki, które są odpowiednio dopasowane do lokalnych 

uwarunkowań społeczno-kulturowych. Zakłada się również, że efektywne są te instytucje, 

które powstają w sposób transparentny, przy współudziale tych podmiotów, których 

funkcjonowanie będzie w przyszłości przez nie regulowane (Wilkin i in. 2008). 

Z efektywnością instytucji wiąże się dobre rządzenie, które zdaniem 

Wojciechowskiego (2003) oznacza wzrost jakości działania instytucji publicznych oraz 

wzmocnienie potencjału administracji publicznej. Dzięki temu indukowane są procesy 

niwelowania niesprawności mechanizmu rynkowego i regulacji, co prowadzi do szybkiego 

rozwoju społeczno-gospodarczego. Hardt (2013, s. 70) wskazał, że istnieje zbiór instytucji 

(reguł dobrego rządzenia), które zwykle wspierają wzrost, i co więcej, są właściwe zawsze, 

niezależnie od różnego typu kontekstów, w których są implementowane. 
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Wdrażanie zasad dobrego rządzenia (good governance3) jest koniecznym warunkiem 

dalszego dynamicznego rozwoju naszego kraju na wszystkich poziomach administracyjnych.  

Instytucje jako wieloaspektowe (złożone z elementów symbolicznych, działań 

społecznych i zasobów materialnych) trwałe struktury społeczne cechują się względnym 

oporem na zmiany. Ich reprodukowanie dokonuje się przez przekaz międzypokoleniowy, 

nadając trwałość systemom społecznym (Scott 2008). Instytucja jest systemem reguł, którego 

efektem jest uporządkowanie zachowań. Analizując regulacyjny, normatywny i kulturowo-

kognitywny aspekt instytucji, ten ostatni uważa się za najgłębszy i akcentujący znaczenie 

procesu instytucjonalizacji. Aoki (2001) podkreśla znaczenie podejścia ewolucyjnego 

(w  przeciwieństwie do wykorzystania idei równowagi i akcentowania trwałości jako cechy 

instytucji) i konieczności analizy diachronicznej, polegającej na wyjaśnieniu zmiany 

instytucjonalnej w instytucji, z perspektywy równowagi, ale uwzględniając możliwość 

pojawienia się nowych rozwiązań.  

Ekonomia instytucjonalna przeżywa swój renesans. Przegląd badań tego nurtu 

pozwala stwierdzić, że znacząco zmienia się optyka badań nad instytucjami. W ostatniej 

dekadzie XX w. badania skupione były wokół określenia udziału instytucji w kształtowaniu 

poziomu dochodów na świecie, ich wpływu na rozwój gospodarczy (Knack, Keefer 1995, 

1997, Mauro 1995, Hall, Jones 1999, Kaumann i in. 1999, 2003, Rodrik 1999, 2003, Rodric 

i  in. 2004, Landes 2000, Woolcock, Narayan 2000, Acemoglu i in. 2001, Kaufmann, Kraay, 

2002, Acemoglu 2008). Obecnie więcej uwagi poświęca się badaniu jakości instytucji, 

głównie na poziomie makroekonomicznym (Álvarez-Díaz, Miguez 2008, s. 162). Niewiele 

opracowań dotyczy natomiast sprawności instytucji (Putnam 1995, Chousa i in. 2005), 

szczególnie na poziomie lokalnym. 

Wyniki badań międzynarodowych dowodzą m.in., że jakość instytucji determinuje 

w  długim okresie bogactwo poszczególnych krajów (Acemoglu i in. 2005). Badania 

potwierdzają związek jakości instytucji ze wzrostem gospodarczym. Im wyższa jakość 

instytucji, tym wyższe tempo zmian realnego PKB, wyższa produktywność czynników 

produkcji i większy udział inwestycji prywatnych. Wysoka jakość instytucji decyduje 

o  korzyściach lokalizacyjnych, a ważne znaczenie w podejmowaniu decyzji o internalizacji 

produkcji mają rozwiązania o charakterze instytucjonalnym (Williams 1997). 

                                                           
3 Problematyce poprawy jakości rządzenia poświęcony był projekt badawczy realizowany przez 

interdyscyplinarny zespół pod kierunkiem Prof. Jerzego Wilkina (Wilkin 2013). Przyjęto, że jakość rządzenia 

wyznaczana jest przez sześć grup wskaźników, które odzwierciedlają najważniejsze wymiary jakości rządzenia. 

Zaliczono do nich: demokratyczne państwo prawa, przejrzystość, rozliczalność, partycypację, społeczną 

inkluzję, skuteczność i efektywność. Wszystkie analizowane wymiary są ważne zarówno na poziomie 

centralnym, jak i na poziomie lokalnym. 
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Rozwój społeczno-gospodarczy jest procesem, który z jednej strony dokonuje się 

wskutek działania spontanicznych sił rynkowych, indywidualnych decyzji ludzi jako 

przedsiębiorców i konsumentów, a z drugiej strony pod silnym wpływem zbiorowych decyzji, 

stosowania wielu instrumentów oddziaływania przez władze publiczne na sferę gospodarki, 

w  tym również ukształtowanych wzorców działania i sposobu zorganizowania samych 

instytucji publicznych (Gąciarz 2012, s. 19). 

Również na poziomie lokalnym rozwój społeczno-ekonomiczny nie zależy tylko od 

bazy ekonomicznej i możliwości jego finansowego wsparcia, lecz coraz częściej można 

wskazać na jego uwarunkowanie czynnikami o charakterze instytucjonalnym (Mac Leod, 

Goodwin 1999, Gibbs i in. 2001). Samorząd lokalny, zgodnie z założeniami ekonomii 

instytucjonalnej, jest instytucją formalną należącą do organizacji i funkcjonującą 

w  gospodarce obok dwóch innych grup instytucji (norm i rynków). Poprawne 

funkcjonowanie instytucji jest determinowane sprawnym działaniem organizacji 

państwowych, które mogą wyciągać konsekwencje w przypadku naruszania norm. Bardzo 

ważnymi elementami działania są tutaj obiektywność, kompetencja i sprawność (Lissowska 

2004, s. 35). Sprawność to zdolność do adaptowania się do zmian, tworzenie relacji 

z  uczestnikami procesów gospodarczych. Samorząd terytorialny może bezpośrednio 

i  pośrednio wpływać na gospodarkę opartą o istniejące zasoby, ale współcześnie coraz 

większe znaczenie przypisuje się kreacji nowych lokalnych zasobów, a nie tylko działaniom 

zmierzającym do optymalnej alokacji zasobów istniejących (Dorożyński, Urbaniak 2011, 

s. 184, 191). 

W klasycznym ujęciu prakseologicznym podstawowymi walorami sprawnego 

działania organizacji są: skuteczność (jako miara stopnia realizacji celów) oraz 

ekonomiczność (jako miara stopnia ponoszonych nakładów na realizowane cele). Organizację 

w tym znaczeniu uważa się za sprawną, gdy realizuje przypisane jej cele i racjonalnie 

gospodaruje zasobami organizacji (Lisiecki 2007). 

Współczesne organizacje, aby osiągać sukcesy w złożonym i permanentnie 

zmieniającym się otoczeniu, powinna cechować wysoka sprawność. Analiza sprawności 

wymaga zastosowania zróżnicowanych i użytecznych kryteriów oraz miar umożliwiających 

całościową ocenę. Ich wybór zależy od decydenta. Ważne jest jednak, aby ocena sprawności 

dokonywana była na podstawie zestawu kryteriów kojarzących całość efektów 

funkcjonowania instytucji (Czerska 1996, s. 19-20). 

Sprawność to pojęcie, które jest często używane w odniesieniu do usług publicznych 

i  szerzej – do organizacji publicznej, a także administracji i państwa jako całości (Kobylińska 
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2013, s. 134). Kieżuń (1997, s. 27-28) stwierdził, że działanie jest sprawne, jeśli jest 

skuteczne, korzystne i ekonomiczne. Inne walory sprawności nie odgrywają żadnej roli, jeśli 

działanie nie jest, chociaż w minimalnym stopniu, skuteczne. Z minimalizacją kosztów 

zasobów, termin sprawność wiążą Robbins i DeCenzo (2002, s. 32). 

Schick (2008, s. 25) podkreśla, że skuteczność i efektywność nie są wystarczające do 

oceny sprawności władz publicznych. Dają obraz tego, co zrobiono lub osiągnięto w danej 

chwili. Autor postuluje, aby do oceny sprawności włączyć także czynniki działające 

w przeszłości i wpływające na obecne rezultaty, jak i symptomy. 

W naukach o zarządzaniu wyszczególnia się dwa podstawowe ujęcia sprawności – 

celowościowe (prakseologiczne) i systemowe. Podejście celowościowe koncentruje się 

przede wszystkim na stopniu realizacji celów organizacji oraz korzystności i ekonomiczności 

działań. Koncepcja ta oparta jest na typologii skutków wg kryteriów: 

  intencjonalności – skutki, niezależnie od oceny, są zamierzone i niezamierzone, 

 oceny – skutki oceniane są pozytywnie (wynik użyteczny będący sumą celu głównego 

osiągniętych w określonym stopniu i pozytywnych niespodzianek) i negatywnie 

(koszty działania, na które składają się koszty, które rzeczywiście przyczyniły się do 

wyniku użytecznego, straty nieuniknione i marnotrawstwo), 

 istotności – skutki główne i uboczne (Lewandowski 2013, s. 140). 

Podejście systemowe koncentruje się na umiejętności zdobywania przez organizację 

środków niezbędnych do jej funkcjonowania i rozwoju, a także na wydajnej transformacji 

tych środków oraz na transakcjach z otoczeniem. Najważniejszym kryterium oceny jest 

zdolność organizacji (systemu) do przetrwania (Lewandowski 2013, s. 141). 

Problem zadań administracji publicznej w kreowaniu rozwoju jednostki samorządowej 

zyskał rangę jakiej wcześniej nie posiadał. Uwarunkowane jest to w dużym stopniu 

przekształceniami zachodzącymi w państwie i społeczeństwie oraz w otoczeniu jednostki 

terytorialnej (Potoczek 2016, s. 10-11). 

Według Nogalskiego (2015, s. 16) przyczyną niskiej sprawności administracji są m.in. 

wadliwe rozwiązania organizacyjne i instytucjonalne zawarte w prawie, które nie przynoszą 

efektów. W konsekwencji skutkuje to wprowadzaniem kolejnych zmian i narastającymi 

sprzecznościami oraz dysfunkcjami. Istotną destymulantą sprawności jest także niewłaściwa 

decentralizacja zadań. 

Samorządy lokalne na świecie funkcjonujące wg zróżnicowanych ram 

konstytucyjnych i instytucjonalnych wypełniają w XXI w. zadania w czterech podstawowych 

obszarach: tożsamość, rozwój ekonomiczny, opieka społeczna i zarządzanie społecznością 
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lokalną. Każda z tych funkcji wymaga rozważenia w bardzo szerokim zakresie i może być 

wypełniania przez stosowanie różnych praktyk w różnych krajach. Każda z tych funkcji może 

jednak być zagrożona z powodu zmian społecznych i gospodarczych (Stoker 2011, s. 20, 25). 

Jak wskazuje Stawasz (2016, s. 24) ich wypełnianie wymaga zapewnienia odpowiedniego 

zaplecza, czy też zasobów (m.in. infrastruktury społecznej, technicznej, zasobów kadrowych 

itp.). Zasoby te charakteryzują się często ograniczonością, co staje się przyczyną konfliktów 

między różnymi grupami interesariuszy. 

Rola poszczególnych funkcji w samorządzie lokalnym może wynikać również z tego, 

jaka jest ich zdolność do utrzymywania bazy społecznej, przyciągania grup interesariuszy 

oraz zwolenników (Stoker 2011, s. 25).  

W ostatnich latach wzrasta znaczenie zarządzania lub koordynowania zjawisk 

i  procesów zachodzących w społecznościach lokalnych. Stoker (2011, s. 23) stwierdził, że 

rola ta pojawiła się jako reakcja na zmiany stylu życia i złożoność współczesnego życia oraz 

związane z nim wyzwania. Szczególnym wyzwaniem staje się próba podejmowania działań 

w  sferze publicznej odnoszących się do przechodzenia od zadań trudnych, ale o czystej 

naturze technicznej, do problemów określanych jako soft wiring – „miękkiego włączania” 

społeczeństwa do procesu współzarządzania i tworzenia odpowiednich warunków życia 

wspólnoty lokalnej funkcjonującej w stabilnym otoczeniu. 

Złożoność funkcji, skala, cel i odpowiedzialność są częścią nowoczesnych 

uwarunkowań funkcjonowania samorządu. Samorząd lokalny jest zatem odpowiedzią na takie 

uwarunkowania, ponieważ tylko dzięki możliwości budowania potencjału lokalnego 

i  rozwoju lokalnych rozwiązań można mieć nadzieję na sprostanie wyzwaniom, jakie 

stwarzają te złożoności. W ten sposób można osiągnąć rozwiązania zaprojektowane z myślą 

o różnorodnych i złożonych uwarunkowaniach (Stoker 2011, s. 23). 

Systemy samorządowe można generalnie podzielić na dwie grupy: te, które starają się 

wypełniać wszystkie swoje funkcje w sposób zrównoważony i te, które dążą do zwiększenia 

efektywności tylko w wybranych funkcjach (Stoker 2011, s. 24). Jednak należy zaznaczyć, że 

ze względu na fakt, iż sfera zarządzania rozwojem w samorządach lokalnych jest 

współcześnie jednym z głównych wyznaczników polityki publicznej. Sposób funkcjonowania 

administracji samorządowej musi być dostosowany do pełnionych przez nią funkcji (Potoczek 

2016, s. 10). 

Jedną z ważnych funkcji władz gminy jest pobudzanie i dynamizowanie procesów 

rozwojowych gospodarki lokalnej. Centralne miejsce w działaniach na rzecz rozwoju 

lokalnego powinno zajmować kreowanie i stymulowanie rozwoju gospodarczego, ponieważ 
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sfera ekonomiczna jest podstawą procesów rozwojowych we wszystkich innych aspektach 

życia. Działania podejmowane w obszarze lokalnej polityki gospodarczej mają na celu m.in. 

utrzymanie istniejących podmiotów gospodarczych i wspieranie ich dalszego rozwoju oraz 

pozyskiwanie nowych przedsiębiorców (Marks-Bielska i in. 2016, s. 44). 

Jak podkreśla Torres i współautorzy (2011, s. 1081) we wszystkich krajach UE 

samorządy lokalne uczestniczą w opracowywaniu systemów i narzędzi pomiaru efektów ich 

funkcjonowania. Są one uznawane za istotny element służący poprawie sprawności 

i  efektywności, ponadto zarządzanie przez rezultaty znajduje się w agendzie wielu 

samorządów lokalnych jako publiczny wyraz uwagi o właściwe wykorzystanie podatków. 

Standardy dotyczące funkcjonowania oraz oceny jednostek administracji publicznej, 

w  tym również samorządu terytorialnego, nieustannie ewoluują. W stosunku do samorządu 

terytorialnego pojawiają się nowe oczekiwania i zadania wynikające z postępującego procesu 

rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przemian społeczno-politycznych. Oceny samorządu 

terytorialnego coraz częściej dokonywane są na podstawie kryterium sprawności. Sprawne 

i  efektywne funkcjonowanie władz samorządowych odgrywa ważną rolę w rozwoju 

gospodarczym i budowaniu dobrobytu społecznego. Ważność kategorii sprawności została 

podkreślona w preambule konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „(…) pragnąc na zawsze 

zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji zapewnić rzetelność i sprawność 

(…)” (Władyka 2008, s. 20). Pojęcie to jest jednak wieloznaczne,  a w ujęciu uniwersalnym 

sprawność4 jest odpowiednikiem każdego z walorów praktycznego działania (dokładności, 

wydajności, prostoty) (Kotarbiński 1975, s. 117-118). 

Sprawność instytucji, szczególnie w warunkach globalizacji, może być ważnym 

elementem pozwalającym uzyskać przewagę konkurencyjną, ograniczając ryzyko wynikające 

z nieprzejrzystości warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Ze względu na 

permanentnie zmieniające się oczekiwania przedsiębiorców wymaga się elastyczności władz 

lokalnych funkcjonujących w określonych ramach prawnych. Instytucje samorządowe są 

ważnym źródłem informacji determinujących optymalny wybór lokalizacji działalności 

gospodarczej. Sprawne i umiejętne kreowanie sprzyjających warunków do podejmowania 

                                                           
4 Sprawność na poziomie państwa w Polsce była badana w ramach projektu systemowego Ministerstwa 

Administracji i Cyfryzacji „Dobre rządzenie – sprawne państwo” (Bober i in. 2013) realizowanego w ramach 

Działania 5.2 PO KL, którego ideą była poprawa jakości aktów prawa miejscowego oraz decyzji 

administracyjnych wydawanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jak również poprawa jakości 

rozstrzygnięć organów nadzorujących i kontrolujących działalność JST w postaci Samorządowych Kolegiów 

Odwoławczych. 
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działalności gospodarczej przez władze lokalne może przyczynić się do rozwoju 

gospodarczego gminy.  

Dążenie do osiągania sprawności instytucji jest aktualne w każdej sytuacji, niezależnie 

od ustroju. Każda instytucja, działająca w określonym celu, spełniająca określone funkcje 

może usprawniać i poprawiać poszczególne elementy swojej działalności. Od sprawności 

instytucji publicznych, a szczególnie samorządu terytorialnego zależy pozycja konkurencyjna 

wyodrębnionej przestrzeni. Coraz większego znaczenia nabierają umiejętności, kwalifikacje, 

a także sprawność funkcjonalna władz szczebla lokalnego (Kot 2001).  

Instytucje tworzą kapitał relacyjny, który stanowi odmianę kapitału społecznego. 

Relacje między jednostkami można traktować jak zasoby. Kapitał społeczny pozwala 

rozwijać skuteczniej przedsiębiorczość gospodarczą (Coleman 1988). Wyniki badań Putnama 

(1995) nad sprawnością instytucji samorządowych dowodzą, że wzrostowi gospodarczemu 

sprzyja kapitał społeczny wspólnot obywatelskich odznaczający się wysokim poziomem 

wzajemnego zaufania, gęstą siecią stowarzyszeń publicznych, a także normami 

zaangażowania na rzecz dobra publicznego.  

Rozwój instytucjonalny dotyczy kreowania mechanizmów i zasad, a także ich 

stosowania w celu podniesienia sprawności działania urzędów administracji samorządowej 

w  podstawowych obszarach ich aktywności (zarządzania strategicznego, finansami, zasobami 

ludzkimi, świadczenia usług publicznych, komunikacji społecznej, tworzenie warunków dla 

rozwoju przedsiębiorczości). Pożądane zmiany instytucjonalne ułatwiają przedsiębiorcom 

efektywne wykorzystanie ich potencjału i rozwój. Struktury instytucjonalne, na które składają 

się poszczególne instytucje (formalne i nieformalne), w gospodarce rynkowej tworzą bowiem 

mechanizm alokujący zasoby. 

Warunkiem odziaływania władz lokalnych na rozwój społeczno-ekonomiczny jest ich 

wyposażenie w niezbędne narzędzia. Muszą być one przystosowane do dwojakiego rodzaju 

zadań. Po pierwsze do identyfikacji występujących w poszczególnych jednostkach 

problemów, diagnozowania sytuacji, obszaru analizy uwarunkowań rozwojowych 

wewnętrznych i zewnętrznych i do programowania kierunków oddziaływań i sposobów 

przeprowadzania poszczególnych operacji. Po drugie – do wprowadzenia w życie 

dokonanych ustaleń i programów przez realizację przyjętych celów strategicznych i włączanie 

podmiotów społeczno-gospodarczych w proces implementacji tych celów (Potoczek 2012, 

s. 249). 

Jednostki samorządu terytorialnego coraz intensywniej uczestniczą w świadomym 

kształtowaniu warunków rozwoju gospodarczego przestrzeni lokalnej i regionalnej. 
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Wykorzystują do tego szereg instrumentów i metod postępowania służących głównie 

pobudzaniu przedsiębiorczości (Kożuch 2011, s. 9, Olejniczak 2016, s. 35-36). 

Najważniejszym obszarem działalności jednostek sektora publicznego jest 

świadczenie usług publicznych. Ze względu na wymóg powszechnej dostępności zadania te 

nie powinny podlegać regulacjom stricte rynkowym. Ich głównym celem nie jest bowiem 

zysk finansowy lecz maksymalizacja zysku społecznego (Biernacki i in., 2013, s. 162). 

Implikuje to konieczność finansowania realizacji tego typu usług ze środków publicznych. 

Jednocześnie ograniczenia budżetowe, którymi objęty jest obecnie sektor administracji 

publicznej wymagają, aby świadczyć usługi o najwyższej jakości w sposób najbardziej 

wydajny i opłacalny (Communication from the Commission, 2011). W tym kontekście 

zwiększa się rola sprawnych instytucji samorządowych, których władze potrafią 

z  powodzeniem wykorzystać pojawiające się w otoczeniu szanse i  przekuć je na rozwój 

swoich społeczności (Wojtowicz 2009, s. 87, Wojarska i in. 2017, s. 108). 

Jak podkreśliła Miłaszewicz (2017, s. 116), w literaturze przedmiotu istnieje 

powszechna zgoda, że wysoka jakość sprawowanej władzy (jakość rządu5) jest warunkiem 

wstępnym długoterminowego i zrównoważonego wzrostu poziomu życia (Dellepiane-

Avellaneda 2010). W polskiej literaturze przedmiotu podejmowane przez naukowców 

rozważania odnoszą się m.in. do zmiany w postrzeganiu funkcjonowania administracji 

publicznej. W teorii endogenicznego rozwoju regionalnego wskazuje się bowiem na rolę 

władz publicznych (w tym szczególnie lokalnych) w kreowaniu warunków rozwoju 

społeczno-ekonomicznego (Grosse 2002). Uwzględniając doświadczenia w funkcjonowaniu 

administracji samorządowej można zauważyć, że od dłuższego czasu podejmowane są 

działania mające na celu poprawę jej funkcjonowania, podnoszenie sprawności i efektywności 

(Marks-Bielska, Babuchowska 2012, Flieger 2016, s. 35, Lizińska i in. 2017, s. 339-30, 

Marks-Bielska i in. 2017, s. 67). 

W literaturze odnaleźć można dwa główne poglądy na temat interakcji zachodzących 

pomiędzy rozwojem gospodarczym a sprawnością instytucjonalną. Z jednej strony wskazuje 

się na znaczenie sprawności instytucjonalnej jako kluczowej stymulanty poziomu rozwoju 

(i  ten pogląd jest dominujący) (Evans, Harding 1997, Wlaźlak 2010, s. 112), w innym 

                                                           
5 Jakość rządu (Quality of Government, QoG) i pokrewne koncepcje (dobre rządzenie Good Governance) czy 

sprawność państwa (State Capacity), odnoszą się do pożądanego efektu sprawowania władzy publicznej 

(Agnafors 2013) i w głównej mierze do jej poziomu krajowego. Każda z tych koncepcji uwzględnia jednak 

różne aspekty instytucji oraz sprawowanej władzy i proponuje dokonywanie oceny różnych jej wymiarów.  

Wielowymiarowość koncepcji jakości rządu powoduje, że w literaturze przedmiotu pojawiają się różne definicje 

QoG oraz oparte na nich propozycje pomiaru i budowania rankingów krajów, np.: Tomini (2011), Agnafors 

(2013), Halleröd i in. (2014) (Miłaszewicz 2017, s. 116). 
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podejściu nie neguje się zależności, że to rozwój determinuje sprawność (Fried, Rabowitz, 

1980). Można również zauważyć, że sprawność funkcjonowania danego samorządu lokalnego 

może być determinowana m.in. aktywnością samorządów sąsiadujących (Geys 2006). 

Według  Afonso i Fernandesa (2008) istnieje możliwość podnoszenia sprawności 

instytucjonalnej bez konieczności zwiększania wydatków na ten cel. Wśród czynników 

kształtujących sprawność instytucjonalną wskazuje się m.in. na te odnoszące się do 

czynników wewnętrznych samorządu lokalnego, traktowanego jako organizacja, w której 

ważny jest rozwój sfery administracyjnej, adekwatnie do kierunku administracyjnego 

w zarządzaniu określonego na podstawie zasad Fayola6. 

Aby samorząd terytorialny był nośnikiem rozwoju niezbędny jest odpowiedni poziom 

sprawności działań wykonawczych oparty m.in. o odpowiednie zdolności administracyjne. 

Wyniki przeprowadzonych analiz (Lizińska i in. 2016) wskazują jednak, że problem 

sprawności instytucjonalnej m.in. w obszarze wydawanych przez władze lokalne decyzji 

administracyjnych jest znaczący. Trudno jednocześnie dostrzec pozytywne zmiany 

w  kierunku podnoszenia jakości podejmowanych decyzji i wydawania postanowień 

w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.  

Kochański (2009, s. 174) podkreślił, że powszechny jest pogląd, iż zadowolenie 

obywateli z funkcjonowania administracji jest jednym z naczelnych kryteriów jej sprawności. 

Do zasad sprawnego zarządzania organizacją należą identyfikacja i wyznaczenie właściwego 

poziomu jakości usług oraz obsługi klientów.  

Sprawność działania związanego z wykonywaniem zadań publicznych przez jednostki 

samorządu terytorialnego można rozpatrywać w dwóch aspektach. Pierwszy dotyczy 

sprawności wykonywania zadań publicznych, a drugi – sprawności aparatu administracyjnego 

(Kisała 2015, s. 157).  

Jak słusznie podkreśliła Gąciarz (2012, s. 22), wykorzystanie szans rozwojowych 

zależy w dużej mierze od tego, jak funkcjonują instytucje samorządowe – organy władzy 

(uchwałodawcze i wykonawcze), urzędy, agendy i przedsiębiorstwa samorządowe. Ważne 

jest więc, jakie wzorce działania (np. w zakresie wypracowywania polityki i jej wdrażania) 

zostały wykreowane i są podtrzymywane przez działaczy samorządu, którzy sprawują swoje 

funkcje z wyboru, urzędników samorządowych, pracowników zatrudnionych w instytucjach 

realizujących zadania samorządu oraz to, czy są one akceptowane przez obywateli i czy 

umożliwiają im rzeczywiste uczestnictwo w rozwiązywaniu spraw danej społeczności 

                                                           
6 Twórca kierunku administracyjnego w zarządzaniu w tzw. wąskim znaczeniu, w którym wyodrębnił  czynności 

przewidywania, organizowania, rozkazodawstwo, koordynację i kontrolę (Kożuch, Kożuch 2008, s. 12-13). 
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terytorialnej. Muszą być spełnione określone warunki (m.in. związane z ramami prawnymi 

działalności i praktyką funkcjonowania struktur organizacyjnych), aby samorząd terytorialny 

mógł stać się nośnikiem rozwoju. Najważniejsze z nich dotyczą zapewnienia samorządowi 

odpowiedniego poziomu podmiotowości (autonomii), wsparcia ze strony obywateli oraz 

wystarczającego poziomu sprawności działań wykonawczych. 

Istotnym czynnikiem dynamizującym rozwój społeczno-gospodarczy staje się 

przestrzeń i sposób jej zagospodarowania. Znaczenie tego czynnika rośnie wraz 

z  postępującym zróżnicowaniem przestrzennym środowiska życia człowieka, wzrostem 

złożoności i intensywności struktur przestrzennych oraz zwiększającym się deficytem 

przestrzeni przydatnej do lokalizowania wielu funkcji, które są społecznie niezbędne, przy 

jednoczesnym narastającym ich konflikcie z zasobami środowiska przyrodniczego 

i dziedzictwa kulturowego (Ziółkowski 2005, s. 106). 

Z posiadanego przez gminę władztwa w zakresie gospodarowania przestrzenią wynika 

jej podmiotowość, zarówno w zakresie przeznaczania terenu na różne formy użytkowania, jak 

i ustalenia zasad zagospodarowania terenu (władztwo planistyczne). W tym zakresie można 

podkreślić wyłączność gminy, bowiem żadna inna jednostka samorządu terytorialnego, ani 

administracji rządowej nie posiada takich kompetencji (Parysek 2015, s. 32). Uwzględniając 

powyższe, władze samorządowe powinny prowadzić systematyczne działania na rzecz 

racjonalnego użytkowania i zagospodarowania przestrzeni.  

Z gospodarczego punktu widzenia przestrzeń jest dobrem rzadkim. Jest to element 

niezbędny do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiany w obrębie 

zagospodarowania przestrzennego gminy są zatem zmianami warunków podejmowania 

i  rozwijania lokalnej działalności gospodarczej. Podstawowym podmiotem decydującym 

o  tych zmianach oraz je koordynującym i nadzorującym jest samorząd lokalny, który może 

w  sposób bezpośredni zmieniać zagospodarowanie przestrzeni w gminie. Zapewnienie ładu 

przestrzennego i gospodarka terenami należą bowiem do zadań własnych gminy (Sztando 

2003, s. 193). Ważne jest również zapobieganie konfliktom, które pojawiają się między 

podmiotami konkurującymi o elementy przestrzeni, która może być wykorzystywana, 

zgodnie z prawem, do różnych celów (Łuczyszyn 2013, s. 136, Źróbek-Różańska, Zyśk 

2015). 

Istnienie i rozwój samorządów lokalnych wymaga silnych podstaw finansowych. 

Władze podstawowych jednostek samorządu terytorialnego bez stałych dochodów są ułomne, 

a ich działania mało skuteczne (Owsiak 1999, s. 333). W sprawnym zarządzaniu gminą 

bardzo ważne miejsce zajmuje też problematyka zarządzania finansami lokalnymi. Konieczne 
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jest stwarzanie warunków funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego przez 

kreowanie różnorodnych źródeł zasilania środkami pieniężnymi, ich podział oraz alokacja 

w  te obszary działalności, które nastawione są na realizację celów organizacji (Wakuła 2009, 

s. 109, Wyrębek 2010, s. 143). 

Finanse samorządu terytorialnego, będące integralną częścią systemu finansów 

publicznych, obejmują zjawiska i procesy związane z gromadzeniem środków publicznych 

przez organy jednostek samorządu terytorialnego i podległe im jednostki organizacyjne. 

Podstawowym obszarem zainteresowania finansów jednostek samorządu terytorialnego jest 

więc poszukiwanie odpowiedzi na pytania związane ze skutecznością i efektywnością 

pobierania i gromadzenia dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

zasadnością i racjonalnością wydatków ponoszonych przez organy tych jednostek oraz 

pytania dotyczące poziomu i struktury długu jednostki samorządu terytorialnego (Patrzałek 

2004, s. 7, Kata 2015, s. 55). 

Możliwości finansowania zadań (potencjał finansowy) w powiązaniu z właściwym 

zarządzaniem finansami warunkują prawidłowe funkcjonowanie i rozwój jednostek 

samorządu terytorialnego. Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego jest 

procesem decyzyjnym podporządkowanym realizacji celu głównego samorządu, opierającym 

się na wykorzystaniu różnego rodzaju instrumentów, technik, kryteriów i reguł sterowania 

przebiegiem zjawisk związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem zasobów pieniężnych 

pozostawionych do dyspozycji samorządu w sposób umożliwiający jak najracjonalniejsze 

zagospodarowanie tych zasobów (Kożuch 2008, s. 1-2, Wallis, Dollery 2010, s. 72). 

Wszelkie działania władz gminy muszą być prowadzone w sposób społecznie 

i  ekonomicznie efektywny. Wymaga to racjonalnej polityki budżetowej w ramach 

ograniczonych dochodów. 

Wykonując powierzone zadania, administracja publiczna na poziomie samorządów 

lokalnych jest władna wydawać decyzje administracyjne na podstawie przepisów prawa 

obowiązującego w kraju, a także może tworzyć, w ramach upoważnień ustawowych, normy 

powszechnie obowiązujące na obszarze jednostki samorządu terytorialnego (stanowienie 

aktów prawa miejscowego) (Jastrzębska, Lechwar 2009, s. 179). 

Zasadniczym problemem organów administracji na wszystkich szczeblach, 

a  szczególnie na szczeblu lokalnym, jest zapewnienie sprawnej realizacji zadań publicznych. 

Do zadań kierujących instytucjami publicznymi należy kształtowanie ich struktur, w takim 

kierunku, aby jak najpełniej zaspokoić potrzeby obywateli oraz optymalizować wykorzystanie 

ograniczonych zasobów. Burzliwe otoczenie, w jakim funkcjonują urzędy administracji, 
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wymusza na nich działania doskonalące, dopasowujące standardy ich funkcjonowania do 

coraz wyższych wymagań społeczeństwa informacyjnego (Kobylińska 2013, s. 131). 

W świadczeniu usług administracyjnych coraz częściej wykorzystuje się osiągnięcia 

najnowszych technologii m.in. do komunikacji elektronicznej pracowników samorządu 

lokalnego z mieszkańcami. Badania Berger i współautorów (2016) pokazują, że sprawność 

wykorzystywania takich instrumentów wymaga wiedzy i umiejętności technicznej obsługi ze 

strony zarówno pracowników, jak i mieszkańców. Zauważono, że braki w ww. zakresie 

spowodowały np. opóźnienia świadczenia usług, zakłócenia w komunikacji przy załatwianiu 

poszczególnych spraw, a w konsekwencji wzrost obciążenia pracowników. 

Na podstawie badań  przeprowadzonych w ramach projektu Systemowe wsparcie 

procesów zarządzania w JST (Frączek 2013) kierowanego przez Ministerstwo Administracji 

i  Cyfryzacji wykazano, że wzrastająca złożoność problemów społecznych i gospodarczych 

powoduje, że samorząd terytorialny w Polsce musi zacząć działać w sposób wyprzedzający, 

musi być gotowy na rozwiązywanie problemów w momencie ich wystąpienia, a nie dopiero 

wówczas zastanawiać się nad możliwymi działaniami; musi zmienić swoją filozofię na 

proaktywną (zamiast reaktywnej). Oczywiście, nie zależy to tylko od samych samorządów, 

czy też – zawężając problem – władz samorządowych. Prymarne jest współdziałanie władz 

samorządowych z lokalnymi/regionalnymi interesariuszami. Bardzo istotne jest uzgadnianie 

wspólnej przestrzeni działania pomiędzy różnymi szczeblami samorządu terytorialnego 

w  Polsce, co często bywa niestety problematyczne. Kluczowa jest też kwestia kształtowania 

relacji pomiędzy rządem a samorządem terytorialnym. Zbyt często, mimo fundamentalnej dla 

naszego ustroju zasady pomocniczości, władze centralne nie umożliwiają samorządom 

realizowania odpowiedzialnej i autonomicznej polityki. 

Wobec powyższego zasadne wydaje się zbadanie zależności sprawności 

instytucjonalnej i rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym ze względu na istniejącą 

tezę, m.in. w teorii endogenicznego rozwoju regionalnego, wskazującą na rolę władz 

publicznych (w tym szczególnie lokalnych) w kreowaniu warunków rozwoju społeczno-

ekonomicznego (Grosse 2002). Sprawność instytucjonalna lokalnych władz jest jednym 

z  czynników determinujących zdolność danego terytorium do rozwoju. 



23 

 

2. Założenia metodyczne badań 

2.1. Cele i hipotezy badawcze 

Celem poznawczym badań była ocena sprawności instytucjonalnej w gminach 

i wskazanie jej związku z poziomem rozwoju gospodarczego. 

Cel aplikacyjny skoncentrowano na opracowaniu narzędzia pozwalającego 

dokonywać ewaluacji sprawności instytucjonalnej samorządu gminnego. Narzędzie to może 

być wykorzystywane przez władze lokalne, a także wyższego szczebla administracyjnego, 

m.in. w opracowywaniu strategicznych planów rozwoju. 

Cele szczegółowe: 

1. Identyfikacja czynników wpływających na sprawność instytucjonalną na poziomie 

lokalnym i jej ocena w badanych jednostkach. 

2. Ocena zdiagnozowanych skupień gmin na poziomie województw uwzględniających 

sprawność instytucjonalną określoną na podstawie syntetycznego wskaźnika. 

3. Wskazanie zależności pomiędzy sprawnością instytucjonalną a zidentyfikowanymi 

obszarami stabilności samorządów lokalnych w podstawowych sferach ich 

aktywności. 

4. Identyfikacja czynników wpływających na lokalny rozwój gospodarczy na poziomie 

lokalnym i jego ocena w badanych jednostkach, a następnie zdiagnozowanie rodzaju, 

kierunku i stopnia interakcji pomiędzy poziomem tego rozwoju a sprawnością 

instytucjonalną. 

Realizację celu aplikacyjnego skoncentrowano na opracowaniu narzędzia 

(uproszczonego kwestionariusza ankiety – Załącznik 3 – oraz klucz umożliwiający ocenę 

osiągniętych wyników ze skalą oceny – Załącznik 4), pozwalającego dokonywać ewaluacji 

sprawności instytucjonalnej samorządu gminnego. Wyniki badań uzyskanych 

z  wykorzystaniem proponowanego narzędzia mogą być pomocne w opracowywaniu 

strategicznych planów rozwoju przez władze lokalne, a także wyższego szczebla 

administracyjnego. 

Realizacja celów wymagała przyjęcia i zweryfikowania następujących hipotez 

badawczych: 

1. Sprawność instytucjonalna samorządów gminnych jest zróżnicowana terytorialnie 

tworząc charakterystyczne skupienia na poziomie województw. 

2. Sprawność instytucjonalna samorządów gminnych jest uwarunkowana poziomem 

stabilności w podstawowych obszarach ich aktywności. 
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3. Pomiędzy poziomem rozwoju lokalnego a sprawnością instytucjonalną występują 

interakcje. 

2.2. Metodyka badań 

Badania ukierunkowane na identyfikację i ocenę czynników wpływających na 

sprawność instytucjonalną jednostek samorządu terytorialnego i związek z lokalnym 

rozwojem gospodarczym wymagały odpowiedniego doboru źródeł informacji oraz metod 

analizy danych. Rozwój lokalny jest kategorią mierzalną, którą jednak trudno wyrazić za 

pomocą jednego uniwersalnego miernika. Złożony charakter zjawisk społeczno-

gospodarczych, występujących w procesach rozwoju poszczególnych jednostek, wymaga 

wykorzystania różnych mierników – symptomów tego zjawiska. Powinny one odzwierciedlać 

wszystkie istotne cechy pozwalając na dokonywanie kwantytatywnych ocen badanych 

obiektów (Szymla 2005, s. 49). 

Przyjętym celom i hipotezom badawczym podporządkowano procedurę badawczą, na 

którą złożyły się następujące etapy i elementy: 

 Konceptualizacja 

 desk-research, 

 precyzyjne zdefiniowanie problemu badawczego i związanych z nim pojęć, 

 określenie wskaźników, które zostaną wykorzystane do opisu problemu 

badawczego, 

 ustalenie metod, technik i narzędzi badawczych. 

Przeprowadzona analiza desk-research pozwoliła na wstępne wyodrębnienie 

czynników determinujących sprawność instytucjonalną na poziomie lokalnym, 

zidentyfikowanie i zdiagnozowanie narzędzi oraz mechanizmów dostępnych 

i  wykorzystywanych przez władze lokalne w kształtowaniu ww. sprawności instytucjonalnej. 

Analiza ta umożliwiła również scharakteryzowanie szerszego kontekstu uwarunkowań – na 

poziomie regionalnym i centralnym – procesu kształtowania sprawności instytucjonalnej. 

W  analizie tej uwzględniono najnowsze wyniki badań krajowych i zagranicznych, które 

odnosiły się do wybranych aspektów sprawności instytucjonalnej kształtowanej na poziomie 

lokalnym. 

Sprawność instytucjonalną odnosząc do oceny funkcjonowania instytucji, w tym 

samorządu lokalnego, na potrzeby realizowanych badań zdefiniowano jako permanentną 

gotowość do kształtowania partnerskich relacji gospodarczych i społecznych, jednocześnie 
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zarówno z przedsiębiorcami, jak i z lokalną społecznością, zdolność szybkiej, kompetentnej 

odpowiedzi władz lokalnych na potrzeby przedsiębiorców zamierzających podjąć działalność 

gospodarczą i prowadzących ją na terenie określonej gminy. Uwzględniono jest m.in. 

umiejętność formułowania celów, uzgadnianie ich z lokalną społecznością, a także sprawne 

podejmowanie decyzji.  

Ocenie sprawności instytucjonalnej w badaniach empirycznych poddano następujące 

obszary aktywności jednostek samorządu terytorialnego: gospodarczo-przestrzenny, 

finansowy, administracyjny, zarządzania kadrami w urzędzie, świadczenia usług społeczno-

kulturalno-oświatowych. 

Stabilność gminy w podstawowych ww. obszarach jej aktywności rozumiana jest jako 

umiejętność osiągania sprawności instytucjonalnej na zrównoważonym poziomie pomiędzy 

ww. obszarami. 

W celu określenia sprawności instytucjonalnej, stabilności i poziomu rozwoju 

obliczono wskaźniki syntetyczne. W przypadku wskaźnika syntetycznego sprawności 

instytucjonalnej w badanych gminach zbudowano go w oparciu o wskaźniki cząstkowe - 

składowe sprawności instytucjonalnej. Zaproponowana metoda łączy ocenę sprawności 

instytucjonalnej wynikającą z analizy jakościowej, jak i ilościowej, sprowadzając ją do 

porównywalności przez normalizację różnego typu danych. Natomiast w przypadku 

wskaźnika syntetycznego rozwoju dane do obliczeń pochodziły ze statystyki publicznej. 

 Operacjonalizacja 

2.2.1. Sprawność instytucjonalna 

A. Weryfikacja dostępności zmiennych określających sprawność instytucjonalną na 

podstawie danych wtórnych 

 Dane pochodziły przede wszystkim ze statystyki publicznej – mając na uwadze 

względy formalno-merytoryczne (przede wszystkim ciągłość danych, a jednocześnie 

ich jakość i wiarygodność), głównym źródłem informacji uczyniono Bank Danych 

Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na 31.12.2014 r.) oraz Moja Polis  

(stan na 31.12.2014 r.) – dług publiczny, frekwencja w wyborach samorządowych. 

Zakres czasowy większości danych obejmował lata 2007-2013 (liczba fundacji, 

stowarzyszeń i organizacji społecznych przypadających na 10 tys. mieszkańców 

w  gminie – 2009-2013; frekwencja w wyborach w gminie – 2006-2014). Przyjęty 
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zakres czasowy był zdeterminowany okresem poprzedniej perspektywy finansowej 

(środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej) i dostępnością danych.  

 Część zmiennych pozyskano bezpośrednio z dostępnej bazy publikowanej w Banku 

Danych Lokalnych: wydatki budżetów gmin na mieszkańca. 

 Pozostałe zmienne zostały obliczone na podstawie dostępnych w tej bazie informacji 

(tab. 1). 

Tabela 1 

Zmienne złożone dotyczące sprawności i sposób ich obliczenia (dane wtórne) 

Zmienna Zmienne składowe i sposób obliczenia 

Wydatki budżetów gminnych na kulturę fizyczną i 

sport na mieszkańca 

wydatki na kulturę fizyczną i sport / liczba 

mieszkańców ogółem 

Wydatki budżetów gminnych na ochronę zdrowia 

(dział 851) na mieszkańca 

wydatki budżetów gminnych na ochronę zdrowia / 

liczba mieszkańców ogółem 

Wydatki budżetów gminnych na oświatę i 

wychowanie (dział 801) na mieszkańca 

wydatki budżetów gminnych na oświatę i 

wychowanie / liczba mieszkańców ogółem 

Wydatki budżetów gminnych na pomoc i politykę 

społeczną (dział 852 i 853) na mieszkańca 

wydatki budżetów gminnych na pomoc i politykę 

społeczną / liczba mieszkańców ogółem 

Wydatki gmin na 1 mieszkańca – urząd gminy, 

administracja 

wydatki budżetów gminnych na administrację 

publiczną / liczba mieszkańców ogółem 

Wynik budżetu gminy na mieszkańca 
dochody ogółem – wydatki ogółem / liczba 

mieszkańców ogółem 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 

10 tys. mieszkańców 

10 tys. mieszkańców x liczba fundacji / liczbę 

mieszkańców 

Fundusze unijne na mieszkańca 

środki z budżetu UE 2006-2009 + finansowanie i 

współfinansowanie programów i projektów 

unijnych 2010-2013 / liczba mieszkańców ogółem 

Środki pozyskane z UE jako % dochodów gminy 

środki z budżetu UE 2006-2009 + finansowanie i 

współfinansowanie  programów i projektów 

unijnych 2010-2013 / dochody gmin ogółem 

Referenda gminne (w sprawie odwołania rady i 

odwołania wójta) 

referenda w sprawie odwołania rady gminy + w 

sprawie odwołania wójta 

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem 
liczba radnych z wyższym wykształceniem / liczba 

radnych ogółem 

Udział powierzchni objętej planami 

zagospodarowania przestrzennego w powierzchni 

geodezyjnej gminy 

plany zagospodarowania przestrzennego, studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego / pow. geodezyjna gminy 

Liczba miejsc w przedszkolach w przeliczeniu na 

liczbę dzieci w wieku 3-6 lat 
liczba miejsc / liczba dzieci w wieku 3-6 lat (suma) 

Liczba miejsc w żłobkach w przeliczeniu na 100 

dzieci w wieku 2 lat i mniej 

100 dzieci w wieku 2 lat i mniej x liczba miejsc w 

żłobkach / liczba  dzieci w wieku 2 lat i mniej 

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych 

wychowaniem przedszkolnym 

liczba dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym 3-5 lat / liczba dzieci ogółem 3-5 lat 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS. 
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• Analiza statystyczna – badanie korelacji między zmiennymi w celu wyłączenia 

zmiennych, pomiędzy którymi występują zbyt silne korelacje, w ten sposób z dalszej 

analizy wyeliminowano zmienne: wydatki budżetów gmin na mieszkańca, fundusze 

unijne na mieszkańca, odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem 

przedszkolnym, ostateczne zestawienie zmiennych zawarto w tabeli 2. 

Tabela 2 

Zmienne opisujące sprawność instytucjonalną z uwzględnieniem wyodrębnionych obszarów 

działalności samorządu gminnego (dane wtórne) 

Lp. Obszar/zmienna 

1. obszar gospodarczo-przestrzenny 

1.1. N1 - fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców 

1.2. 
N2 - udział powierzchni objętej planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni 

geodezyjnej gminy 

2. obszar finansowy 

2.1. N4 - dług publiczny 

2.2. N5 - wynik budżetu gminy na mieszkańca 

2.3. N6 - środki pozyskane z UE jako % dochodów gminy 

3. obszar administracyjny 

3.1. N8 - frekwencja w wyborach samorządowych 

3.2. N9 - wydatki na administrację publiczną na mieszkańca 

3.3. N10 - referenda gminne (w sprawie odwołania rady i odwołania wójta) 

3.4. N11 - odsetek radnych z wyższym wykształceniem 

4. obszar usług społeczno-kulturalno-oświatowych 

4.1. N14 - wydatki na kulturę fizyczną i sport na 1 mieszkańca 

4.2. N15 - wydatki na oświatę i wychowanie na 1 mieszkańca 

4.3. N16 - liczba miejsc w przedszkolach w przeliczeniu na liczbę dzieci w wieku 3-6 lat 

4.4. N17 - liczba miejsc w żłobkach w przeliczeniu na 100 dzieci w wieku 0-2 lata 

4.5. N18 - wydatki na ochronę zdrowia na 1 mieszkańca 

4.6. N19 - wydatki na pomoc  i politykę społeczną na 1 mieszkańca 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS. 

B. Pozyskanie danych określających sprawność instytucjonalną w badaniach 

bezpośrednich 

• Opracowanie kwestionariusza ankiety (Załącznik 1) skierowanego do władz 

lokalnych w celu pozyskania pozostałych danych niezbędnych do obliczenia 

wskaźnika syntetycznego sprawności instytucjonalnej (poznanie procedur, organizacji 

procesów, stosowanych narzędzi i stopnia ich zaawansowania, ocena efektów 



28 

 

wdrożonych działań w obszarach: gospodarczo-przestrzennym, finansowym, 

administracyjnym, zarządzania kadrami i świadczenia usług społeczno-kulturalno-

oświatowych). 

• Konsultacje opracowanego kwestionariusza z ekspertami – przedstawicielami 

Regionalnej Izby Obrachunkowej, Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 

Instytucji Otoczenia Biznesu, władz lokalnych i przedsiębiorców).  

C. Opracowanie zestawu zmiennych niezbędnych do obliczenia wskaźnika sprawności 

instytucjonalnej – po przeprowadzeniu badań bezpośrednich i uzyskaniu niezbędnych 

informacji (tab. 3). 

Tabela 3 

Zmienne opisujące sprawność instytucjonalną z uwzględnieniem wyodrębnionych obszarów 

działalności samorządu gminnego (dane wtórne i dane pierwotne) 

Lp. Obszar sprawności i jego charakterystyka 

Zmienna/Dane 

wtórne - 

wskaźnik GUS 

Zmienna/nr 

pyt.  

z ankiety 

(Załącznik 

1) 

1. Obszar gospodarczo-przestrzenny 

 stosowanie instrumentów wspierających przedsiębiorczość 

 współpraca samorządu  z przedsiębiorcami 

 współpraca samorządu z instytucjami 

 działania zmierzające do poprawy infrastruktury 

 działania zmierzające do poprawy zarządzania przestrzenią 

 funkcjonujące fundacje i stowarzyszenia 

N1, N2 NP3/pyt.  

1-12 

2. Obszar finansowy 

 podejmowanie działań zmierzających do racjonalizacji 

gospodarki finansowej (w tym zarządzanie długiem) 

 pozyskiwanie środków z UE 

 udział społeczności gminy w planowaniu przedsięwzięć  

inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy 

 wynik budżetu gminy 

 dług publiczny 

N4, N5, N6 NP7/pyt. 

13-20 

3. Obszar administracyjny 

 organizacja świadczenia usług 

 poprawa świadczonych usług  

 wdrażanie działań usprawniających świadczenie usług  

 doskonalenie struktury organizacyjnej urzędu 

 współpraca z innymi jednostkami i instytucjami w celu 

poprawy organizacji i świadczenia usług 

 frekwencja w wyborach 

 referenda w sprawie odwołania 

rady/wójta/burmistrza/prezydenta 

 wykształcenie radnych 

 wydatki na administracje publiczną 

N8, N9, N10, N11 NP12/pyt. 

21-36 
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cd. Tabela 3 

4. Obszar zarządzania kadrami w urzędzie 

 podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników urzędu 

 prowadzenie efektywnej polityki zatrudnienia pracowników w 

urzędzie 

 działania usprawniające  komunikację między pracownikami w 

celu poprawy sprawności świadczonych usług 

- NP13/pyt. 

37-45 

5. Obszar świadczenia usług społeczno-kulturalno-oświatowych 

 zakres i jakość usług  świadczonych obowiązkowo przez gminę 

 zakres usług świadczonych nieobowiązkowo przez gminę 

 wydatki i ich wzrost na ww. usługi 

 miejsca w przedszkolach, w żłobkach 

N14, N15, N16, 

N17, N18, N19  

NP20/pyt. 

46-50 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i badań bezpośrednich. 

• Ostateczny wybór zmiennych określających sprawność instytucjonalną, a także 

ich waga w skonstruowanym wskaźniku syntetycznym otrzymanego w oparciu 

o  opinie ekspertów (samorządowców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu 

i  przedsiębiorców); czynniki zostały podzielone na 5 obszarów tematycznych 

i  poddane ocenie w jakim stopniu (%) wpływają na sprawność instytucjonalną 

(tab. 4). 

Tabela 4 

Wagi przypisane poszczególnym wyodrębnionym obszarom w ramach  

sprawności instytucjonalnej 

Lp. Obszar sprawności Waga [%] 

1. Gospodarczo-przestrzenny 25 

2. Finansowy 25 

3. Administracyjny 15 

4. Zarządzanie kadrami w urzędzie 20 

5. Świadczone usługi społeczno-kulturalno-oświatowe 15 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ocen ekspertów. 

 W kwestionariuszu określono sytuacje/działania stymulujące, jak i destymulujące 

sprawność, a przy określaniu liczby punktów uwzględniano taką skalę, w której 

wyższa liczba punktów oznaczała stymulowanie sprawności (a jednocześnie 

wskaźnika sprawności). 



30 

 

D. Przeprowadzenie badań bezpośrednich 

• Opracowane kwestionariusze wysłano do wszystkich gmin w Polsce (N=2479), 

minimalną założoną liczbą gmin do badań ankietowych, pozwalającą na uogólnienie 

wniosków było 746 jednostek. 

• Po pierwszym rozesłaniu kwestionariuszy otrzymano zwrot od 869 jednostek. 

• Dążąc do uzyskania informacji od reprezentantów poszczególnych typów gmin 

(miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie), aby osiągnąć zgodność struktury badanej 

zbiorowości ze strukturą ogólnej populacji gmin w Polsce oraz otrzymania ankiet od 

1220 gmin (wymaganej przy założeniu poziomu ufności 0,95 i szacowanej wielkości 

frakcji 0,5 - błąd odpowiedzi z uzyskanej próby wyniósł 0,02), ponowiono prośbę do 

pozostałych gmin o udział w badaniach i finalnie uzyskano zakładaną ostatecznie 

liczbę ankiet (1220).  

• W celu weryfikacji, czy otrzymany w próbie rozkład gmin wg typów (miejskie, 

wiejskie, miejsko-wiejskie) istotnie różni się od występującego w populacji (na 

poziomie województw) wykonano test chi-kwadrat. W każdym przypadku jego 

wynik był nieistotny statystycznie (p>0,1), co wskazywało na brak istotnych różnic 

pomiędzy rozkładem obserwowanym (występującym w próbie) a rozkładem 

oczekiwanym (występującym w populacji). 

• Struktura poszczególnych typów gmin w badanej zbiorowości odpowiadała ich 

udziałowi w populacji ogółem, jak również udział gmin z danego województwa 

w  strukturze badanych gmin odpowiadał udziałowi gmin z danego województwa 

w populacji gmin ogółem (tab. 5). 
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Tabela 5 

Struktura gmin, w których przeprowadzono badania ankietowe 

Województwo Ogółem 
Zwrot 

(liczba) 

Zwrot 

(%) 

Gminy miejskie Gminy wiejskie Gminy miejsko-wiejskie 

ogółem zwrot 
zwrot 

(%) 
ogółem zwrot 

zwrot 

(%) 
ogółem zwrot 

zwrot 

(%) 

Dolnośląskie 169 80 47,34 36 17 47,22 78 37 47,44 55 26 47,27 

Kujawsko-pomorskie 144 74 51,39 17 7 41,18 92 49 53,26 35 18 51,43 

Lubelskie 213 102 47,89 20 10 50,00 170 82 48,24 23 10 43,48 

Lubuskie 83 40 48,19 9 4 44,44 41 20 48,78 33 16 48,48 

Łódzkie 177 86 48,59 18 8 44,44 133 61 45,86 26 17 65,38 

Małopolskie 182 104 57,14 14 8 57,14 121 64 52,89 47 32 68,09 

Mazowieckie 314 135 42,99 35 13 37,14 228 100 43,86 51 22 43,14 

Opolskie 71 35 49,30 3 1 33,33 36 19 52,78 32 15 46,88 

Podkarpackie 160 85 53,13 16 10 62,50 109 57 52,29 35 18 51,43 

Podlaskie 118 62 52,54 13 8 61,54 78 41 52,56 27 13 48,15 

Pomorskie 123 58 47,15 24 11 45,83 81 39 48,15 18 8 44,44 

Śląskie 167 87 52,10 49 26 53,06 96 50 52,08 22 11 50,00 

Świętokrzyskie 102 51 50,00 5 3 60,00 71 36 50,70 26 12 46,15 

Warmińsko-mazurskie 116 61 52,59 16 8 50,00 67 35 52,24 33 18 54,55 

Wielkopolskie 226 110 48,67 19 9 47,37 116 59 50,86 91 42 46,15 

Zachodniopomorskie 114 50 43,86 11 7 63,64 49 21 42,86 54 22 40,74 

Ogółem 2479 1220 49,55 305 150 49,18 1566 770 49,17 608 300 49,34 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 
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E. Analiza statystyczna i obliczenie wskaźnika sprawności instytucjonalnej 

Dane pozyskane z badań ankietowych i ze statystyki publicznej wprowadzono do 

arkusza. Obliczenia wykonano przy pomocy pakietu statystycznego SPSS V23. 

Obliczono syntetyczny wskaźnik sprawności instytucjonalnej oraz cząstkowe 

wskaźniki w pięciu obszarach: gospodarczo-przestrzennym, finansowym, administracyjnym, 

zarządzanie kadrami w urzędzie, świadczenie usług społeczno-kulturalno-oświatowych. 

Odpowiedziom na poszczególne pytania przypisano wartości punktowe. Sumy punktów 

uzyskane za poszczególne odpowiedzi oraz wartości wybranych wskaźników GUS 

dotyczących działalności gmin, posłużyły do obliczenia wskaźnika sprawności gmin. 

W  pierwszej kolejności obliczono cząstkowe wskaźniki sprawności, dla każdego obszaru 

oddzielnie. 

Wskaźnik sprawności gmin w obszarze 1 (gospodarczo-przestrzennym) obliczono według 

wzoru: 

 

gdzie: 

S1 –  wskaźnik sprawności w obszarze 1; 

N1 – znormalizowana średnia wartość liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji 

społecznych przypadająca na 10 tys. mieszkańców w gminie w latach 2009-2013; 

N2 –  znormalizowana średnia wartość udziału powierzchni objętej planami 

zagospodarowania przestrzennego w powierzchni geodezyjnej gminy w latach  

2007-2013; 

NP3 – znormalizowana suma punktów uzyskanych z ankiety z obszaru 1. 

Wskaźnik sprawności gmin w obszarze 2 (finansowym) obliczono według wzoru: 

 

gdzie: 

S2 – wskaźnik sprawności gmin w obszarze 2; 

N4 – odwrócona wartość znormalizowanej średniej wartości długu publicznego gmin w 

latach 2007-2013; 

N5 – znormalizowana średnia wartość wyniku budżetu gminy w latach 2007-2013; 
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N6 – znormalizowana średnia wartość środków uzyskanych z UE jako % dochodów gminy 

w latach 2007-2013; 

NP7 – znormalizowana suma punktów uzyskanych z ankiety z obszaru 2. 

Wskaźnik sprawności gmin w obszarze 3 (administracyjnym) obliczono według wzoru: 

 

gdzie: 

S3 –  wskaźnik sprawności gmin w obszarze 3; 

N8 –  znormalizowana średnia frekwencja w wyborach w gminie w latach 2006-2014;  

N9 –  znormalizowana średnia wartość wydatków na administrację publiczną w gminie 

w latach 2007-2013; 

N10 –  odwrócona wartość znormalizowanej średniej liczby referendów (w sprawie 

odwołania rady, wójta) w gminie w latach 2007-2013; 

N11 – znormalizowana średnia wartość odsetka radnych z wykształceniem wyższym 

w gminie w latach 2007-2013; 

NP12 – znormalizowana suma punktów uzyskanych z ankiety z obszaru 3. 

Wskaźnik sprawności gmin w obszarze 4 (zarządzanie kadrami w urzędzie) obliczono 

według wzoru: 

 

gdzie: 

S4 –  wskaźnik sprawności gmin w obszarze 4; 

NP13 – znormalizowana suma punktów uzyskanych z ankiety z obszaru 4. 

Wskaźnik sprawności gmin w obszarze 5 (świadczone usługi społeczno-kulturalno-

oświatowe) obliczono według wzoru: 

 

gdzie: 

S5 –  wskaźnik sprawności gmin w obszarze 5; 
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N14 – znormalizowana średnia wartość wydatków na kulturę fizyczną i sport w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca w gminie w latach 2007-2013; 

N15 –  znormalizowana średnia wartość wydatków na oświatę i wychowanie w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca gminie w latach 2007-2013; 

N16 –  znormalizowana średnia wartość liczby miejsc w przedszkolach w przeliczeniu na 

liczbę dzieci w wieku 3-6 lat w gminie w latach 2007-2013; 

N17 –  znormalizowana średnia liczba miejsc w żłobkach w przeliczeniu na 100 dzieci  

w wieku 0-2 lata w gminie w latach 2007-2013; 

N18 –  znormalizowana średnia wartość wydatków na ochronę zdrowia w przeliczeniu  

na 1 mieszkańca w gminie w latach 2007-2013; 

N19 –  znormalizowana średnia wartość wydatków na pomoc i politykę społeczną  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie w latach 2007-2013; 

NP20 – znormalizowana suma punktów uzyskanych z ankiety z obszaru 5. 

Normalizacji wskaźników GUS dokonano według wzoru: 

 

gdzie: 

Ni – wartość znormalizowana średniej wartości wskaźnika  GUS w badanym okresie; 

 – wartość średnia arytmetyczna wartości wskaźnika  GUS w badanym okresie; 

 – największa wartość średniej arytmetycznej wskaźnika  GUS wśród badanych gmin 

badanym okresie; 

 –  najmniejsza wartość średniej arytmetycznej wskaźnika  GUS wśród badanych gmin 

badanym okresie. 

Normalizacji sumy punktów uzyskanych za odpowiedzi z ankiety dokonano według wzoru: 

 

gdzie: 

NPi – wartość znormalizowana sumy punktów uzyskanych za odpowiedzi w ankiecie; 

 – suma punktów uzyskanych w obszarze ; 

 – największa możliwa do uzyskania liczba punktów za odpowiedzi w ankiecie  

w obszarze ; 
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 – najmniejsza możliwa do uzyskania liczba punktów za odpowiedzi w ankiecie  

w obszarze . 

Wskaźniki sprawności gmin w poszczególnych obszarach posłużyły do obliczenia 

wskaźnika sprawności gmin (SPR). Wskaźnik ten obliczono według wzoru: 

 

gdzie: 

SPR – wskaźnik sprawności gmin; 

S1 – wskaźnik sprawności gmin w obszarze 1; 

S2 – wskaźnik sprawności gmin w obszarze 2; 

S3 – wskaźnik sprawności gmin w obszarze 3; 

S4 – wskaźnik sprawności gmin w obszarze 4; 

S5 – wskaźnik sprawności gmin w obszarze 5. 

w1 = 25%, w2 = 25%, w3 = 15%, w4 = 20%, w5 = 15% – wagi ustalone metodą ekspercką. 

Wyniki wskaźnika sprawności gmin oraz wskaźników sprawności w poszczególnych 

obszarach kształtują się w przedziale od 0 do 1. Im gmina jest „sprawniejsza” tym wskaźnik 

ma wyższą wartość. 

• Stworzenie rankingu sprawności instytucjonalnej gmin (na podstawie wartości 

obliczonego syntetycznego wskaźnika sprawności) – w odniesieniu do 1220 

jednostek, które wzięły udział w badaniach (Załącznik 2). 

• Skupienia gmin pod kątem sprawności instytucjonalnej na poziomie województw 

wyznaczono metodą Warda. Podstawową zaletą tej metody jest możliwość 

wyodrębniania grupy obiektów podobnych w przypadku, gdy badane jednostki 

opisane są przez więcej niż jedną cechę. Obiekty są łączone w kolejne, możliwie 

najbardziej homogeniczne skupienia na podstawie funkcji podobieństwa. Im obiekty 

są bardziej podobne do siebie tym wcześniej są ze sobą łączone. W efekcie uzyskuje 

się dendryt lub drzewo skupień, które uszeregowane są hierarchicznie tak, że 

skupienia niższego rzędu wchodzą w skład skupień wyższego rzędu, zgodnie 

z  hierarchią podobieństwa występującego pomiędzy obiektami (Marek 1989, s. 25). 

Cechami różnicującymi badane gminy były wartości wskaźników opisujących 

wyodrębnione pięć obszarów sprawności instytucjonalnej. Punkt „odcięcia” ustalono 

za pomocą reguły Mojeny, według wzoru: 
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)(*

1 ih dcSdd 
 

gdzie:  

*

1hd – wartość krytyczna odległości odpowiadającej 1h długości gałęzi drzewa; 

d  – średnia arytmetyczna długości gałęzi drzewa; 

)( idS  – odchylenie standardowe długości gałęzi drzewa; 

k – stała, która według Mojeny powinna zawierać się w przedziale 50,3;5,2 , przy czym 

w  pracy zastosowano wartość 25,1k , zalecaną przez Stanisza (2007, s. 142) jako dającą 

najlepsze wyniki. 

Analizę skupień przeprowadzono w każdym z 16 regionów, w związku z tym liczba 

skupień zidentyfikowana w każdym z nich jest inna i waha się od 3 (województwa: kujawsko-

pomorskie, lubuskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie) do 5 

(województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, śląskie). Aby scharakteryzować 

uzyskane skupienia posłużono się miarami tendencji centralnej (tj. średnia arytmetyczna 

wartości wskaźnika i mediana) oraz miarą zróżnicowania (klasyczny współczynnik 

zmienności). Otrzymane skupienia cechowała mała dyspersja, w związku z czym średnia 

arytmetyczna dobrze charakteryzuje badane zjawisko. Oznacza to również, że powstałe 

zbiorowości (skupienia) były jednorodne. 

2.2.2. Stabilność gmin 

A. Określenie zmiennych 

• Uwzględniając, że gmina jest stabilna, gdy różnice pomiędzy wskaźnikami sprawności 

gminy z poszczególnych obszarów są jak najmniejsze, obliczono różnice pomiędzy 

parami poszczególnych wskaźników sprawności uzyskując zmienne: 

  –  różnica między wartościami wskaźnika sprawności gminy w obszarze 

1 i obszarze 2; 

  –  różnica między wartościami wskaźnika sprawności gminy w obszarze 

1 i obszarze 3; 

  –  różnica między wartościami wskaźnika sprawności gminy w obszarze 

1 i obszarze 4; 

  –  różnica między wartościami wskaźnika sprawności gminy w obszarze 

1 i obszarze 5; 
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  –  różnica między wartościami wskaźnika sprawności gminy w obszarze 

2 i obszarze 3; 

  –  różnica między wartościami wskaźnika sprawności gminy w obszarze 

2 i obszarze 4; 

  –  różnica między wartościami wskaźnika sprawności gminy w obszarze 

2 i obszarze 5; 

  –  różnica między wartościami wskaźnika sprawności gminy w obszarze 

3 i obszarze 4; 

  –  różnica między wartościami wskaźnika sprawności gminy w obszarze 

3 i obszarze 5; 

  –  różnica między wartościami wskaźnika sprawności gminy w obszarze 

4 i obszarze 5. 

B. Budowa wskaźnika stabilności 

• Uzyskane zmienne posłużyły do budowy wskaźnika stabilności gminy (ST) metodą 

Hellwiga, która należy do wzorcowych formuł agregacji zmiennych na podstawie 

skonstruowanego obiektu modelowego, tzw. wzorca, który jest stworzony na podstawie 

optymalnych wartości zmiennych (najkorzystniejszych z całej zbiorowości) (Hellwig i in. 

1994, s. 4). 

• Wartości zmiennych poddano standaryzacji a następnie wyznaczono wzorzec, w którym 

pożądane wartości zmiennych to wartości maksymalne. Obliczono odległość euklidesową 

 pomiędzy poszczególnymi obserwacjami (gminami) a wzorcem. Miara syntetyczna, 

czyli wskaźnik stabilności gminy (ST) zdefiniowano ostatecznie jako: 

 

gdzie: 

 

przy czym: 
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• miara syntetyczna uzyskana przy pomocy metody Hellwiga przyjmuje zazwyczaj wartości 

z przedziału . Wartości te są tym wyższe im dany obiekt jest mniej oddalony od 

wzorca. W przypadku wystąpienia dużej liczby wartości odstających, wartość miary 

syntetycznej może wykraczać poza ustalony przedział. Taka sytuacja wystąpiła 

w  przypadku wskaźnika stabilności. Wskaźnik stabilności gminy przyjął wartość 

z  przedziału . Chcąc uzyskać wartości z przedziału  wartości zmiennej 

syntetycznej znormalizowano. 

2.2.3. Rozwój lokalny  

A. Weryfikacja dostępności zmiennych określających rozwój lokalny 

• Dane pochodziły ze statystyki publicznej – przede wszystkim z Banku Danych 

Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Moja Polis - dochody gmin; wpływy 

z podatku dochodowego od osób fizycznych na mieszkańca). 

• Część zmiennych pozyskano bezpośrednio z dostępnej bazy publikowanej w Banku 

Danych Lokalnych: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób 

w  wieku produkcyjnym, podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności, 

udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, 

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. 

• Pozostałe zmienne zostały obliczone na podstawie informacji dostępnych w Banku 

Danych Lokalnych (tab. 6). 

Tabela 6 

Zmienne złożone dotyczące rozwoju i sposób ich obliczenia 

Zmienna Zmienne składowe i sposób obliczenia 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 

budżetów gmin 
dochody własne ogółem / dochody ogółem 

Dochody własne gmin na mieszkańca 
dochody własne ogółem / liczba mieszkańców 

ogółem 

Korzystający z instalacji kanalizacyjnej w % ogółu 

ludności 

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej / liczba 

mieszkańców ogółem 

Korzystający z instalacji wodociągowej w % ogółu 

ludności 

ludność korzystająca z instalacji wodociągowej / 

liczba mieszkańców ogółem 

Podmioty gospodarki narodowej na 1000 osób 

(z proporcji): 

liczba mieszkańców ogółem – podmioty gospodarki 

narodowej ogółem, 

1000 osób – x 

Udział pracujących w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym 

liczba pracujących ogółem / liczba ludności w wieku 

produkcyjnym 
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cd. Tabela 6 

Wydatki gmin na inwestycje na mieszkańca 
wydatki budżetów gminnych na inwestycje / liczba 

mieszkańców ogółem 

Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach 

ogółem budżetów gmin 
wydatki majątkowe inwestycyjne / wydatki ogółem 

Relacja nowo zarejestrowanych podmiotów do 

podmiotów wykreślonych z rejestru REGON na 10 

tys. ludności 

jednostki nowo zarejestrowane na 10 tys. ludności / 

jednostki wykreślone na 10 tys. ludności 

Saldo migracji wewnętrznych 
saldo migracji wewnętrznych / liczba mieszkańców 

ogółem 

Saldo migracji zagranicznych 
saldo migracji zagranicznych / liczba mieszkańców 

ogółem 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS. 

• Analiza statystyczna – badanie korelacji między zmiennymi w celu wyłączenia 

zmiennych, pomiędzy którymi występują zbyt silne korelacje, w ten sposób z dalszej 

analizy wyeliminowano zmienną: podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. 

ludności, 

• Określenie stymulant (S) i destymulant (D) (tab. 7). 

Tabela 7 

Zmienne opisujące rozwój lokalny 

Lp. Zmienna 
Stymulanta(S) / 

Destymulanta (D) 

1. 
R1  – dochody gmin – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 

na mieszkańca  
S 

2. R2  –  udział dochodów własnych w dochodach ogółem budżetów  gmin S 

3. R3  – dochody własne gmin na mieszkańca S 

4. R4  – korzystający z instalacji kanalizacyjnej w % ogółu ludności S 

5. R5 – korzystający z instalacji wodociągowej w % ogółu ludności S 

6. 
R6  – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w 

wieku produkcyjnym 
S 

7. R7  – podmioty gospodarki narodowej na 1000 osób S 

8. 
R8  – udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym 
D 

9. R9  – udział pracujących w liczbie ludności w wieku produkcyjnym S 

10. 
R10  – ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku   

produkcyjnym 
D 

11. R11  –  wydatki na inwestycje na 1 mieszkańca S 

12. R12  – udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem budżetów gmin S 

13. 
R13 – relacja nowo zarejestrowanych podmiotów do podmiotów 

wykreślonych z rejestru REGON na 10 tys. ludności 
S 

14. R14 – saldo migracji wewnętrznych S 

15. R15 – saldo migracji zagranicznych S 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS. 
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B. Ocena poziomu rozwoju lokalnego i obliczenie wskaźnika rozwoju 

• Przeprowadzenie obliczeń z wykorzystaniem metody wielowymiarowej analizy 

porównawczej Hellwiga7 do zdiagnozowania i oceny poziomu rozwoju lokalnego; 

wynikiem zastosowania tej  metody powinna być zmienna syntetyczna z przedziału <0; 1>. 

Ze względu na fakt, że wartości zmiennych, które zostały wykorzystane do budowy 

wskaźnika rozwoju charakteryzowały się dużym rozstępem (wartości maksymalne 

stanowiły nawet 3-krotność średniej wartości wskaźnika) uzyskana zmienna syntetyczna 

przyjęła wartość od – 1,48 do 0,45. Ze względu na zbyt dużą liczbę wartości zmiennej 

syntetycznej, przekraczającej ustalony przedział <0; 1>, skonstruowano wskaźnik rozwoju 

gmin metodą analogiczną do wskaźnika sprawności gmin.  

Do budowy wskaźnika rozwoju gmin wykorzystano zmienne (ich średnie wartości) 

wskazane w tabeli 7. Dla każdej z powyższych zmiennych wyznaczono wartości minimalne 

oraz maksymalne a następnie dokonano normalizacji, uzyskując wartości z przedziału . 

Dokonano podziału zmiennych na stymulanty oraz destymulanty. Do destymulant 

zaliczono:  oraz . Do obliczenia wskaźnika rozwoju gmin wykorzystano 

znormalizowane wartości zmiennych określonych jako stymulanty. W przypadku destymulant 

wartości przeliczono, odejmując je od wartości 1. Ostatecznie wskaźnik rozwoju gmin (ROZ) 

obliczono według wzoru: 

 

gdzie: 

R1 – znormalizowana średnia wartość dochodów gminy (wpływy z podatku dochodowego od 

osób fizycznych na mieszkańca) w latach 2007-2013; 

R2 – znormalizowana średnia wartość udziału dochodów własnych w dochodach ogółem 

budżetów gmin w latach 2007-2013; 

R3 – znormalizowana średnia wartość dochodów własnych gmin na mieszkańca w latach 

2007-2013; 

R4 – znormalizowana średnia liczba korzystający z instalacji kanalizacyjnej w % ogółu 

ludności gminy w latach 2007-2013; 

                                                           
7 Hellwig Z. 1968. Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na 

poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, nr 4, s. 307-326. 
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R5 – znormalizowana średnia liczba korzystający z instalacji wodociągowej w % ogółu 

ludności gminy w latach 2007-2013; 

R6 – znormalizowana średnia liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

na 100 osób w wieku produkcyjnym w gminie w latach 2007-2013; 

R7 – znormalizowana średnia liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 osób  

w gminie w latach 2007-2013; 

R8 – odwrócona wartość znormalizowanej średniej wartości udziału bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w gminie w latach 2007-

2013; 

R9 – znormalizowana średnia wartość udziału osób pracujących w liczbie ludności  

w wieku produkcyjnym w gminie w latach 2007-2013; 

R10  – odwrócona wartość znormalizowanej średniej liczby ludności w wieku 

poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w gminie w latach 2007-2013; 

R11 – znormalizowana średnia wartość wydatków na inwestycje na 1 mieszkańca w gminie w 

latach 2007-2013; 

R12 – znormalizowana średnia wartość udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach 

ogółem budżetów gminy w latach 2007-2013;   

R13 – znormalizowana średnia wartość relacji nowo zarejestrowanych podmiotów do 

podmiotów wykreślonych z rejestru REGON na 10 tys. ludności w gminie w latach 2009-

2013; 

R14 – znormalizowana średnia wartość salda migracji wewnętrznych w gminie w latach 2007-

2013; 

R15 – znormalizowana średnia wartość salda migracji zagranicznych w gminie w latach 2007-

2013. 

2.2.4. Analiza i ocena korelacji między wskaźnikami syntetycznymi: sprawności 

instytucjonalnej, stabilności oraz rozwoju 

W związku z przyjętymi w badaniach hipotezami badawczymi oraz dążąc do realizacji 

określonych celów w przeprowadzonych badaniach dokonano również analizy 

współzależności. Obliczono następujące korelacje: 

 czynników cząstkowych będących najbardziej skorelowanymi ze wskaźnikiem 

syntetycznym sprawności instytucjonalnej, co pozwoliło na wyznaczenie 

najistotniejszych czynników kształtujących sprawność instytucjonalną na szczeblu 
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gmin oraz określenie zależności pomiędzy poszczególnymi składnikami sprawności 

instytucjonalnej; 

 pomiędzy wskaźnikiem sprawności instytucjonalnej oraz stabilności; 

 czynników cząstkowych będących najbardziej skorelowanymi ze wskaźnikiem 

syntetycznym rozwoju, co pozwoliło na wyznaczenie najistotniejszych czynników 

kształtujących rozwój na szczeblu gmin oraz określenie zależności pomiędzy 

poszczególnymi składnikami rozwoju; 

 pomiędzy wskaźnikami syntetycznymi sprawności instytucjonalnej oraz rozwoju. 

Do oceny zależności między cechami ciągłymi wykorzystano współczynnik korelacji 

Pearsona oraz test istotności tego współczynnika. Współczynnik korelacji przyjmuje wartości 

z przedziału <-1;1>.  

Współczynnik: 

 jest równy zeru, gdy cechy są liniowo nieskorelowane;  

 wartość bezwzględna współczynnika korelacji wskazuje na siłę liniowego 

skorelowania cech, wyrażającą stopień (liniowej) determinacji wartości jednej cechy 

przez wartość drugiej cechy; 

 znak (wartość dodatnia/ujemna) współczynnika informuje o kierunku zależności. 

Wartość dodatnia oznacza zmianę wartości obu cech w tym samym kierunku, a wartość ujemna 

– w kierunkach przeciwnych. 

Sprawdzaniem istotności związku między badanymi cechami ciągłymi był test 

istotności współczynnika korelacji Pearsona [Jóźwiak, Podgórski 2001, s. 370-375]. 

2.2.5. Analiza i ocena interakcji między sprawnością instytucjonalną a stabilnością oraz 

między rozwojem lokalnym a sprawnością instytucjonalną 

• Struktura zbiorowości gmin ze względu na badane cechy, wskaźniki sprawności 

instytucjonalnej, stabilności i rozwoju opisano za pomocą miar rozkładu zbiorowości, 

uwzględniając położenie, dyspersję, asymetrię i koncentrację wartości. W tym celu 

wykorzystano następujące miary: średnia arytmetyczna, mediana, odchylenie standardowe, 

współczynnik zmienności, współczynnik klasyczny asymetrii oraz współczynnik ekscesu, 

mierzony wartością kurtozy8 pomniejszonej o trzy. Ocenę skośności i kurtozy poprzedzono 

badaniem normalności rozkładu miar syntetycznych, wykorzystując do tego celu test 

Kołmogorowa-Smirnowa (dla zbiorów liczących więcej niż 100 przypadków) lub test 

                                                           
8 Szerzej: Aczel A.D. 2000. Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład. PWN, Warszawa. 
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Shapiro-Wilka (w przypadku zbiorów liczących mniej niż 100 elementów), co stanowiło 

uzasadnienie dla szczegółowej analizy miar kształtu rozkładu. 

• W przypadku bardziej szczegółowych analiz, w szczególności na poziomie województw, 

dokonano weryfikacji hipotezy o zgodności rozkładu badanego wskaźnika z rozkładem 

normalnym. Procedurę taką przeprowadzono w oparciu o test Shapiro-Wilka. Przyjmuje 

się, że jeśli współczynnik zmienności nie przekracza 10% to cecha wykazuje 

zróżnicowanie statystycznie nieistotne (Zeliaś i in. 2002, s. 49). Umownie przyjmuje się, 

że jeśli współczynnik zmienności przekracza 20%, to zbiorowość jest znacznie 

zróżnicowana pod względem badanej cechy (Sobczyk 2000, s. 61). 

• Przed przystąpieniem do identyfikacji zależności pomiędzy sprawnością instytucjonalną 

a  stabilnością oraz pomiędzy rozwojem lokalnym a sprawnością instytucjonalną, badaną 

zbiorowość podzielono na dziewięć rozłącznych zbiorów uwzględniając różne natężenie 

miar agregatowych, tj.: 

• w przypadku zależności pomiędzy wskaźnikiem sprawności instytucjonalnej i stabilności 

wyodrębniono następujące grupy: 

 niski SPR-niski ST, tzn.  i ST  min, x  - SD); 

 niski SPR-średni ST, tzn.  i ST   x  - SD, x  + SD; 

 niski SPR-wysoki ST, tzn.  i ST  ( x  + SD, max; 

 średni SPR-niski ST, tzn.  i ST  min, x  - SD); 

 średni SPR-średni ST, tzn.  i ST   x  - SD, x  + SD 

 średni SPR-wysoki ST, tzn.  i ST  ( x  + SD, max; 

 wysoki SPR-niski ST, tzn.  i ST  min, x  - SD); 

 wysoki SPR-średni ST, tzn.  i ST   x  - SD, x  + SD); 

 wysoki SPR-wysoki ST, tzn.  i ST  ( x  + SD, max; 

• analogicznie grupy takie wyodrębniono dla analizy zależności pomiędzy wskaźnikiem 

rozwoju i sprawności instytucjonalnej: 

 niski SPR-niski ROZ, tzn.  i ; 

 niski SPR-średni ROZ, tzn.  i ; 

 niski SPR-wysoki ROZ, tzn.  i ; 
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 średni SPR-niski ROZ, tzn.  i ; 

 średni SPR-średni ROZ, tzn.  i ; 

 średni SPR-wysoki ROZ, tzn.  i ; 

 wysoki SPR-niski ROZ, tzn.  i ; 

 wysoki SPR-średni ROZ, tzn.  i ; 

 wysoki SPR-wysoki ROZ, tzn.  i . 

Celem tej procedury była próba uporządkowania jednostek objętych badaniami 

z  punktu widzenia natężenia analizowanych miar, a także chęć identyfikacji gmin 

chrakteryzujących się podobnymi bądź zróżnicowanymi wartościami miar SPR i ST oraz SPR 

i ROZ. 

• Wyznaczone wskaźniki sprawności i rozwoju poddane zostały analizie regresji w celu 

stwierdzenia istotności i kierunku zależności między poziomem rozwoju lokalnego gmin 

a  ich sprawnością instytucjonalną. W celu zbadania efektu typu gminy w modelu 

zastosowano zmienne dychotomiczne zero-jedynkowe. Biorąc pod uwagę wszystkie gminy 

ogółem, estymacji poddano parametry modeli ekonometrycznych o postaci: 

)1220,....,1(,22110  ixxy iiii  ,   (1) 

gdzie:  

iy  – zmienna objaśniana równania regresji (wskaźnik rozwoju lub wskaźnik sprawności); 

1ix  – zmienna objaśniająca w postaci wskaźnika rozwoju lub wskaźnika sprawności; 

2ix  – zmienna dychotomiczna przyjmująca wartość 1 w przypadku danego typu gminy: 

miejskiej, wiejskiej lub miejsko-wiejskiej i 0 w pozostałych przypadkach; 

210 ,,   -parametry strukturalne modelu;  

i  – składnik losowy równania. 

• Ponadto, dla każdego typu gminy oszacowano równania regresji opisane relacją (1) bez 

zmiennych 0-1. 

• Występowanie wzajemnych zależności między wskaźnikami opisującymi rozwój 

i sprawność gmin oraz fakt, iż funkcjonowanie gmin jest zjawiskiem złożonym, w dalszej 

części badań estymacji poddano modele wielorównaniowe (dwurównaniowe). W celu 

weryfikacji hipotezy o wzajemnych relacjach zwrotnych zbudowano następujące modele 

o równaniach współzależnych: 
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gdzie: 

21 , ii yy  – zmienne łącznie współzależne (wskaźnik rozwoju i wskaźnik sprawności); 

,,,, 4321 iiii xxxx  – zmienne z góry ustalone, odpowiednio: udział dochodów własnych 

w dochodach ogółem budżetów gmin, wskaźnik sprawności kadrowej gmin, zmienna 

dychotomiczna przyjmująca wartość 1 w przypadku gminy miejskiej i 0 w pozostałych 

przypadkach, zmienna dychotomiczna przyjmująca wartość 1 w przypadku gminy wiejskiej 

i 0 w pozostałych przypadkach; 

4321043210 ,,,,,,,,,   – parametry strukturalne modelu; 

21 , ii   – składniki losowe pierwszego i drugiego równania modelu.  

Możliwość szacowania modeli o równaniach współzależnych równoznaczna jest 

z identyfikowalnością każdego równania tego modelu. W tym celu zwrotne zależności 

między zmiennymi łącznie współzależnymi, czyli między rozwojem i sprawnością, 

uzupełniono wpływem na te zmienne tzw. czynników z góry ustalonych. Czynnikami tymi 

były zmienne najsilniej skorelowane ze wskaźnikiem rozwoju i wskaźnikiem sprawności, 

a mianowicie udział dochodów własnych w dochodach ogółem budżetów gmin oraz wskaźnik 

cząstkowy w obszarze zarządzania kadrami w urzędzie. Dodatkowo, oprócz tych zmiennych, 

w równaniu (2) dołączono zmienne dychotomiczne, obrazujące efekt przynależności do 

gminy miejskiej lub wiejskiej na zmianę wskaźnika rozwoju i sprawności. Równania modeli 

są jednoznacznie identyfikowalne, co pozwala szacować je pośrednią MNK lub podwójną 

MNK (Osińska 2007). Równania modeli dla całej próby 1220 gmin szacowano Podwójną 

Metodą Najmniejszych Kwadratów (2MNK) wykorzystując pakiet ekonometryczny GRETL. 
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3. Wyniki badań 

3.1. Sprawność instytucjonalna badanych gmin – zróżnicowanie terytorialne 

Przeprowadzone badania wykazały, że samorządy lokalne w Polsce charakteryzowały 

się relatywnie niskim poziomem sprawności instytucjonalnej. Z danych zestawionych 

w  tabeli 8 wynika bowiem, że średnia wartość wskaźnika sprawności (SPR) wyniosła 0,3007. 

W przypadku 7 województw wartość wskaźnika sprawności była wyższa od średniej. 

W  grupie tej znalazły się województwa: dolnośląskie (0,3299), lubelskie (0,3022), 

małopolskie (0,3204), opolskie (0,3140), śląskie (0,3197), świętokrzyskie (0,3064), 

zachodniopomorskie (0,3109). Należy mieć na względzie, że wskaźnik sprawności 

charakteryzował się dość wysoką dyspersją, o czym świadczy wartość wskaźnika zmienności, 

która na poziomie kraju wyniosła 21,08%. 

Tabela 8 

Charakterystyki rozkładu wskaźnika sprawności (wg województw i typów gmin) 

województwo średnia Min max SD V A K-3 

dolnośląskie 0,3299 0,2085 0,5068 0,0631 0,1911 0,6297 0,3908 

kujawsko-pomorskie 0,2852 0,1856 0,4159 0,0575 0,2017 0,5317 -0,3985 

lubelskie 0,3022 0,1881 0,4842 0,0637 0,2106 0,3412 -0,0741 

lubuskie 0,2814 0,1635 0,4053 0,0544 0,1933 0,3478 -0,2588 

łódzkie 0,2906 0,1713 0,6248 0,0696 0,2396 1,6873 5,4763 

małopolskie 0,3204 0,1816 0,4752 0,0605 0,1889 0,2399 -0,1414 

mazowieckie 0,2975 0,1753 0,4393 0,0606 0,2036 0,2546 -0,6501 

opolskie 0,3140 0,2029 0,4445 0,0654 0,2084 0,2206 -1,0282 

podkarpackie 0,2842 0,1884 0,4632 0,0645 0,2270 0,8013 0,0082 

podlaskie 0,2740 0,1825 0,4338 0,0562 0,2050 0,7227 0,0676 

pomorskie 0,2958 0,1874 0,5016 0,0560 0,1893 1,0127 2,0304 

śląskie 0,3197 0,1878 0,5000 0,0617 0,1931 0,3760 -0,0296 

świętokrzyskie 0,3064 0,2034 0,4780 0,0642 0,2095 0,5716 -0,1055 

warmińsko-mazurskie 0,3004 0,1989 0,4707 0,0676 0,2249 0,3640 -0,6757 

wielkopolskie 0,2929 0,1536 0,4559 0,0584 0,1994 0,6763 0,3054 

zachodniopomorskie 0,3109 0,1744 0,4731 0,0669 0,2150 0,5112 -0,0021 

TYP GMINY 

miejskie 0,3558 0,2406 0,5016 0,0617 0,1734 0,2274 -0,7473 

wiejskie 0,2877 0,1536 0,6248 0,0582 0,2024 0,6573 0,9819 

miejsko-wiejskie 0,3066 0,1744 0,5068 0,0614 0,2003 0,5171 0,1064 

POLSKA 0,3007 0,1536 0,6248 0,0634 0,2108 0,5744 0,3061 

Uwagi:  

min – wartość minimalna; max – wartość maksymalna; SD - odchylenie standardowe; V – współczynnik 

zmienności;  A – współczynnik skośności; K – współczynnik kurtozy 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie badań. 
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Podkreślić należy, że województwem odznaczającym się największą zmiennością badanej 

cechy było łódzkie (V=23,96%), jednocześnie w regionie tym różnica pomiędzy najwyższą i 

najniższą wartością wskaźnika sprawności wyniosła 0,4535. Z kolei w gminach 

z  województw małopolskiego i pomorskiego wartość wskaźnika sprawności była najmniej 

zróżnicowana (współczynnik zmienności wyniósł odpowiednio 18,89 i 18,93%). Z informacji 

zestawionych w tabeli 8 wynika również, że wskaźnik sprawności gmin był prawostronnie 

asymetryczny. Pozwala to stwierdzić, że w  gminach uczestniczących w badaniach częściej 

odnotowywano wartość wskaźnika sprawności niższą niż średnia. Częstość występowania 

wyników poniżej średniej była o  94  wyższa od przekraczających tę wartość. Z kolei 

dodatnia kurtoza (0,3061) informowała o koncentracji otrzymanych wyników wokół miary 

centralnej. 

Najwyższy poziom sprawności instytucjonalnej (0,6248) odnotowano w gminie 

wiejskiej Kleszczów (woj. łódzkie), natomiast najniższy, który wyniósł 0,1535 w gminie 

wiejskiej Miasteczko Krajeńskie (woj. wielkopolskie). Lider zestawienia zawdzięczał  

pozycję wysokim wartościom wskaźników cząstkowych, które kształtowały się znacznie 

powyżej średniej, a w przypadku sfery administracyjnej i usług społeczno-kulturalno-

oświatowych osiągnęły wartość maksymalną (odpowiednio 0,7902 i 0,6296). Z kolei 

w  gminie zamykającej ranking, składowe wskaźniki syntetycznej miary sprawności 

oscylowały wokół wartości minimalnej, przy czym osiągnęły ją tylko w sferze zarządzania 

kadrami w urzędzie gminy (0,0000). Rozkład wartości wskaźnika sprawności (SPR) 

w  poszczególnych gminach w Polsce przedstawiono na rysunku 1. 

Biorąc pod uwagę poszczególne, wyodrębnione obszary sprawności, stwierdzono, że 

najwyższą sprawnością charakteryzował się obszar finansowy, w którym średnia wartość 

miary syntetycznej (S2) wyniosła 0,4712. Sfera ta odznaczała się  także najniższą zmiennością 

(V = 0,1091) oraz (jako jedyna) ujemną wartością wskaźnika skośności (-0,1346). 

Z drugiej strony, najniższą średnią wartość miary syntetycznej odnotowano w sferze 

usług społeczno-kulturalno-oświatowych (S5 = 0,1508, przy rozstępie równym 0,5996 

i  zmienności na poziomie 36,27%). Wyróżnikiem tego obszaru była także najwyższa (ze 

wszystkich subobszarów ogólnego wskaźnika sprawności) wartość skośności (1,2453), 

a  liczba gmin ze wskaźnikiem S5 kształtującym się poniżej średniej wyniosła 665. 

Analiza statystyk opisowych wskaźników cząstkowych (S1-S5) dla poszczególnych 

obszarów sprawności wykazała także, że najbardziej zróżnicowaną sferą było zarządzanie 

kadrami w urzędzie gminy. W skali całej próby, ten wymiar działalności gmin 
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charakteryzował się bowiem najwyższym rozstępem (0,8148) i odchyleniem standardowym 

(0,2042), a zmienność osiągnęła tu poziom 98,60%. 

 

Rys. 1. Grupy gmin z punktu widzenia wskaźnika SPR9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 

Analiza rozkładu wartości wskaźnika sprawności wg typów gmin prowadzi do 

wniosku, że wyższą sprawnością charakteryzowały się gminy miejskie, w przypadku których 

średnia wartość wskaźnika to 0,3558. Na tle pozostałych typów gmin wyróżniały się one 

znacznym odsetkiem jednostek zakwalifikowanych do grupy o najwyższym poziomie 

sprawności instytucjonalnej (43,33%) i brakiem reprezentantów w grupie jednostek 

z  najniższymi wartościami miary agregatowej. Ponadto, charakteryzowały się najmniejszym 

rozstępem miary SPR (0,2610) i jej zróżnicowaniem (17%), a także najniższą wartością 

                                                           
9 Przedziały wartości wskaźnika sprawności zostały określone wg formuły: sprawność niska: <wartość min.; 

średnia – SD), sprawność średnia: < średnia – SD; średnia + SD>, sprawność wysoka: (średnia + SD, wartość 

max.>. 
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skośności (0,2274) i kurtozy (-0,7473). Dodatnia skośność była wynikiem niewielkiej 

nadwyżki gmin, których sprawność oceniona na podstawie miary SPR kształtowała się 

poniżej średniej (50,67%), a ujemna kurtoza wiązała się z dużym rozproszeniem wyników 

wokół miary centralnej.  

Następne w kolejności, z punktu widzenia agregatowej miary sprawności, były gminy 

miejsko-wiejskie (SPR = 0,3066), a na końcu uplasowały się gminy wiejskie (SPR = 0,2877). 

Pomimo faktu, że w strukturze obu typów gmin dominowały jednostki o umiarkowanych 

wartościach miary SPR (stanowiąc odpowiednio 72,00% w gminach miejsko-wiejskich 

i  68,05% w gminach wiejskich), to o gorszej pozycji gmin wiejskich zadecydował prawie 

dwukrotnie większy (w porównaniu z samorządami miejsko-wiejskimi) odsetek jednostek 

o  niskim poziomie sprawności. Podobna sytuacja powtórzyła się także w obszarze 

gospodarczo-przestrzennym, administracyjnym, zarządzania kadrami w urzędzie oraz 

świadczenia usług społeczno-kulturalno-oświatowych. Jedyną sferą, w której gminy wiejskie 

wykazały najwyższą sprawność (i tym samym zajęły pierwsze miejsce) była sfera finansowa. 

Wyznaczona dla tej grupy samorządów średnia wartość wskaźnika S2 wyniosła tu 0,4762, 

podczas gdy w gminach miejsko-wiejskich 0,4645, a miejskich 0,4586. Był to też jedyny 

obszar, w którym gminy wiejskie odznaczały się najniższym (spośród wszystkich typów 

gmin) odsetkiem jednostek z grupy skupiającej samorządy z najniższymi wartościami 

syntetycznej miary sprawności. 

W toku badań, zmierzając do weryfikacji hipotezy 1: Sprawność instytucjonalna 

samorządów gminnych jest zróżnicowana terytorialnie tworząc charakterystyczne skupienia 

na poziomie województw, konieczne było przeprowadzenie analizy skupień badanych gmin 

pod względem wartości wskaźnika sprawności. Badanie to zostało poprzedzone szczegółową 

analizą rozkładu wskaźnika sprawności, szczególnie wg podziału administracyjnego kraju, 

jak również typów gmin. 

Jak wynika z danych zestawionych w tabeli 9, w woj. dolnośląskim wyodrębniono 

5  skupień. W skład pierwszego z nich weszło 13 gmin. Średnia wartość syntetycznego 

wskaźnika sprawności wyniosła w tej grupie 0,2896, a cechą wyróżniającą gminy tego 

skupienia na tle pozostałych była relatywnie wysoka wartość cząstkowego wskaźnika 

sprawności w obszarze finansowym (średnio wyniosła 0,4756) oraz bardzo niska w obszarze 

zarządzania kadrami w urzędzie (średnio: 0,0028). Drugie skupienie zostało utworzone przez 

18 gmin, wśród których przeważały gminy wiejskie (61%). Wszystkie jednostki należące do 

tej grupy charakteryzowały się bardzo niską sprawnością w obszarze gospodarczo-

przestrzennym (średnio wartość wskaźnika wyniosła 0,2598). W trzecim skupieniu znalazło 



50 

 

się aż 20 jednostek samorządu terytorialnego, wśród których – podobnie jak w poprzednim – 

dominowały jednostki wiejskie – ich udział wyniósł aż 65%. 

Tabela 9 

Charakterystyka skupień w woj. dolnośląskim z wykorzystaniem metody Warda  

Nr 

skupienia 
Gminy Średnia Min Max Mediana SD V 

1 

Lubań (1)*, Lubań (2), Lubawka (3), 

Malczyce (2), Piechowice (1), 

Prochowice (3), Radków (3), Radwanice 

(2), Stare Bogaczowice (2), Warta 

Bolesławiecka (2), Wądroże Wielkie (2), 

Węgliniec (3), Złotoryja (1) 

0,2896 0,2670 0,3116 0,2912 0,0139 0,0481 

2 

Bierutów (3), Cieszków (2), Domaniów 

(2), Głuszyca (3), Jemielno (2), Jordanów 

Śląski (2), Legnica (1), Lewin Kłodzki 

(2), Miękinia (2), Miłkowice (2), Nowa 

Ruda (2), Oława (1), Paszowice (2), 

Pielgrzymka (2), Pieszyce (1), 

Stoszowice (2), Syców (3), Świdnica (1) 

0,2699 0,2085 0,3274 0,2732 0,0368 0,1362 

3 

Bielawa (1), Bolków (3), Ciepłowody 

(2), Czernica (2), Dobromierz (2), 

Dzierżoniów (2), Kamienna Góra (2), 

Krotoszyce (2), Męcinka (2), Mściwojów 

(2), Mysłakowice (2), Podgórzyn (2), 

Stronie Śląskie (3), Strzegom (3), 

Sulików (2), Świdnica (2), Wałbrzych 

(1), Wąsosz (3), Zagrodno (2), Żmigród 

(3) 

0,3259 0,2816 0,3625 0,3255 0,0240 0,0735 

4 

Jawor (1), Jeżów Sudecki (2), Kowary 

(1), Kudowa-Zdrój (1), Kunice (2), 

Legnickie Pole (2), Leśna (3), 

Nowogrodziec (3), Osiecznica (2), 

Pieńsk (3), Polkowice (3), Środa Śląska 

(3), Świerzawa (3) 

0,3773 0,3263 0,5068 0,3744 0,0451 0,1197 

5 

Gryfów Śląski (3), Jedlina-Zdrój (1), 

Jelcz-Laskowice (3), Kamienna Góra (1), 

Kąty Wrocławskie (3), Lądek-Zdrój (3), 

Lubomierz (3), Marciszów (2), Pęcław 

(2), Piława Górna (1), Polanica-Zdrój (1), 

Prusice (3) , Wrocław (1), Ząbkowice 

Śląskie (3), Żórawina (2) 

0,4050 0,2487 0,5021 0,4166 0,0599 0,1479 

*Oznaczenia w tabelach 9-24: (1) – gmina miejska, (2) - gmina miejska,(3) - gmina miejsko-wiejska. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 

Gminy należące do trzeciego skupienia odznaczały się najniższą sprawnością 

w  obszarze świadczenia usług społeczno-kulturalno-oświatowych (średnio: 0,1340). Czwartą 

grupę – podobnie jak pierwszą – utworzyło 13 gmin, jednak przeważały w niej jednostki 

miejsko-wiejskie. Gminy należące do tego skupienia wykazywały najwyższą sprawność 
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w  obszarze gospodarczo-przestrzennym, średnio wyniosła ona 0,5233. W ostatnim ze 

skupień w woj. dolnośląskim znalazło się 15 gmin, wśród których wysoki był udział miast – 

33%. Gminy uwzględnione w tym skupieniu cechowały się najwyższą sprawnością, średnia 

wartość syntetycznego wskaźnika sprawności wyniosła 0,4050 (tab. 9), a zdecydowała o tym 

wyższa w porównaniu do pozostałych sprawność w obszarach: administracyjnym, 

zarządzanie kadrami w urzędzie, świadczenie usług w zakresie oświaty, sportu, kultury 

i opieki społecznej. 

Gminy woj. kujawsko-pomorskiego utworzyły 3 skupienia. W pierwszym z nich 

znalazło się 18 jednostek (tylko wiejskie oraz miejsko-wiejskie), dla których średnia wartość 

wskaźnika sprawności wyniosła 0,3505 (tab. 10).  

Tabela 10 

Charakterystyka skupień w woj. kujawsko-pomorskim z wykorzystaniem metody Warda  

Nr 

skupienia 
Gminy Średnia Min Max Mediana SD V 

1 

Brzozie (2), Brzuze (2), Bukowiec (2), 

Dąbrowa Biskupia (2), Fabianki (2), 

Gniewkowo (3), Golub-Dobrzyń (2), 

Jeżewo (2), Kowalewo Pomorskie (3), 

Lniano (2), Lubanie (2), Lubicz (2), 

Lubiewo (2), Mrocza (3), Nowe (3), 

Radomin (2), Tłuchowo (2), Włocławek 

(2) 

0,3505 0,3067 0,4159 0,3402 0,0381 0,1087 

2 

Aleksandrów Kujawski (1), Barcin (3), 

Bądkowo (2), Boniewo (2), Golub-

Dobrzyń (1), Inowrocław (1), Jabłonowo 

Pomorskie (3), Janowiec Wielkopolski 

(3), Kęsowo (2), Kowal (1), Łasin (3), 

Rogowo (2), Rogóźno (2), Sadki (2), 

Sicienko (2), Skrwilno (2), Solec 

Kujawski (3), Szubin (3) 

0,3080 0,2306 0,3987 0,2976 0,0420 0,1362 

3 

Bartniczka (2), Białe Błota (2), 

Bobrowniki (2), Brześć Kujawski (3), 

Bytoń (2), Chełmno (2), Chełmża (1), 

Czernikowo (2), Dębowa Łąka (2), 

Dobrcz (2), Dobre (2), Dobrzyń nad 

Wisłą (3), Dragacz (2), Gąsawa (2), 

Górzno (3), Grudziądz (1), Gruta (2), 

Izbica Kujawska (3), Koneck (2), Lisewo 

(2), Lubraniec (3), Łabiszyn (3), 

Łysomice (2), Mogilno (3), Nieszawa 

(1), Osie (2), Osiek (2), Osięciny (2), 

Papowo Biskupie (2), Piotrków Kujawski 

(3), Radziejów (2), Rogowo (2), Rojewo 

(2), Rypin (2), Stolno (2), Świekatowo 

(2), Topólka (2), Zławieś Wielka (2) 

0,2434 0,1856 0,3291 0,2428 0,0304 0,1248 

Źródło Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 
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W porównaniu do pozostałych gminy te charakteryzował bardzo wysoki poziom sprawności 

w obszarze zarządzania kadrami w  urzędzie (0,5514) oraz relatywnie niska sprawność 

w  obszarze finansowym, a także administracyjnym. W drugim ze skupień podobnie jak 

w  pierwszym znalazło się 18 jednostek, w tym 4 miasta, 8 gmin wiejskich i 6 miejsko-

wiejskich. Grupę tę cechowała najwyższa w porównaniu do pozostałych skupień sprawność 

w  zakresie gospodarczo-przestrzennym, finansowym oraz świadczenia usług społeczno-

kulturalno-oświatowych, cząstkowe wskaźniki sprawności w tych obszarach wyniosły 

odpowiednio 0,2441; 0,3121 i  0,1564. Ostatnie z wyodrębnionych skupień zostało utworzone 

przez 38 gmin – głównie wiejskich (71%), w przypadku których średnia wartość 

syntetycznego wskaźnika sprawności wyniosła 0,2434. Cechą wyróżniającą tę grupę na tle 

pozostałych skupień w woj. kujawsko-pomorskim była bardzo niska sprawność w obszarze 

zarządzania kadrami w urzędzie, wskaźnik sprawności w tym obszarze wyniósł bowiem 

jedynie 0,0546. W grupie tej odnotowano także najniższą sprawność w obszarze 

gospodarczo-przestrzennym (0,1966) oraz świadczenia usług społeczno-kulturalno-

oświatowych (0,1257). 

Dane zestawione w tabeli 11 wskazują, że w woj. lubelskim zidentyfikowano 

4  skupienia, z których najniższą średnią wartością wskaźnika sprawności, wynoszącą 0,2203, 

odznaczało się skupienie pierwsze. Do skupienia tego należało 20 gmin, w tym 1 miejska, 

2  miejsko-wiejskie i 17 wiejskich. Cechą charakterystyczną tych jednostek była bardzo niska 

sprawność w obszarach: gospodarczo-przestrzennym, zarządzanie kadrami w urzędzie, 

świadczenie usług społeczno-kulturalno-oświatowych, bowiem średnia wartość cząstkowych 

wskaźników sprawności w tych obszarach wyniosła odpowiednio: 0,1422; 0,0315; 0,1077. 

W  drugim ze skupień zidentyfikowanych w woj. lubelskim znalazło się aż 46 gmin, wśród 

których ponad 80% udział miały gminy wiejskie. Grupa ta wyróżniała się nieco wyższą niż 

w  pozostałych skupieniach wartością wskaźnika sprawności w obszarze świadczenia usług 

administracyjnych przez gminę (0,2945). Z kolei gminy należące do trzeciego skupienia 

cechowała nieco wyższa sprawność w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej (0,4969). 

W czwartym skupieniu, do którego należało łącznie 17 gmin, zaobserwowano wyższy niż 

w  pozostałych skupieniach udział gmin miejskich, wyniósł on 23,5%. Gminy, które 

utworzyły to skupienie miały zdecydowanie wyższą w porównaniu do pozostałych skupień 

sprawność w obszarze gospodarczo-przestrzennym (0,4996), jak również w obszarze 

zarządzania kadrami w urzędzie (0,4401). Relatywnie lepiej wypadły one także biorąc pod 

uwagę sprawność w obszarze świadczenia usług społeczno-kulturalno-oświatowych (0,1729). 
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Tabela 11 

Charakterystyka skupień w woj. lubelskim z wykorzystaniem metody Warda  

Nr 

skupienia 
Gminy Średnia Min Max Mediana SD V 

1 

Adamów (2), Chrzanów (2), Dęblin (1), 

Dorohusk (2), Gościeradów (2), Hanna 

(2), Izbica (2), Kock (3), Konstantynów 

(2), Kraśniczyn (2), Łomazy (2), Stanin 

(2), Stary Brus (2), Stoczek Łukowski 

(2), Trzebieszów (2), Turobin (2), 

Wojciechów (2), Wola Uhruska (2), 

Zalesie (2), Zwierzyniec (3) 

0,2203 0,1881 0,2840 0,2171 0,0264 0,1200 

2 

Białopole (2), Biłgoraj (1), Biłgoraj (2), 

Borki (2), Cyców (2), Firlej (2), Frampol 

(3), Gorzków (2), Jabłoń (2), Janowiec 

(2), Józefów nad Wisłą (2), Karczmiska 

(2), Kazimierz Dolny (3), Komarów-

Osada (2), Końskowola (2), Krasnobród 

(3), Krynice (2), Kurów (2), Niedźwiada 

(2), Obsza (2), Piaski (3), Potok Górny 

(2), Rejowiec Fabryczny (2), Rudnik (2), 

Rybczewice (2), Sawin (2), Serokomla 

(2), Skierbieszów (2), Spiczyn (2), Stary 

Zamość (2), Terespol (1), Trzeszczany 

(2), Trzydnik Duży (2), Tuczna (2), 

Tyszowce (3), Urszulin (2), Werbkowice 

(2), Wilkołaz (2), Wilków (2), Włodawa 

(1), Włodawa (2), Wojsławice (2), Wólka 

(2), Zakrzew (2), Zakrzówek (2), Żmudź 

(2) 

0,2892 0,2344 0,3477 0,2866 0,0318 0,1098 

3 

Bełżec (2), Biała Podlaska (1), Bychawa 

(3), Czemierniki (2), Drelów (2), Jastków 

(2), Krasnystaw (1), Księżpol (2), 

Leśniowice (2), Łabunie (2), Łaziska (2), 

Łęczna (3), Łukowa (2), Ostrówek (2), 

Susiec (2), Urzędów (2), Wierzbica (2), 

Wojcieszków (2), Zamość (2) 

0,3299 0,2985 0,3575 0,3295 0,0144 0,0436 

4 

Bełżyce (3), Biszcza (2), Chełm (1), 

Chełm (2), Jarczów (2), Kamionka (2), 

Krasnystaw (2), Kraśnik (2), Lublin (1), 

Markuszów (2), Puławy (2), Rejowiec 

(2), Szastarka (2), Świdnik (1), 

Tarnawatka (2), Telatyn (2), Zamość (1) 

0,4027 0,3587 0,4842 0,3945 0,0341 0,0845 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 

W woj. lubuskim, podobnie jak w woj. kujawsko-pomorskim, badane pod kątem 

sprawności instytucjonalnej gminy utworzyły 3 skupienia (tab. 12). W pierwszym z nich 

znalazło się 17 jednostek samorządowych, wśród których nie było żadnej gminy miejskiej. 

Średnia wartość wskaźnika sprawności wyniosła w tej grupie 0,2321, podkreślić należy, że 

gminy ją tworzące cechowała bardzo niska sprawność w obszarze zarządzanie kadrami 
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w  urzędzie, dla którego wartość wskaźnika wyniosła tylko 0,0109. Wśród gmin, które 

utworzyły drugie ze skupień, podobnie jak w skupieniu pierwszym, nie znalazła się żadna 

gmina miejska. Cechą charakteryzującą tę grupę była wysoka na tle pozostałych wartość 

wskaźnika sprawności w obszarze finansowym (04622) oraz nieco wyższa w obszarze 

administracyjnym (0,3233, podczas, gdy w skupieniu pierwszym było to 0,3182, 

a  w  skupieniu trzecim – 0,3180). W trzeciej grupie znalazło się 13 jednostek samorządu 

terytorialnego, w tym 4 miasta, 4 gminy wiejskie i 5 miejsko-wiejskich. W odróżnieniu od 

pozostałych, gminy należące do tego skupienia były bardziej sprawne w obszarze 

gospodarczo-przestrzennym (0,3169) oraz zarządzania kadrami w urzędzie (0,3360). 

Tabela 12 

Charakterystyka skupień w woj. lubuskim z wykorzystaniem metody Warda 

Nr 

skupienia 
Gminy Średnia Min Max Mediana SD V 

1 

Bledzew (2), Bobrowice (2), Bojadła (2), 

Brody (2), Brzeźnica (2), Bytom 

Odrzański (3), Górzyca (2), Iłowa (3), 

Krzeszyce (2), Lubniewice (3), Nowe 

Miasteczko (3), Nowogród Bobrzański 

(3), Stare Kurowo (2), Szczaniec (2), 

Szprotawa (3), Trzebiechów (2), 

Zwierzyn (2) 

0,2321 0,1635 0,2621 0,2367 0,0234 0,1007 

2 

Czerwieńsk (3), Dąbie (2), Kargowa (3), 

Lubrza (2), Międzyrzecz (3), Przewóz 

(2), Rzepin (3), Sława (3), Wymiarki (2), 

Żagań (2) 

0,2877 0,2670 0,3095 0,2884 0,0157 0,0547 

3 

Bogdaniec (2), Deszczno (2), 

Dobiegniew (3), Gorzów Wielkopolski 

(1), Kłodawa (2), Kostrzyn nad Odrą (1), 

Kożuchów (3), Pszczew (2), Słubice (3), 

Sulechów (3), Torzym (3), Zielona Góra 

(1), Żagań (1) 

0,3409 0,2701 0,4053 0,3455 0,0372 0,1090 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 

Województwo łódzkie pod względem analizy skupień wyróżniało się od pozostałych 

faktem, że jedno ze skupień zostało utworzone tylko przez jedną gminę – Kleszczów, 

w  przypadku której wartość wskaźnika sprawności wyniosła 0,6248. Warto podkreślić, że 

w  każdym z badanych obszarów gmina Kleszczów osiągnęła najwyższe wartości 

wskaźników. Z tego względu uwagę skoncentrowano na cechach wyróżniających trzy 

pozostałe skupienia. W przypadku pierwszego ze skupień, w skład którego weszło 41 gmin, 

była to nieznacznie wyższa niż w skupieniu drugim i trzecim sprawność w obszarze 

finansowym (0,4645), jednak gminy te cechowały się najniższą sprawnością w obszarze 
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gospodarczo-przestrzennym. Wartość wskaźnika w tym przypadku wyniosła zaledwie 0,1894. 

W tym obszarze zdecydowanie wyższą sprawność miały gminy należące do drugiego 

skupienia (0,3955). W trzecim ze skupień w woj. łódzkim znalazło się 27 badanych gmin, 

z  których niewiele ponad połowę (51,9%) stanowiły gminy wiejskie. Średnia wartość 

wskaźnika sprawności wyniosła w tym przypadku 0,3543 (tab. 13), jednak jednostki te 

charakteryzowały się dużo wyższą niż pozostałe sprawnością w obszarze zarządzania kadrami 

w urzędzie (0,4321). 

Tabela 13 

Charakterystyka skupień w woj. łódzkim z wykorzystaniem metody Warda 

Nr 

skupienia 
Gminy Średnia Min Max Mediana SD V 

1 

Andrespol (2), Bedlno (2), Bielawy (2), 

Błaszki (3), Brąszewice (2), Buczek (2), 

Czarnocin (2), Czastary (2), Dalików (2), 

Daszyna (2), Dobroń (2), Domaniewice 

(2), Drużbice (2), Drzewica (3), 

Galewice (2), Gidle (2), Grabica (2), 

Kluki (2), Kobiele Wielkie (2), Koluszki 

(3), Lgota Wielka (2), Poddębice (3), 

Poświętne (2), Radomsko (2), Rokiciny 

(2), Rozprza (2), Rzeczyca (2), 

Sędziejowice (2), Sieradz (2), Sławno 

(2), Słupia (2), Sulmierzyce (2), 

Wielgomłyny (2), Wieluń (3), 

Wieruszów (3), Witonia (2), Wola 

Krzysztoporska (2), Wolbórz (3), Zgierz 

(1), Żychlin (3), Żytno (2) 

0,2443 0,1713 0,3067 0,2423 0,0308 0,1260 

2 

Biała (2), Brzeźnio (2), Czarnożyły (2), 

Dłutów (2), Kiernozia (2), Krzyżanów 

(2), Kutno (2), Łanięta (2), Łask (3), 

Łęczyca (2), Nowe Ostrowy (2), 

Parzęczew (2), Rawa Mazowiecka (2), 

Regnów (2), Ręczno (2), Stryków (3), 

Zduńska Wola (1) 

0,2814 0,2437 0,3229 0,2821 0,0246 0,0874 

3 

Aleksandrów (2), Aleksandrów Łódzki 

(3), Bełchatów (1), Biała Rawska (3), 

Brzeziny (1), Dobryszyce (2), 

Gorzkowice (2), Goszczanów (2), 

Konstantynów Łódzki (1), Ksawerów 

(2), Łódź (1), Łubnice (2), Mniszków (2), 

Moszczenica (2), Ozorków (2), Pabianice 

(1), Piotrków Trybunalski (1), Rzgów 

(3), Skomlin (2), Szadek (3), Warta (3), 

Wierzchlas (2), Zduńska Wola (2), Zelów 

(3), Zgierz (2), Złoczew (3), Żelechlinek 

(2) 

0,3543 0,2843 0,4725 0,3424 0,0454 0,1282 

4 Kleszczów (2) 0,6248 - - - - - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 
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W woj. małopolskim, podobnie jak w łódzkim zidentyfikowane zostały cztery 

skupienia. Największa liczba gmin (35) znalazła się w czwartym skupieniu, nieco mniejsza 

liczba gmin (33) utworzyła skupienie pierwsze, w tej grupie nie było jednak żadnej gminy 

miejskiej, a aż 67% udział miały gminy wiejskie. Do drugiego skupienia należały 23 gminy, 

natomiast do trzeciego – 13 gmin. Jednostki samorządu terytorialnego należące do 

pierwszego skupienia charakteryzowała bardzo niska sprawność w obszarze zarządzania 

kadrami w urzędzie (średnia wartość wskaźnika wynosiła 0,0269) oraz relatywnie niska 

sprawność w obszarze świadczenia usług społeczno-kulturalno-oświatowych, w tym 

przypadku wskaźnik wyniósł średnio 0,1438. Gminy należące do drugiego ze skupień 

cechowały się stosunkowo wysoką sprawnością w obszarach: zarządzanie kadrami w urzędzie 

(0,4525) oraz finansowym (0,4727). W trzecim skupieniu znalazły się gminy o najniższej 

sprawności w obszarze gospodarczo-przestrzennym (wartość wskaźnika to 0,2996), natomiast 

czwarte skupienie utworzyły takie jednostki, które w tym obszarze były najbardziej sprawne, 

średni wskaźnik cząstkowy charakteryzujący tę kategorię wyniósł w tym przypadku 0,4707 

(tab. 14). 

Tabela 14 

Charakterystyka skupień w woj. małopolskim z wykorzystaniem metody Warda 

Nr 

skupienia 
Gminy Średnia Min Max Mediana SD V 

1 

Alwernia (3), Andrychów (3), Budzów 

(2), Charsznica (2), Chełmek (3), 

Chrzanów (3), Czchów (3), Czernichów 

(2), Czorsztyn (2), Gromnik (2), Gródek 

nad Dunajcem (2), Grybów (2), 

Iwanowice (2), Jodłownik (2), Koniusza 

(2), Lipnica Wielka (2), Łososina Dolna 

(2), Mędrzechów (2), Mogilany (2), 

Nowe Brzesko (3), Nowy Targ (2), 

Olesno (2), Piwniczna-Zdrój (3), 

Przeciszów (2), Radgoszcz (2), Radłów 

(3), Ryglice (3), Spytkowice (2), 

Szczawnica (3), Świątniki Górne (3), 

Tokarnia (2), Uście Gorlickie (2), 

Wietrzychowice (2) 

0,2578 0,1816 0,3006 0,2591 0,0303 0,1176 

2 

Dobczyce (3), Jabłonka (2), Kraków (1), 

Lanckorona (2), Nawojowa (2), 

Podegrodzie (2), Sękowa (2), Skrzyszów 

(2), Spytkowice (2), Sułkowice (3), 

Tarnów (1), Wierzchosławice (2), 

Bystra-Sidzina (2), Ciężkowice (3), 

Dąbrowa Tarnowska (3), Gręboszów (2), 

Iwkowa (2), Kalwaria Zebrzydowska (3), 

Kamienica (2), Korzenna (2), Koszyce 

(2), Limanowa (2), Miechów (3) 

0,3707 0,2393 0,4752 0,3913 0,0680 0,1835 
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cd. Tabela 14 

3 

Nowy Targ (1), Raba Wyżna (2), Rabka-

Zdrój (3), Racławice (2), Słaboszów (2), 

Stryszawa (2), Sułoszowa (2), Szaflary 

(2), Szerzyny (2), Tarnów (2), Wadowice 

(3), Wojnicz (3), Zakliczyn (3) 

0,3343 0,2721 0,3912 0,3444 0,0407 0,1216 

4 

Biecz (3), Bobowa (3), Bochnia (2), 

Brzesko (3), Brzeźnica (2), Czarny 

Dunajec (2), Dębno (2), Dobra (2), 

Gnojnik (2), Gorlice (1), Kłaj (2), Libiąż 

(3), Limanowa (1), Lipnica Murowana 

(2), Liszki (2), Łabowa (2), Łapanów (2), 

Łukowica (2), Moszczenica (2), Mszana 

Dolna (1), Mszana Dolna (2), 

Niepołomice (3), Olkusz (3), Oświęcim 

(1), Pleśna (2), Skała (3), Skawina (3), 

Stary Sącz (3), Sucha Beskidzka (1), 

Wieliczka (3), Wiśniowa (2), Zabierzów 

(2), Zator (3), Zembrzyce (2), Zielonki 

(2) 

0,3413 0,2936 0,4000 0,3413 0,0250 0,0732 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 

Liczba skupień utworzonych przez gminy z woj. mazowieckiego wynosiła 5. Pod 

względem liczebności gmin zbliżone były skupienia: drugie, trzecie, czwarte i piąte, tworzyło 

je bowiem odpowiednio: 18, 25, 21 i 20 jednostek. Nieco więcej gmin (31) znalazło się 

w  pierwszym skupieniu. Skupienie to charakteryzowało się najniższą wśród wszystkich 

skupień średnią wartością wskaźnika sprawności (0,2371) (tab. 15), co wynikało m.in. 

z  bardzo niskiej sprawności w obszarze zarządzania kadrami w urzędzie (0,0320), a także 

niższej, w porównaniu do pozostałych skupień, sprawności w obszarach: gospodarczo-

przestrzennym (0,1988) i administracyjnym (0,2872). Najwyższa średnia wartość wskaźnika 

sprawności (0,3887) została odnotowana w skupieniu piątym. Gminy tworzące ten zbiór 

przede wszystkim wyróżniały się wśród pozostałych wyższą sprawnością w obszarze 

administracyjnym (0,3452). W odniesieniu do gmin należących do skupienia czwartego 

stwierdzono, że na tle pozostałych były one bardziej sprawne w zakresie zarządzania kadrami 

w urzędzie, ponieważ średnia wartość wskaźnika sprawności w tym obszarze wyniosła 

0,4956. Z kolei gminy, które utworzyły trzecie ze skupień wyróżniała wyższa niż 

w  pozostałych grupach sprawność w obszarach: gospodarczo-przestrzennym (0,4083) oraz 

finansowym (0,4998). Cechą szczególną skupienia trzeciego był także fakt, że 

w  przeciwieństwie do czterech pozostałych nie odnotowano w nim żadnej gminy miejskiej, 

a udział gmin wiejskich w jego strukturze wyniósł aż 84%. 
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Tabela 15 

Charakterystyka skupień w woj. mazowieckim z wykorzystaniem metody Warda  

Nr 

skupienia 
Gminy Średnia Min Max Mediana SD V 

1 

Baranów (2), Borkowice (2), Celestynów 

(2), Ciechanów (2), Czerwińsk nad Wisłą 

(2), Dąbrówka (2), Domanice (2), 

Dzierzgowo (2), Garwolin (1), Gołymin-

Ośrodek (2), Goworowo (2), Grębków 

(2), Iłża (3), Jakubów (2), Jednorożec (2), 

Joniec (2), Karniewo (2), Kosów Lacki 

(3), Lelis (2), Lipowiec Kościelny (2), 

Lipsko (3), Lutocin (2), Łąck (2), 

Łochów (3), Miedzna (2), Młynarze (2), 

Mszczonów (3), Naruszewo (2), Nowa 

Sucha (2), Pokrzywnica (2), Poświętne 

(2), Radzanów (2), Repki (2), Sabnie (2), 

Sieciechów (2), Sienno (2), Sochaczew 

(2), Sokołów Podlaski (1), Sońsk (2), 

Stara Biała (2), Stara Błotnica (2), Stary 

Lubotyń (2), Stoczek (2), Świercze (2), 

Tczów (2), Troszyn (2), Wąsewo (2), 

Wieniawa (2), Wilga (2), Żelechów (3), 

Puszcza Mariańska (2) 

0,2371 0,1753 0,2883 0,2352 0,0253 0,1067 

2 

Borowie (2), Chorzele (3), Dębe Wielkie 

(2), Dobre (2), Gniewoszów (2), 

Jabłonna (2), Konstancin-Jeziorna (3), 

Łaskarzew (2), Mochowo (2), Nasielsk 

(3), Otwock (1), Piaseczno (3), Płońsk 

(2), Rościszewo (2), Różan (3), Rzewnie 

(2), Siemiątkowo (2), Zawidz (2) 

0,2951 0,2591 0,3510 0,2964 0,0269 0,0911 

3 

Baranowo (2), Belsk Duży (2), Chotcza 

(2), Czerwonka (2), Czosnów (2), Gąbin 

(3), Jadów (2), Klwów (2), Krasne (2), 

Mrozy (3), Osieck (2), Prażmów (2), 

Promna (2), Siedlce (2), Sierpc (1), 

Sochocin (2), Solec nad Wisłą (2), 

Stromiec (2), Stupsk (2), Szelków (2), 

Szulborze Wielkie (2), Wierzbno (2), 

Wyszków (3), Zatory (2), Żuromin (3) 

0,3102 0,2733 0,3907 0,3088 0,0259 0,0833 

4 

Bulkowo (2), Ciechanów (1), Jabłonna 

Lacka (2), Jasieniec (2), Jastrząb (2), 

Kadzidło (2), Kałuszyn (3), Kazanów (2), 

Korczew (2), Lubowidz (2), Maciejowice 

(2), Obryte (2), Orońsko (2), Przyłęk (2), 

Raciąż (1), Sierpc (2), Suchożebry (2), 

Szczawin Kościelny (2), Warka (3), 

Wieczfnia Kościelna (2), Żyrardów (1) 

0,3449 0,2949 0,3811 0,3460 0,0232 0,0672 
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cd. Tabela 15 

5 

Białobrzegi (3), Bodzanów (2), 

Długosiodło (2), Kozienice (3), 

Miastków Kościelny (2), Mińsk 

Mazowiecki (1), Mordy (3), Olszewo-

Borki (2), Ostrołęka (1), Płock (1), 

Płońsk (1), Potworów (2), Radom (1), 

Rusinów (2), Serock (3), Sochaczew (1), 

Wiązowna (2), Wiśniewo (2), Załuski 

(2), Zwoleń (3) 

0,3881 0,3386 0,4393 0,3839 0,0316 0,0814 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 

Jak wynika z danych zestawionych w tabeli 16 w woj. opolskim, podobnie jak 

w  mazowieckim, zidentyfikowanych zostało 5 skupień, mimo, iż grupa jednostek z tego 

regionu, uczestniczących w badaniach była dużo niższa i wynosiła tylko 35 (w woj. 

mazowieckim było to 135). Najniższą sprawnością wykazały się gminy należące do 

pierwszego ze skupień, w tym przypadku średnia wartość wskaźnika sprawności wynosiła 

0,2479. Duży wpływ na tę wartość miał fakt uzyskania przez te gminy bardzo niskiej 

sprawności w obszarze zarządzania kadrami w urzędzie, wartość wskaźnika wyniosła bowiem 

0,0000. Co ciekawe, gminy te uzyskały jednak na tle innych najwyższą sprawność w obszarze 

finansowym (0,5107).  

Tabela 16 

Charakterystyka skupień w woj. opolskim z wykorzystaniem metody Warda  

Nr 

skupienia 
Gminy Średnia Min Max Mediana SD V 

1 

Lewin Brzeski (3), Lubrza (2), 

Otmuchów (3), Ozimek (3), Pawłowiczki 

(2), Reńska Wieś (2), Rudniki (2), 

Strzeleczki (2), Zębowice (2) 

0,2479 0,2029 0,2826 0,2413 0,0271 0,1094 

2 Dąbrowa (2), Izbicko (2), Lubsza (2), 

Namysłów (3), Tarnów Opolski (2) 
0,2851 0,2379 0,3500 0,2732 0,0421 0,1478 

3 
Bierawa (2), Byczyna (3), Dobrodzień 

(3), Gorzów Śląski (3), Kamiennik (2), 

Radłów (2), Świerczów (2) 

0,2851 0,2315 0,3215 0,2891 0,0334 0,1171 

4 Branice (2), Olszanka (2) 0,4179 0,4127 0,4232 0,4179 0,0074 0,0178 

5 

Biała (3), Kędzierzyn-Koźle (1), 

Kolonowskie (3), Korfantów (3), 

Krapkowice (3), Leśnica (3), Nysa (3), 

Popielów (2), Prószków (3), Walce (2), 

Wilków (2), Zdzieszowice (3) 

0,3751 0,3456 0,4445 0,3612 0,0304 0,0810 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 
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Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w przypadku skupienia drugiego i trzeciego średnia 

wartość wskaźnika sprawności była taka sama (0,2851), jednak gminy tworzące te skupienia 

charakteryzowały się innymi cechami. W przypadku skupienia drugiego była to niska 

sprawność w obszarze zarządzania kadrami w urzędzie (0,0667) i  najwyższa wśród 

wszystkich skupień sprawność w obszarze gospodarczo-przestrzennym (0,3758). Z kolei  

gminy należące do skupienia trzeciego cechowała dość wysoka sprawność w obszarze 

finansowym (0,4716) oraz nieco wyższa niż w drugim skupieniu sprawność w  obszarze 

zarządzania kadrami w urzędzie (0,2277). Zwraca uwagę fakt, że kolejne ze skupień – 

czwarte – zostało utworzone tylko przez dwie gminy wiejskie, które wyróżniła bardzo 

wysoka sprawność w obszarze zarządzania kadrami w urzędzie (0,7778). Jeżeli chodzi 

natomiast o skupienie piąte, to w odróżniało się ono od pozostałych relatywnie wysokimi 

wskaźnikami sprawności w obszarach: gospodarczo-przestrzennym (0,3545), finansowym 

(0,5027), zarządzanie kadrami w urzędzie (0,4259). 

W woj. podkarpackim liczba skupień wyniosła 4 (tab. 17), a średnia wartość 

wskaźnika sprawności wahała się od 0,2312 (pierwsze skupienie) do 0,4333 (trzecie 

skupienie). Interesującym wydaje się fakt, że wszystkie gminy z woj. podkarpackiego, które 

wzięły udział w badaniu, odznaczały się podobną sprawnością w obszarze finansowym. 

Średnia wartość wskaźnika sprawności w tej kategorii wyniosła w kolejnych skupieniach 

odpowiednio 0,4704; 0,4850; 0,4813; 0,4974. O zaliczeniu gmin do różnych skupień 

zdecydowały zatem wartości wskaźników sprawności w innych obszarach.  

Tabela 17 

Charakterystyka skupień w woj. podkarpackim z wykorzystaniem metody Warda  

Nr 

skupienia 
Gminy Średnia Min Max Mediana SD V 

1 

Białobrzegi (2), Bojanów (2), Borowa 

(2), Bukowsko (2), Dębowiec (2), 

Dubiecko (2), Dynów (1), Dynów (2), 

Dzikowiec (2), Fredropol (2), Hyżne (2), 

Jarocin (2), Kołaczyce (3), Krzeszów (2), 

Krzywcza (2), Lubaczów (2), Lutowiska 

(2), Łańcut (2), Majdan Królewski (2), 

Markowa (2), Narol (3), Oleszyce (3), 

Olszanica (2), Przecław (3), Radomyśl 

Wielki (3), Raniżów (2), Rokietnica (2), 

Sokołów Małopolski (3), Solina (2), 

Tuszów Narodowy (2), Wadowice Górne 

(2), Zaklików (3) 

0,2312 0,1884 0,3015 0,2294 0,0255 0,1103 
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cd. Tabela 17 

2 

Błażowa (3), Brzostek (3), Chorkówka 

(2), Cisna (2), Cmolas (2), Czarna (2), 

Czermin (2), Czudec (2), Gać (2), 

Jasienica Rosielna (2), Krasiczyn (2), 

Lesko (3), Leżajsk (1), Niwiska (2), 

Nowa Sarzyna (3), Nowy Żmigród (2), 

Nozdrzec (2), Osiek Jasielski (2), Pilzno 

(3), Przemyśl (1), Radomyśl nad Sanem 

(2), Radymno (2), Sędziszów Małopolski 

(3), Skołyszyn (2), Stalowa Wola (1), 

Tarnobrzeg (1), Tyrawa Wołoska (2), 

Ulanów (3), Wielkie Oczy (2), 

Wojaszówka (2), Zagórz (3), Zarszyn (2) 

0,2818 0,2257 0,3529 0,2787 0,0381 0,1354 

3 Jasło (1), Kolbuszowa (3), Krosno (1), 

Mielec (1), Rzeszów (1) 
0,4333 0,4141 0,4632 0,4343 0,0182 0,0420 

4 

Baranów Sandomierski (3), Domaradz 

(2), Dydnia (2), Głogów Małopolski (3), 

Gorzyce (2), Iwierzyce (2), Korczyna (2), 

Lubaczów (1), Mielec (2), Pawłosiów 

(2), Stary Dzików (2), Tryńcza (2), 

Trzebownisko (2), Zarzecze (2), 

Żurawica (2) 

0,3425 0,2897 0,3794 0,3451 0,0241 0,0703 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 

W przypadku skupienia pierwszego, które utworzyła 1 gmina miejska, 24 wiejskie i 7 

miejsko-wiejskich, była to bardzo niska sprawność w obszarze zarządzania kadrami 

w  urzędzie (0,0081). Z kolei w skupieniu trzecim stwierdzono relatywnie wysoką sprawność 

w obszarze gospodarczo-przestrzennym (0,4079) oraz zarządzania kadrami w urzędzie 

(0,5988). Należy podkreślić, że w skład tego zbioru weszło tylko 6 gmin, w tym po jednej 

wiejskiej i miejsko-wiejskiej oraz aż 4 miejskie. Także gminy należące do czwartego ze 

skupień cechowała dość wysoka, choć nieco niższa niż w skupieniu trzecim, sprawność 

w obszarze zarządzania kadrami w urzędzie (0,4815). 

Także w woj. podlaskim gminy utworzyły 4 skupienia (tab. 18). W pierwszym z nich 

znalazło się 26 gmin, w drugim – 11, w trzecim – 15, natomiast w czwartym – 10, 

jednocześnie w strukturze ostatniego skupienia znalazło się najwięcej gmin miejskich, ich 

udział wynosił 30%. Średnia wartość wskaźnika sprawności w przypadku pierwszego 

skupienia wyniosła 0,2258, cechą charakterystyczną gmin tworzących ten zbiór była 

szczególnie niska sprawność w obszarze zarządzania kadrami w urzędzie (0,0670). Co 

prawda gminy należące do drugiego skupienia także odznaczały się bardzo niską sprawnością 

w tym obszarze (0,0202), lecz osiągnęły najwyższą średnią wartość wskaźnika sprawności 

w  obszarze gospodarczo-przestrzennym (0,3630), podczas gdy w pierwszym skupieniu 

wynosiła ona zaledwie 0,1545. Trzecie skupienie charakteryzowało się najwyższą wśród 
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wszystkich skupień sprawnością w obszarach: finansowym (0,4770) oraz administracyjnym 

(0,3150), natomiast czwarte w obszarze zarządzania kadrami w urzędzie (0,5370). 

Tabela 18 

Charakterystyka skupień w woj. podlaskim z wykorzystaniem metody Warda  

Nr 

skupienia 
Gminy Średnia Min Max Mediana SD V 

1 

Bielsk Podlaski (2), Ciechanowiec (3), 

Czyże (2), Dobrzyniewo Duże (2), 

Filipów (2), Grabowo (2), Grajewo (2), 

Grodzisk (2), Janów (2), Jedwabne (3), 

Kulesze Kościelne (2), Kuźnica (2), 

Lipsk (3), Nowy Dwór (2), Nurzec-Stacja 

(2), Puńsk (2), Supraśl (3), Szczuczyn 

(3), Szumowo (2), Szypliszki (2), 

Trzcianne (2), Turośń Kościelna (2), 

Wąsosz (2), Wiżajny (2), Zambrów (1), 

Zambrów (2) 

0,2258 0,1825 0,2751 0,2258 0,0216 0,0956 

2 

Choroszcz (3), Drohiczyn (3), Mielnik 

(2), Nowe Piekuty (2), Nowogród (3), 

Sejny (2), Siemiatycze (2), Sztabin (2), 

Turośl (2), Wysokie Mazowieckie (1), 

Zabłudów (3) 

0,2712 0,2408 0,3146 0,2596 0,0269 0,0991 

3 

Augustów (2), Bakałarzewo (2), Bielsk 

Podlaski (1), Grajewo (1), Juchnowiec 

Kościelny (2), Klukowo (2), Knyszyn 

(3), Mońki (3), Narewka (2), Nowinka 

(2), Orla (2), Przerośl (2), Przytuły (2), 

Suwałki (1), Śniadowo (2) 

0,3010 0,2533 0,3507 0,3004 0,0267 0,0886 

4 

Białystok (1), Brańsk (2), Czarna 

Białostocka (3), Dąbrowa Białostocka 

(3), Jasionówka (2), Jaświły (2), Łomża 

(1), Łomża (2), Rutki (2), Siemiatycze 

(1) 

0,3617 0,3003 0,4338 0,3516 0,0410 0,1135 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 

W przypadku woj. pomorskiego w wyniku analizy skupień otrzymano 3 zbiory gmin. 

Jak wynika z danych zestawionych w tabeli 19 najwięcej gmin (28) weszło w skład skupienia 

pierwszego, w którego strukturze wysoki udział przypadł gminom wiejskim (79%). 

W  skupieniach drugim i trzecim znalazło się po 15 gmin, w tym po 4 gminy miejskie. 

Skupienia drugie i trzecie różniły się jednak udziałem gmin wiejskich i miejsko-wiejskich 

w  strukturze, ponieważ w skupieniu drugim było to odpowiednio 67 i 7%, podczas gdy 

w  skupieniu trzecim po 27%. Dostrzeżono także niewielkie różnice pomiędzy średnią 

wartością wskaźników sprawności w obszarach: finansowym, administracyjnym 

i  świadczenie usług społeczno-kulturalno-oświatowych. Niewątpliwie cechą odróżniającą 
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uzyskane w analizie skupień zbiorowości była sprawność w obszarze zarządzania kadrami 

w  urzędzie, bowiem w drugim skupieniu wskaźnik średnio wynosił 0,0074, w pierwszym 

było to 0,1720, natomiast w trzecim – 0,5012. Podobnie ukształtowała się sprawność 

w  obszarze gospodarczo-przestrzennym. Chociaż w tym przypadku najmniej sprawne 

okazały się gminy należące do skupienia pierwszego (0,2315), na kolejnym miejscu znalazły 

się gminy ze skupienia drugiego (0,2522). Najwyższą średnią wartość wskaźnika w tym 

obszarze uzyskano w skupieniu trzecim i wyniosła ona 0,3147. 

Tabela 19 

Charakterystyka skupień w woj. pomorskim z wykorzystaniem metody Warda  

Nr 

skupienia 
Gminy Średnia Min Max Mediana SD V 

1 

Borzytuchom (2), Bytów (3), Cewice (2), 

Chojnice (1), Debrzno (3), Dębnica 

Kaszubska (2), Dziemiany (2), Gniew 

(3), Koczała (2), Lębork (1), Luzino (2), 

Malbork (1), Mikołajki Pomorskie (2), 

Nowa Wieś Lęborska (2), Osieczna (2), 

Osiek (2), Pszczółki (2), Rzeczenica (2), 

Sadlinki (2), Słupsk (2), Somonino (2), 

Stara Kiszewa (2), Stare Pole (2), 

Subkowy (2), Sztutowo (2), Tczew (2), 

Trąbki Wielkie (2), Wejherowo (2) 

0,2818 0,2362 0,3235 0,2814 0,0245 0,0870 

2 

Bobowo (2), Dzierzgoń (3), Konarzyny 

(2), Kościerzyna (1), Lichnowy (2), 

Lipusz (2), Potęgowo (2), Pruszcz 

Gdański (2), Puck (1), Skórcz (1), 

Smętowo Graniczne (2), Szemud (2), 

Wicko (2), Władysławowo (1), Zblewo 

(2) 

0,2509 0,1874 0,3355 0,2476 0,0378 0,1505 

3 

Czarne (3), Gdańsk (1), Kartuzy (3), 

Kobylnica (2), Lubichowo (2), Nowy 

Staw (3), Parchowo (2), Prabuty (3), 

Puck (2), Rumia (1), Ryjewo (2), 

Starogard Gdański (1), Sulęczyno (2), 

Tczew (1), Ustka (2) 

0,3670 0,3029 0,5016 0,3580 0,0468 0,1275 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 

W woj. śląskim w wyniku analizy skupień uzyskano 5 grup gmin (tab. 20). Różniły się 

one znacznie liczebnością gmin, ponieważ najwięcej gmin zostało skupionych w pierwszym 

ze zbiorów – 31, na kolejnym miejscu pod względem liczebności gmin znalazło się skupienie 

piąte, do którego należało 26 jednostek samorządowych. W przypadku skupienia drugiego 

było to 17 gmin, a skupienia trzecie i czwarte utworzyło odpowiednio 6 i 7 jednostek. Jak 

wynika z danych zawartych w tabeli 20 średnia wartość wskaźnika sprawności wahała się od 

0,2453 (skupienie drugie) do 0,4438 (skupienie trzecie). Gminy należące do pierwszego 
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i  drugiego skupienia wykazały bardzo niską sprawność w obszarze zarządzania kadrami 

w  urzędzie, w tym przypadku średnio wskaźniki sprawności wyniosły bowiem odpowiednio 

0,0717 i 0,0196. Jednak skupienie pierwsze w porównaniu do pozostałych odznaczało się 

najwyższą sprawnością w obszarze gospodarczo-przestrzennym (0,3932). Z kolei gminy 

tworzące skupienie czwarte najlepiej wypadły pod względem sprawności w obszarze 

finansowym (0,4989). Z kolei skupienie trzecie wyróżniał fakt wysokiej sprawności 

w  obszarze świadczenia usług społeczno-kulturalno-oświatowych (0,2420). 

Tabela 20 

Charakterystyka skupień w woj. śląskim z wykorzystaniem metody Warda  

Nr 

skupienia 
Gminy Średnia Min Max Mediana SD V 

1 

Bobrowniki (2), Chybie (2), Czerwionka-

Leszczyny (3), Gaszowice (2), Gilowice 

(2), Jasienica (2), Jastrzębie-Zdrój (1), 

Jejkowice (2), Kochanowice (2), 

Kroczyce (2), Lędziny (1), Lubomia (2), 

Łaziska Górne (1), Łodygowice (2), 

Miedźno (2), Mstów (2), Mszana (2), 

Mysłowice (1), Niegowa (2), Opatów (2), 

Pawonków (2), Porąbka (2), Skoczów 

(3), Sosnowiec (1), Strumień (3), 

Świerklany (2), Toszek (3), Wielowieś 

(2), Wisła (1), Włodowice (2), Żarki (3) 

0,3055 0,2493 0,3754 0,2961 0,0351 0,1148 

2 

Boronów (2), Ciasna (2), Czechowice-

Dziedzice (3), Czeladź (1), Hażlach (2), 

Kłobuck (3), Kłomnice (2), Koszęcin (2), 

Kruszyna (2), Milówka (2), Popów (2), 

Pyskowice (1), Starcza (2), Ślemień (2), 

Tworóg (2), Ustroń (1), Zebrzydowice 

(2) 

0,2453 0,1878 0,3016 0,2428 0,0298 0,1215 

3 Cieszyn (1), Gliwice (1), Lyski (2), 

Poczesna (2), Poraj (2), Rydułtowy (1) 
0,4438 0,4159 0,5000 0,4328 0,0331 0,0746 

4 
Bojszowy (2), Dębowiec (2), Lipie (2), 

Marklowice (2), Miasteczko Śląskie (1), 

Orzesze (1), Poręba (1) 

0,2983 0,2718 0,3173 0,3071 0,0181 0,0606 

5 

Blachownia (3), Bytom (1), Chorzów (1), 

Dąbrowa Górnicza (1), Godów (2), 

Gorzyce (2), Jaworze (2), Jaworzno (1), 

Konopiska (2), Koziegłowy (3), 

Krzyżanowice (2), Pawłowice (2), 

Piekary Śląskie (1), Przyrów (2), 

Pszczyna (3), Pszów (1), Racibórz (1), 

Radlin (1), Radzionków (1), Rajcza (2), 

Wilkowice (2), Wodzisław Śląski (1), 

Woźniki (3), Wręczyca Wielka (2), 

Zbrosławice (2), Żywiec (1) 

0,3624 0,2960 0,4116 0,3606 0,0321 0,0886 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 
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Jak wynika z informacji zawartych w tabeli 21 w woj. świętokrzyskim 

zidentyfikowano 4 skupienia. W pierwszym z  nich znalazły się 22 gminy (1 miejska, 

19  wiejskich i 5 miejsko-wiejskich), które cechowała stosunkowo niska sprawność 

w  obszarze gospodarczo-przestrzennym (0,2548) i bardzo niska sprawność w obszarze 

zarządzania kadrami w urzędzie (0,0522). Z kolei w skupieniu drugim znalazło się 5 gmin 

wiejskich, które wyróżniały się najwyższą, w porównaniu do pozostałych skupień w tym 

regionie, sprawnością w obszarze gospodarczo-przestrzennym (wartość wskaźnika 

sprawności wyniosła 0,4851) oraz najniższą sprawnością w obszarze zarządzania kadrami 

w  urzędzie (0,0444). Jednostki samorządu terytorialnego należące do trzeciego skupienia, 

w  tym 10 miast i 2 gminy miejsko-wiejskie, były najmniej sprawne w porównaniu do 

pozostałych w obszarze gospodarczo-przestrzennym (0,2425). Z kolei skupienie czwarte, 

w  którym znalazło się 12 gmin, wyróżniło się relatywnie najwyższą wśród wszystkich 

skupień w woj. świętokrzyskim sprawnością w obszarach: zarządzanie kadrami w urzędzie 

(0,5309) oraz finansowym (0,4936). 

Tabela 21 

Charakterystyka skupień w woj. świętokrzyskim z wykorzystaniem metody Warda  

Nr 

skupienia 
Gminy Średnia Min Max Mediana SD V 

1 

Bejsce (2), Bogoria (2), Brody (2), 

Chęciny (3), Chmielnik (3), Gowarczów 

(2), Górno (2), Iwaniska (2), Klimontów 

(2), Łagów (2), Łączna (2), Małogoszcz 

(3), Oleśnica (2), Opatów (3), Osiek (3), 

Pawłów (2), Piekoszów (2), Pierzchnica 

(2), Skarżysko-Kamienna (1), Słupia (2), 

Tarłów (2), Złota (2) 

0,2555 0,2034 0,3039 0,2633 0,0316 0,1238 

2 Obrazów (2), Raków (2), Samborzec (2), 

Strawczyn (2), Secemin (2) 
0,3155 0,2938 0,3427 0,3095 0,0205 0,0650 

3 

Bałtów (2), Ćmielów (3), Kije (2), 

Krasocin (2), Lipnik (2), Oksa (2), 

Opatowiec (2), Radoszyce (2), Solec-

Zdrój (2), Stopnica (2), Wąchock (3), 

Wiślica (2) 

0,3032 0,2593 0,3538 0,3104 0,0295 0,0973 

4 

Baćkowice (2), Bieliny (2), Działoszyce 

(3), Kielce (1), Mirzec (2), Ożarów (3), 

Pińczów (3), Sadowie (2), Sandomierz 

(1), Sitkówka-Nowiny (2), Skalbmierz 

(3), Staszów (3) 

0,3990 0,3612 0,4780 0,3936 0,0346 0,0867 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 
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W woj. warmińsko-mazurskim badane gminy utworzyły 3 skupienia (tab. 22). 

Pomiędzy tymi zbiorami nie wystąpiły duże różnice pod względem wartości wskaźnika 

sprawności w obszarach: finansowym (od 0,4724 w skupieniu pierwszym do 0,4809 

w  skupieniu drugim), administracyjnym (od 0,3056 w skupieniu pierwszym do 0,3227 

w  skupieniu drugim), świadczenie usług społeczno-kulturalno-oświatowych (od 0,1310 

w  skupieniu pierwszym do 0,1888 w skupieniu drugim). Najwyższą wśród wszystkich 

skupień sprawnością w obszarze gospodarczo-przestrzennym charakteryzowało się skupienie 

drugie (0,3207), a najniższą skupienie pierwsze (0,2273). Jednocześnie w przypadku 

skupienia drugiego odnotowano najwyższą średnią wartość wskaźnika sprawności w obszarze 

administracyjnym (0,6605). 

Tabela 22 

Charakterystyka skupień w woj. warmińsko-mazurskim z wykorzystaniem metody Warda  

Nr 

skupienia 
Gminy Średnia Min Max Mediana SD V 

1 

Banie Mazurskie (2), Bartoszyce (2), 

Bisztynek (3), Działdowo (1), Działdowo 

(2), Frombork (3), Godkowo (2), Górowo 

Iławeckie (1), Grodziczno (2), Janowiec 

Kościelny (2), Jeziorany (3), Kalinowo 

(2), Kolno (2), Kowale Oleckie (2), 

Kurzętnik (2), Lubawa (2), Małdyty (2), 

Miłki (2), Nowe Miasto Lubawskie (2), 

Olecko (3), Olsztynek (3), Pisz (3), 

Płoskinia (2), Pozezdrze (2), Prostki (2), 

Reszel (3), Rozogi (2), Sorkwity (2), 

Susz (3), Świętajno (2), Wielbark (2), 

Wieliczki (2), Wydminy (2), Zalewo (3) 

0,2537 0,1989 0,3592 0,2506 0,0390 0,1537 

2 Dźwierzuty (2), Elbląg (1), Janowo (2), 

Nidzica (3), Olsztyn (1), Pasłęk (3) 0,4092 0,3643 0,4707 0,3913 0,0418 0,1021 

3 

Barczewo (3), Biskupiec (2), Ełk (1), 

Gronowo Elbląskie (2), Iława (2), Iłowo-

Osada (2), Kętrzyn (1), Korsze (3), 

Lidzbark Warmiński (1), Lidzbark 

Warmiński (2), Łukta (2), Orzysz (3), 

Ostróda (2), Pasym (3), Ruciane-Nida 

(3), Rybno (2), Rychliki (2), Ryn (3), 

Szczytno (1), Świętajno (2), Tolkmicko 

(3) 

0,3450 0,2441 0,3993 0,3391 0,0375 0,1088 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 

Jak wynika z zestawienia dokonanego w tabeli 23 w woj. wielkopolskim w wyniku 

przeprowadzonej analizy skupień powstały 4 zbiory gmin. W skład pierwszego i drugiego 

weszło po 38 jednostek samorządu terytorialnego. Gminy należące do pierwszego skupienia 

cechowała bardzo niska sprawność w obszarze zarządzania kadrami w urzędzie (0,0009), jak 
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również najniższa ze wszystkich skupień sprawność w obszarze organizacji i świadczenia 

usług społeczno-kulturalno-oświatowych (0,1509). Z kolei gminy należące do drugiego ze 

skupień odznaczały się najniższą ze wszystkich skupień sprawnością w obszarze 

administracyjnym (0,2998). W przypadku skupienia trzeciego, do którego należało 20 gmin, 

w tym 3 miejskie, 9 wiejskich i 8 miejsko-wiejskich, odnotowano wyższą w porównaniu do 

pozostałych sprawność w obszarze gospodarczo-przestrzennym (0,3133). Z kolei cechą 

charakterystyczną jednostek samorządowych należących do skupienia czwartego była wysoka 

sprawność w obszarze zarządzania kadrami w urzędzie. Średni wskaźnik sprawności wyniósł 

w tym przypadku 0,6239. 

Tabela 23 

Charakterystyka skupień w woj. wielkopolskim z wykorzystaniem metody Warda  

Nr 

skupienia 
Gminy Średnia Min Max Mediana SD V 

1 

Babiak (2), Białośliwie (2), Czermin (2), 

Gizałki (2), Granowo (2), Grodziec (2), 

Grzegorzew (2), Kaczory (2), Kalisz (1), 

Kazimierz Biskupi (2), Kostrzyn (3), 

Kórnik (3), Krzykosy (2), Krzymów (2), 

Lądek (2), Lisków (2), Łubowo (2), 

Malanów (2), Miasteczko Krajeńskie (2), 

Nekla (3), Niechanowo (2), Odolanów 

(3), Olszówka (2), Osiek Mały (2), 

Ostrów Wielkopolski (2), Perzów (2), 

Pogorzela (3), Powidz (2), Przedecz (3), 

Przykona (2), Rogoźno (3), Ryczywół 

(2), Rzgów (2), Szydłowo (2), 

Wągrowiec (2), Wierzbinek (2), Wilczyn 

(2), Witkowo (3), Wronki (3) 

0,2460 0,1536 0,3189 0,2435 0,0318 0,1292 

2 

Blizanów (2), Bralin (2), Buk (3), 

Ceków-Kolonia (2), Chodzież (2), 

Chrzypsko Wielkie (2), Czerniejewo (3), 

Doruchów (2), Grodzisk Wielkopolski 

(3), Kamieniec (2), Kołaczkowo (2), 

Koło (1), Koźmin Wielkopolski (3), 

Koźminek (2), Krajenka (3), Kramsk (2), 

Krobia (3), Książ Wielkopolski (3), 

Kwilcz (2), Murowana Goślina (3), 

Mycielin (2), Nowe Miasto nad Wartą 

(2), Ostrowite (2), Ostrzeszów (3), 

Przemęt (2), Pyzdry (3), Rychtal (2), 

Ślesin (3), Trzcinica (2), Trzemeszno (3), 

Turek (2), Ujście (3), Wolsztyn (3), 

Wysoka (3), Zagórów (3), Zduny (3), 

Złotów (1), Złotów (2) 

0,2793 0,2343 0,3168 0,2815 0,0233 0,0834 
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cd. Tabela 23 

3 

Brzeziny (2), Czarnków (1), Jarocin (3), 

Kiszkowo (2), Kleszczewo (2), Kościan 

(1), Lubasz (2), Lwówek (3), Łęka 

Opatowska (2), Mieścisko (2), Nowe 

Skalmierzyce (3), Rychwał (3), Sieraków 

(3), Sieroszewice (2), Słupca (1), Stare 

Miasto (2), Szamotuły (3), Trzcianka (3), 

Zakrzewo (2), Zbąszyń (3) 

0,3420 0,3089 0,3771 0,3433 0,0205 0,0600 

4 

Budzyń (2), Gołańcz (3), Gostyń (3), 

Grabów nad Prosną (3), Jutrosin (3), 

Kawęczyn (2), Krotoszyn (3), 

Międzychód (3), Ostrów Wielkopolski 

(1), Piła (1), Poznań (1), Rawicz (3), 

Środa Wielkopolska (3) 

0,3977 0,3227 0,4559 0,3943 0,0425 0,1069 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 

W woj. zachodniopomorskim gminy utworzyły 3 skupienia (tab. 24). Pierwsze ze 

skupień, do którego należało po 7 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, uzyskało najniższą 

w  tym regionie średnią wartość wskaźnika sprawności, wyniosła ona 0,2399.  

Tabela 24 

Charakterystyka skupień w woj. zachodniopomorskim z wykorzystaniem metody Warda  

Nr 

skupienia 
Gminy Średnia Min Max Mediana SD V 

1 

Będzino (2), Białogard (2), Chojna (3), 

Golczewo (3), Marianowo (2), 

Nowogródek Pomorski (2), Płoty (3), 

Przybiernów (2), Recz (3), Stara 

Dąbrowa (2), Świerzno (2), Trzebiatów 

(3), Tuczno (3), Tychowo (3) 

0,2399 0,1744 0,2930 0,2408 0,0270 0,1125 

2 

Bobolice (3), Goleniów (3), Lipiany (3), 

Mirosławiec (3), Nowe Warpno (3), 

Osina (2), Police (3), Postomino (2), 

Rewal (2), Sianów (3), Stargard 

Szczeciński (1), Szczecinek (2), Świdwin 

(1), Świdwin (2), Świnoujście (1), 

Ustronie Morskie (2) 

0,3162 0,2499 0,4731 0,2958 0,0564 0,1783 

3 

Banie (2), Barwice (3), Bierzwnik (2), 

Cedynia (3), Czaplinek (3), Drawsko 

Pomorskie (3), Grzmiąca (2), Ińsko (3), 

Kołobrzeg (1), Koszalin (1), Krzęcin (2), 

Mielno (2), Moryń (3), Połczyn-Zdrój 

(3), Sławno (1), Stare Czarnowo (2), 

Stepnica (2), Szczecin (1), Wierzchowo 

(2), Złocieniec (3) 

0,3564 0,2751 0,4648 0,3462 0,0510 0,1430 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 
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Było to rezultatem bardzo niskiej sprawności jednostek należących do tego skupienia 

w  zakresie zarządzania kadrami w urzędzie (0,0688) oraz niższej w porównaniu do 

pozostałych skupień średniej wartości wskaźnika sprawności w obszarach: gospodarczo-

przestrzennym (0,1780) oraz świadczenia usług społeczno-kulturalno-oświatowych (0,1373). 

Drugie skupienie wyróżniało się na tle pozostałych wyższą średnią wartością wskaźnika 

sprawności w  obszarach: gospodarczo-przestrzennym (0,3862), finansowym (0,4825), 

administracyjnym (0,3697). Jednostki samorządowe należące do tego skupienia miały jednak, 

podobnie jak w  skupieniu pierwszym, bardzo niską sprawność w obszarze zarządzania 

kadrami w urzędzie (0,0694). Cechą charakterystyczną gmin, które należały do trzeciego ze 

skupień była dużo wyższa w odniesieniu do pozostałych skupień sprawność w obszarze 

zarządzania kadrami w urzędzie (0,4074). 

Przeprowadzona w zakresie sprawności instytucjonalnej analiza skupień pozwoliła 

stwierdzić, że: po pierwsze w badanych województwach wyodrębniono różną liczbę zbiorów 

gmin (skupienia), po drugie – gminy tworzące poszczególne skupienia posiadały 

charakterystyczne dla siebie cechy. Tym samym potwierdzono hipotezę 1 odnoszącą się do 

faktu, że sprawność instytucjonalna samorządów gminnych jest zróżnicowana terytorialnie 

tworząc charakterystyczne skupienia na poziomie województw. 

3.2. Sprawność instytucjonalna samorządów gminnych a ich stabilność  

w podstawowych obszarach aktywności 

Zmierzając do weryfikacji drugiej hipotezy badawczej zakładającej, że sprawność 

instytucjonalna samorządów gminnych jest uwarunkowana poziomem stabilności 

w  podstawowych obszarach ich aktywności, obliczono i dokonano analizy wartości 

wskaźnika stabilności oraz korelacji wskaźnika stabilności i wskaźnika sprawności 

instytucjonalnej (obliczonego na wcześniejszym etapie) w badanych gminach. 

 Zgodnie z opracowaną metodyką badań na podstawie obliczonych wartości 

wskaźników cząstkowych wskaźnika sprawności instytucjonalnej w podstawowych pięciu 

obszarach wyodrębnionych w badaniach oraz różnic występujących między tymi składowymi 

obliczono wskaźnik stabilności samorządów lokalnych, którego wartości informują o tym, 

czy samorządy lokalne wypełniają swoje zadania w sposób stabilny w poszczególnych 

obszarach, czy też nie. 

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 25 średnia wartość wskaźnika 

stabilności ukształtowała się w Polsce na poziomie 0,5721. Wśród badanej zbiorowości gmin 

znalazły się takie, które charakteryzowały się bardzo niską stabilnością, co było 
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konsekwencją bardzo dużych różnic pomiędzy wartościami współczynników cząstkowych 

wskaźnika sprawności. Można zatem wnioskować, że w poszczególnych obszarach 

funkcjonowania samorządy lokalne wypełniały swoje zadania w bardzo różnym stopniu. 

Odwrotnością tej sytuacji była ta, w której samorządy lokalne wypełniały swoje zadania we 

wszystkich obszarach w sposób zrównoważony. Analizując rozkład wartości wskaźnika 

stabilności na podstawie danych zamieszczonych na rysunku 2 zauważyć można, że 

zdecydowana większość badanych gmin osiągnęła stabilność wypełnianych zadań 

w  podstawowych obszarach aktywności na poziomie koncentrującym się wokół wartości 

średniej. 

 

Rys. 2. Rozkład wartości wskaźnika stabilności 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 

Badana zbiorowość gmin pod względem wartości wskaźnika stabilności, 

charakteryzowała się z jednej strony stosunkowo dużym rozproszeniem – uwzględniając 

położenie wartości maksymalnej i minimalnej względem mediany (rys. 3). Chociaż warto 

również zaznaczyć, że liczba gmin odbiegających znacznie od mediany w postaci wartości 

wyższych była większa niż liczba gmin, które przyjmowały wartości najniższe. Na podstawie 
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zamieszczonych danych można wnioskować o symetryczności rozkładu wartości wskaźnika 

stabilności. 

 

Rys. 3. Położenie, rozproszenie i kształt rozkładu wartości wskaźnika stabilności 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 

Na podstawie dokładniejszej analizy można stwierdzić, że badana zbiorowość 

charakteryzowała się jednak stosunkowo niskim rozproszeniem (współczynnik zmienności 

0,2295, odchylenie standardowe 0,1313) pod względem wartości wskaźnika stabilności. 

Chociaż wartość współczynnika asymetrii wskazuje na niewielką prawostronną asymetrię 

współczynnika stabilności, a wartość współczynnika kurtozy potwierdza większą niż 

w  rozkładzie normalnym koncentrację wartości współczynnika wokół wartości średniej 

(tab. 25).  

Wśród badanych województw pomimo zróżnicowanych wartości minimalnych 

i  maksymalnych wskaźnika stabilności nie wystąpiły na tyle znaczące różnice wśród gmin, 

aby znalazło to swoje odzwierciedlenie w dużych różnicach średniej wartości wskaźnika na 

poziomie województw. Najniższą średnią wartością tego wskaźnika charakteryzowało się 

woj. lubelskie (0,5063), natomiast najwyższą – woj. lubuskie (0,6536). Wartości te oraz 

wartości wskaźnika w pozostałych województwach pozwoliły na stwierdzenie, że można je 

zaliczyć do grupy o średniej stabilności (wartości w przedziale od 0,4408 do 0,7034).  
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Tabela 25 

Charakterystyki rozkładu wskaźnika stabilności (wg województw) 

Województwo  Średnia Min Max SD V A K-3 

Dolnośląskie 0,6080 0,3614 0,8676 0,1253 0,2061 0,0000 -0,6650 

Kujawsko-pomorskie 0,5427 0,2271 0,8780 0,1351 0,2489 0,1350 0,3540 

Lubelskie 0,5063 0,1367 0,8584 0,1199 0,2368 -0,0233 0,6730 

Lubuskie 0,6536 0,3109 1,0000 0,1568 0,2399 0,2270 -0,2290 

Łódzkie 0,5723 0,3032 0,9237 0,1466 0,2562 0,2870 -0,2300 

Małopolskie 0,5835 0,2508 0,9020 0,1254 0,2149 -0,0540 0,0850 

Mazowieckie 0,5513 0,2641 0,9834 0,1273 0,2309 0,5450 0,6650 

Opolskie 0,5811 0,3311 0,8946 0,1334 0,2296 0,3190 -0,1480 

Podkarpackie 0,5608 0,3698 0,9919 0,1198 0,2136 1,3040 2,5980 

Podlaskie 0,5466 0,3289 0,8382 0,1127 0,2062 0,2240 -0,1460 

Pomorskie 0,5921 0,3622 0,8687 0,1195 0,2018 0,1630 -0,4280 

Śląskie 0,5828 0,3206 0,8386 0,1111 0,1906 0,0630 -0,5940 

Świętokrzyskie 0,5702 0,2949 0,8396 0,1215 0,2131 -0,1340 -0,0630 

Warmińsko-mazurskie 0,5890 0,2158 0,8756 0,1395 0,2368 0,0820 -0,2810 

Wielkopolskie 0,5944 0,1918 0,8567 0,1246 0,2096 -0,0730 0,0140 

Zachodniopomorskie 0,5955 0,0000 0,8605 0,1610 0,2704 -1,0910 2,7270 

POLSKA 0,5721 0,0000 1,0000 0,1313 0,2295 0,1400 0,3260 

Miejskie 0,6697 0,3122 0,9919 0,1383 0,2065 -0,0660 -0,3630 

Wiejskie 0,5380 0,1367 0,9020 0,1161 0,2158 0,1010 0,2730 

Miejsko-wiejskie 0,6110 0,0000 1,0000 0,1297 0,2123 -0,2990 1,3900 

Uwagi: 

min – wartość minimalna; max – wartość maksymalna; V – współczynnik zmienności; A – współczynnik 

asymetrii; K – współczynnik kurtozy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 

Rozkład wartości wskaźnika stabilności w poszczególnych gminach w Polsce 

przedstawiono również na rysunku 4. Jak wynika z danych w niektórych województwach 

można zauważyć koncentrację gmin o stosunkowo wysokich wartościach wskaźnika 

stabilności (województwa części zachodniej oraz południowo-zachodniej, ale także 

woj.  warmińsko-mazurskie) oraz o niskich wartościach tego wskaźnika (głównie wschodnia 

część Polski). 
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Rys. 4. Grupy gmin z punktu widzenia wskaźnika stabilności10 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 

Stabilność samorządów lokalnych przeanalizowano także w zależności od ich typu 

(gminy miejskie, wiejskie oraz miejsko-wiejskie). Jak wynika z danych zamieszczonych 

w  tabeli 26 pomiędzy poszczególnymi typami gmin nie występowały znaczące różnice 

w  średnich wartościach wskaźnika stabilności. Chociaż warto zaznaczyć, że wartość 

minimalna w gminach miejskich (0,3122) była znacząco wyższa niż pozostałych grupach 

(0,1367 dla gmin wiejskich i 0,0000 dla gmin miejsko-wiejskich), przy stosunkowo 

zbliżonych wartościach maksymalnych wskaźnika (od 0,9020 w gminach wiejskich do 1,000 

w gminach miejsko-wiejskich).  

                                                           
10 Przedziały wartości wskaźnika stabilności zostały określone wg formuły: stabilność niska: <wartość min.; 

średnia – SD), stabilność średnia: < średnia – SD; średnia + SD>, stabilność wysoka: (średnia + SD, wartość 

max.>. 
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Obliczone wartości wskaźnika stabilności oraz wskaźnika sprawności instytucjonalnej 

pozwoliły następnie na przeprowadzenie analizy mającej na celu określenie zróżnicowania 

badanych gmin uwzględniającego wartości obu wskaźników w poszczególnych przedziałach 

ich wartości. Jak wynika z danych zawartych w tabeli 25 wśród badanych gmin najwięcej  

(576 – 47,21%) było jednostek, które osiągnęły zarówno sprawność instytucjonalną, jak 

i  stabilność na poziomie średnim. Są to zatem gminy, które z jednej strony nie tylko realizują 

swoje zadania z różną intensywnością w poszczególnych obszarach aktywności władz 

samorządowych, ale dodatkowo działania te nie zawsze przynoszą zakładane efekty. 

Tabela 26 

Struktura badanych gmin pod względem wartości wskaźnika stabilności i sprawności 

  Stabilność 
Łącznie liczba gmin 

  niska średnia wysoka 

S
p

ra
w

n
o

ść
 niska 41 gmin 156 gmin 7 gmin 204 gminy 

średnia 109 gmin 576 gmin 141 gmin 826 gmin 

wysoka 30 gmin 119 gmin 41 gmin 190 gmin 

Łącznie liczba gmin 180 gmin 851 gmin 189 gmin 1220 gmin 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 

Uwzględniając wzrost sprawności instytucjonalnej z poziomu niskiego do średniego 

(przy niskiej stabilności) można zauważyć, że w takiej grupie znalazło się 109 gmin. Są to 

zatem gminy, w których władze samorządowe wypełniają swoje zadania z coraz lepszymi 

efektami, ale są to działania, których nie podejmuje się we wszystkich obszarach w równym 

stopniu. Natomiast uwzględniając wzrost stabilności z poziomu niskiego do średniego, przy 

niskiej sprawności instytucjonalnej (156 gmin), w badanej zbiorowości było o 47 gmin 

więcej, które co prawda wypełniają swoje zadania w sposób bardziej zrównoważony 

w  stosunku do poprzedniej grupy, ale jednocześnie są to działania przynoszące efekty na 

najniższym poziomie.  

Można także zauważyć, że tylko 7 jednostek o niskiej sprawności instytucjonalnej 

charakteryzowało się jednocześnie wysoką stabilnością, natomiast gmin o wysokiej 

sprawności i niskiej stabilności było 30. Wśród 1220 gmin, które wzięły udział w badaniach 

tylko 41 jednostek charakteryzowało się jednocześnie wysokim poziomem sprawności 

instytucjonalnej oraz wysokim stopniem stabilności. Są to zatem samorządy lokalne, które nie 

tylko realizują swoje zadania z taką samą intensywnością we wszystkich obszarach 
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aktywności, ale jednocześnie przynoszą one efekty na najwyższym poziomie wśród badanych 

gmin. 

Ze względu na próbę określenia zachodzących interakcji pomiędzy sprawnością 

instytucjonalną gmin a stabilnością wypełnianych przez nie zadań przedstawiono również 

graficznie rozrzut badanych gmin pod względem wartości wskaźnika stabilności i sprawności 

(rys. 5). Jak wynika z danych, w miarę wzrostu wartości wskaźnika sprawności 

instytucjonalnej i wartości wskaźnika stabilności zwiększał się rozrzut  pomiędzy badanymi 

gminami. Jednak rozrzut ten był bardziej widoczny w przypadku wzrostu wartości wskaźnika 

sprawności niż stabilności. 

 

 

Rys. 5. Rozrzut badanych gmin pod względem wartości wskaźnika stabilności i sprawności 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 

Dążąc do weryfikacji drugiej hipotezy badawczej sformułowano hipotezę zerową (H0) 

i alternatywną (H1). Hipoteza zerowa zakładała, że pomiędzy sprawnością instytucjonalną 

samorządów lokalnych oraz stabilnością wykonywanych przez nie zadań nie istnieje związek, 

natomiast w hipotezie alternatywnej zakładano istnienie zależności pomiędzy sprawnością 

instytucjonalną samorządów lokalnych oraz stabilnością wykonywanych przez nie zadań. 

Następnie zgodnie z przyjętą procedurą badawczą określono korelację pomiędzy 
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wskaźnikiem sprawności instytucjonalnej i wskaźnikiem stabilności obliczając współczynnik 

korelacji Pearsona.  

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 27 pomiędzy ww. wskaźnikami 

obrazującymi funkcjonowanie samorządów lokalnych i wypełnianie przez nie zadań, można 

zauważyć dodatnią (choć słabą) i istotną statycznie korelację (wartość współczynnika 

korelacji Pearsona 0,170**). 

Tabela 27 

Korelacja wskaźnika sprawności instytucjonalnej i wskaźnika stabilności 

Województwo Wartość współczynnika korelacji Pearsona 

Dolnośląskie -0,154 

Kujawsko-pomorskie 0,166 

Lubelskie 0,085 

Lubuskie 0,410** 

Łódzkie 0,282** 

Małopolskie -0,135 

Mazowieckie 0,285** 

Opolskie 0,164 

Podkarpackie 0,256* 

Podlaskie 0,181 

Pomorskie 0,205 

Śląskie 0,334** 

Świętokrzyskie 0,243 

Warmińsko-mazurskie 0,306* 

Wielkopolskie 0,198* 

Zachodniopomorskie -0,070 

Polska 0,170** 

Gminy miejskie 0,140 

Gminy wiejskie 0,069 

Gminy miejsko-wiejskie -0,013 

**  korelacja istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie) 

*  korelacja istotna na poziomie 0,05 (dwustronnie) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 

Na podstawie uzyskanych obliczeń odrzucono zatem hipotezę zerową (H0) 

zakładającą, że pomiędzy sprawnością instytucjonalną samorządów lokalnych oraz 

stabilnością wykonywanych przez nie zadań nie istnieje związek, na rzecz hipotezy 

alternatywnej (H1), w której zakładano istnienie zależności pomiędzy sprawnością 

instytucjonalną samorządów lokalnych oraz stabilnością wykonywanych przez nie zadań. 
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Dokonując szczegółowej analizy uzyskanych obliczeń można zauważyć, że 

w  poszczególnych województwach wartość współczynnika korelacji i poziom istotności były 

zróżnicowane. Najsilniejszą korelację odnotowano w woj. lubuskim (współczynnik korelacji 

0,410**). Łącznie w 7 województwach zauważono dodatnią i istotną statystycznie korelację 

(województwa: lubuskie, łódzkie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie, warmińsko-mazurskie, 

wielkopolskie). W 6 województwach (kujawsko-pomorskie, lubelskie, opolskie, podlaskie, 

pomorskie, świętokrzyskie) korelacja była dodatnia, ale stosunkowo słaba, a  dodatkowo 

nieistotna statystycznie. Natomiast w przypadku 3 województw (dolnośląskie, małopolskie 

i  zachodniopomorskie) korelacja ta była ujemna, ale na bardzo niskim poziomie, 

a dodatkowo nieistotna statystycznie. 

Elementem, który uwzględniono w dalszej analizie czynników determinujących 

sprawność instytucjonalną i stabilność realizowanych przez samorządy lokalne zadań była 

także kadencyjność sprawowanej władzy, którą w badaniach określono liczbą osób 

sprawujących funkcję wójta/burmistrza/prezydenta w badanych gminach/miastach w okresie 

od 1998 r. do roku, w którym przeprowadzono badania. Przyjęto, że im większa liczba 

ww. osób, tym krótsza kadencja. 

Zmiennej tej nie uwzględniono na wcześniejszym etapie analiz przy obliczaniu 

wskaźników syntetycznych, ponieważ w trakcie studiów literaturowych przeprowadzonych 

na potrzeby wyboru zmiennych określających sprawność instytucjonalną, następnie 

konstrukcji kwestionariusza ankiety oraz określenia stymulant i destymulant ww. sprawności 

zauważono, że wśród naukowców, jak i praktyków istnieją odmienne poglądy odnoszące się 

do oceny długości kadencji władz samorządowych i jej wpływu na funkcjonowanie 

samorządów.  

Dążąc do zdiagnozowania ww. zależności po obliczeniu wskaźnika syntetycznego 

sprawności instytucjonalnej oraz wskaźnika stabilności badanych gmin na kolejnym etapie 

analizy obliczono korelację pomiędzy wartościami wskaźników syntetycznych oraz liczbą 

osób sprawujących funkcje władz samorządowych w badanych gminach. Na potrzeby 

przeprowadzenia analizy przyjęto następujące hipotezy: 

H0 – nie istnieje związek pomiędzy liczbą osób sprawujących władzę a sprawnością 

instytucjonalną samorządów lokalnych oraz  

H1 – istnieje związek pomiędzy liczbą osób sprawujących władzę a sprawnością 

instytucjonalną samorządów lokalnych.  
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Analogicznie, w celu zdiagnozowania zależności pomiędzy liczbą osób sprawujących 

funkcje władz samorządowych w badanych gminach a stabilnością wykonywanych zadań 

przyjęto następujące hipotezy: 

H0 – nie istnieje związek pomiędzy liczbą osób sprawujących władzę a stabilnością 

wykonywanych zadań oraz  

H1 – istnieje związek pomiędzy liczbą osób sprawujących władzę a stabilnością 

wykonywanych zadań.  

W celu weryfikacji przyjętych hipotez obliczono współczynnik korelacji pomiędzy 

liczbą osób sprawujących władzę a wskaźnikiem sprawności instytucjonalnej oraz pomiędzy 

liczbą osób sprawujących władzę a wskaźnikiem stabilności w oparciu o test istotności 

wykorzystujący statystykę t-Studenta.  

Przeprowadzone analizy wykazały, że w poszczególnych typach gmin (miejskie, 

wiejskie, miejsko-wiejskie) nie zauważono statystycznie istotnych zależności pomiędzy 

liczbą osób sprawujących władzę, a wskaźnikiem sprawności instytucjonalnej. Występuje 

natomiast bardzo słaba, ale dodatnia, statystycznie istotna zależność pomiędzy 

ww.  zmiennymi na poziomie kraju (przy poziomie istotności α=0,05 (r = 0,0601;    t(1146) = 

2,0371 [0,0419]). Dało to podstawę do odrzucenia hipotezy zerowej na rzecz hipotezy 

alternatywnej zakładającej istnienie związku pomiędzy liczbą osób sprawujących władzę 

  wskaźnikiem sprawności instytucjonalnej. Jednak w tym przypadku należy uwzględnić, że 

dodatnia korelacja oznacza sytuację, w której częściej zmieniające się władze, czego 

przejawem jest właśnie większa liczba osób sprawujących tę władzę, mogą pozytywnie 

wpływać na sprawność instytucjonalną samorządów lokalnych.  

Wyniki przeprowadzonych analiz wskazały również, że tylko w przypadku gmin 

wiejskich występuje dodatnia statystycznie istotna zależność pomiędzy liczbą osób 

sprawujących władzę a wskaźnikiem stabilności. Taka zależność została również odnotowana 

na poziomie całej zbiorowości. Zauważono słabą, ale dodatnią zależność pomiędzy ww. 

zmiennymi (przy poziomie istotności α=0,05 (r = 0,1622;    t(1146) = 5,5656 [0,0000]). Dało 

to zatem podstawę do odrzucenia hipotezy zerowej na rzecz hipotezy alternatywnej 

zakładającej istnienie związku pomiędzy liczbą osób sprawujących władzę a wskaźnikiem 

stabilności. Również w tym przypadku dodatnia korelacja oznacza sytuację, w której częściej 

zmieniające się władze pozytywnie mogą wpływać na stabilność wykonywanych zadań przez 

władze samorządowe. Należy jedocześnie zauważyć, że pomimo statystycznej istotności 

w  obu przypadkach zależności są raczej słabe i bardzo słabe.  
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3.3. Ocena poziomu rozwoju badanych gmin 

Realizacja czwartego szczegółowego celu badawczego obejmowała: 

1. Identyfikację czynników wpływających na lokalny rozwój gospodarczy;  

2. Ocenę poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin, które weszły w skład próby 

badawczej; 

3. Zdiagnozowanie rodzaju, kierunku i stopnia interakcji pomiędzy poziomem rozwoju 

a  sprawnością instytucjonalną samorządów uczestniczących w badaniach. 

Zmierzając do realizacji powyższego celu zweryfikowano trzecią hipotezę badawczą 

zakładającą, że pomiędzy poziomem rozwoju lokalnego a sprawnością instytucjonalną 

występują interakcje. 

Przeprowadzona analiza wykazała, że objęta badaniami grupa gmin charakteryzowała 

się raczej niekorzystną sytuacją społeczno-ekonomiczną. Świadczyć może o tym stosunkowo 

niska średnia wartość syntetycznej miary rozwoju ROZ, która wyniosła tylko 0,2949 (przy 

R=0,4672 i SD=0,0532). Najwyższy poziom wskaźnika ROZ uzyskała gmina Kleszczów 

z  woj. łódzkiego (0,6358), natomiast najniższy gmina Dynów z woj. podkarpackiego 

(0,1686).  

Ze względu na dużą liczebność próby badawczej i związane z tym utrudnienia 

w  formułowaniu uogólniających wniosków, zespół badawczy postanowił podzielić zbiór 

1220 jednostek objętych analizą na trzy rozłączne grupy. Do grupy I zakwalifikowane zostały 

najbardziej rozwinięte gminy, tj. takie dla których miara ROZ mieściła się w  przedziale 

. Grupę II utworzyły samorządy spełniające warunek:  

– jednostki te potraktowano jako gminy średnio rozwinięte. Do grupy III włączono najsłabiej 

rozwinięte gminy, a więc te z miarą syntetyczną ROZ mieszczącą się w  przedziale 

. 

Przedstawiony na rysunku 6 rezultat klasyfikacji wyraźnie wskazuje na koncentrację 

najsłabiej rozwiniętych samorządów (ROZ<0,24) we wschodniej części Polski i usytuowanie 

najlepiej rozwiniętych jednostek (ROZ>0,35) w części zachodniej. Widoczna jest też 

ilościowa dominacja gmin o umiarkowanym poziomie rozwoju ( ), których 

udział w próbie wyniósł 67,05%, podczas gdy jednostek z grupy I – 17,79%, a z grupy III – 

15,16%. 
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gminy spoza próby badawczej

gminy słabo rozwinięte

gminy średnio rozwinięte

gminy najbardziej rozwinięte

Rys. 6. Grupy gmin z punktu widzenia wartości wskaźnika ROZ 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS. 

Bardziej szczegółowa analiza uwzględniająca podział administracyjny oraz typy gmin 

(tab. 28) wykazała, że wśród regionów, dla których średnie wartości miary ROZ przekraczały 

przeciętną krajową znalazło się 7 województw, a w tym: 

 śląskie (ROZ=0,3303), 

 zachodniopomorskie (0,3277), 

 dolnośląskie (0,3205), 

 pomorskie (0,3201), 

 wielkopolskie (0,3185), 

 lubuskie (0,3122), 

 opolskie (0,3088).  

Dość dużym zaskoczeniem była bardzo niska pozycja Mazowsza, które ze średnią 

wynoszącą 0,2762 uplasowało się dopiero na trzeciej pozycji od końca11. Jednocześnie, 

region ten odznaczał się największą zmiennością syntetycznej miary rozwoju (V=19,94%), 

                                                           
11 Należy jednak zaznaczyć, że największe miasto tego regionu (Warszawa) nie wzięło udziału w badaniach. 
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a  co za tym idzie – stosunkowo wysokim rozstępem (R=0,2754). Podobny poziom 

zróżnicowania odnotowano w woj. łódzkim (V=19,08%; R=0,4215) oraz 

zachodniopomorskim (V=19,48%; R=0,3053). Najbardziej „stabilne” okazało się 

województwo opolskie, w którym zmienność miary ROZ wyniosła jedynie 10,70%, a różnica 

pomiędzy maksymalną i minimalną wartością wskaźnika ROZ – 0,1278. Region ten 

charakteryzował się również najwyższym odsetkiem gmin o umiarkowanym poziomie 

rozwoju (88,57%) oraz brakiem jednostek zaliczonych do grupy z najniższymi wartościami 

wskaźnika rozwoju. W podobnej sytuacji było województwo zachodniopomorskie, w którym 

odsetek samorządów z grupy I i II wyniósł odpowiednio: 30,00% i 70,00%. W grupie 

województw, w których liczba gmin najlepiej rozwiniętych była równa lub przekraczała 

¼  znalazły się także: śląskie (36,78%), dolnośląskie (31,25%), pomorskie (31,03%) oraz 

lubuskie (25,00%). Z kolei na drugim biegunie usytuowały się województwa ze znacznym 

udziałem samorządów z niskimi wartościami ROZ, tj.: lubelskie (35,29%), mazowieckie 

(28,89%) i świętokrzyskie (27,45%). 

Najbardziej rozwiniętymi samorządami były miasta. Wyznaczona dla tego typu gmin 

miara ROZ o 0,0709 przekraczała średnią krajową, a wskaźnik struktury dla jednostek 

z  najwyższymi wartościami zmiennej syntetycznej stanowił tu aż 76,00%. Omawiana grupa 

charakteryzowała się także najniższą zmiennością (V=0,0896), rozstępem (R=0,1973) 

i  odchyleniem standardowym (SD=0,0328). Następne w kolejności – z punktu widzenia 

poziomu rozwoju – były gminy miejsko-wiejskie (ROZ=0,3078), a na ostatnim miejscu 

uplasowały się gminy wiejskie (ROZ=0,2761). Pomimo, że w obu tych typach prawie 

¾  stanowiły gminy z umiarkowanymi wartościami wskaźnika ROZ (odpowiednio 77,00% 

w  gminach miejsko-wiejskich i 71,56% w wiejskich), to o końcowym wyniku zdecydował 

znacznie wyższy udział gmin z grupy I w przypadku gmin miejsko-wiejskich (18,33%) 

i stosunkowo wysoki udział gmin z grupy III w odniesieniu do gmin wiejskich (22,21%).  

Analiza rozkładu wartości wskaźnika ROZ wykonana przy pomocy testu 

Kołmogorowa-Smirnowa wykazała, że różnił się on istotnie od rozkładu normalnego 

(Z(1220)=0,048; p<0,001). Jak wynika z danych zestawionych w tabeli 28, na poziomie całej 

próby zmienna syntetyczna miała cechy rozkładu dodatnio skośnego (A=0,6640) oraz 

leptokurtycznego (K=1,3692). Oznacza to, że w samorządach objętych badaniem częstość 

występowania wyników niskich była większa niż wysokich (liczba gmin, dla których 

wskaźnik ROZ przyjmował wartości poniższej średniej była o 108 jednostek wyższa od 

samorządów plasujących się powyżej średniej). 
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Tabela 28 

Charakterystyki rozkładu wskaźnika rozwoju (wg województw i typów gmin) 

Wyszczególnienie Średnia Min Max SD V A K-3 

WOJEWÓDZTWO 

Dolnośląskie 0,3205 0,2211 0,4520 0,0485 0,1512 0,2411 -0,2450 

Kujawsko-pomorskie 0,2823 0,2172 0,4019 0,0360 0,1275 0,9990 1,3218 

Lubelskie 0,2632 0,1815 0,3971 0,0447 0,1700 0,8939 0,6597 

Lubuskie 0,3122 0,2403 0,4101 0,0441 0,1411 0,5674 -0,3990 

Łódzkie 0,2945 0,2143 0,6358 0,0562 0,1908 2,8611 14,9394 

Małopolskie 0,2898 0,1878 0,4384 0,0537 0,1853 0,4759 -0,3226 

Mazowieckie 0,2762 0,1926 0,4680 0,0551 0,1994 0,8548 0,4770 

Opolskie 0,3088 0,2455 0,3733 0,0330 0,1070 -0,0886 -0,6708 

Podkarpackie 0,2766 0,1686 0,4048 0,0525 0,1898 0,2059 -0,1133 

Podlaskie 0,2796 0,1903 0,4183 0,0531 0,1899 0,7558 0,0559 

Pomorskie 0,3201 0,2240 0,4470 0,0521 0,1626 0,4738 -0,2913 

Śląskie 0,3303 0,2181 0,4159 0,0391 0,1184 -0,1996 -0,0738 

Świętokrzyskie 0,2705 0,1945 0,3884 0,0418 0,1545 0,9042 1,0218 

Warmińsko-mazurskie 0,2792 0,2005 0,4091 0,0450 0,1611 0,7223 0,2002 

Wielkopolskie 0,3185 0,2344 0,4643 0,0426 0,1338 0,5590 0,1479 

Zachodniopomorskie 0,3277 0,2462 0,5515 0,0638 0,1948 1,2652 1,8559 

TYP GMINY 

Miejskie 0,3658 0,2670 0,4643 0,0328 0,0896 -0,1183 1,0950 

Wiejskie 0,2761 0,1686 0,6358 0,0464 0,1679 1,3303 6,3294 

Miejsko-wiejskie 0,3078 0,2076 0,4680 0,0431 0,1402 0,3883 0,2972 

POLSKA 0,2949 0,1686 0,6358 0,0532 0,1803 0,6640 1,3692 

Uwagi:  

min – wartość minimalna; max – wartość maksymalna; V – współczynnik zmienności; A – współczynnik asymetrii;  

K – współczynnik kurtozy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS. 

Wyznaczone miary kształtu rozkładu wskazują także na znaczną koncentrację 

wyników wokół miary centralnej, co zilustrowane zostało na rysunku 7. Na rysunku tym 

umieszczone zostały także tzw. przypadki odstające, czyli gminy z anormalnie wysokimi 

wartościami wskaźnika ROZ. Kółkami oznaczono obserwacje znajdujące się w odległości od 

1,5 do 3 rozstępów ćwiartkowych od skrzynki – w  próbie badawczej wystąpiło osiem takich 

gmin, a w tym: 5 miejskich (Poznań, Wrocław, Gdańsk, Władysławowo, Kraków), 2 miejsko-

wiejskie (Mielno, Ustronie Morskie) i gmina wiejska Piaseczno. Z kolei gwiazdki 

symbolizują obserwacje leżące o ponad 3 odchylenia ćwiartkowe od pudełka – w niniejszych 

badaniach były to gminy wiejskie Rewal i Kleszczów. 
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Rys. 7. Wykres pudełkowy syntetycznej miary rozwoju ROZ dla próby badawczej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS. 

Testowanie normalności rozkładu zmiennej ROZ przeprowadzone zostało również na 

poziomie regionów oraz w poszczególnych typach gmin. Procedura ta wykazała, że rozkład 

zbliżony do normalnego wystąpił w siedmiu województwach, tj.: 

 dolnośląskim – W(80)=0,99; p>0,05, 

 lubuskim – W(40)=0,96; p>0,05, 

 małopolskim – Z(104)=0,08; p>0,05, 

 opolskim – W(35)=0,98; p>0,05, 

 podkarpackim – W(85)=0,98; p>0,05, 

 pomorskim – W(58)=0,97; p>0,05, 

 śląskim – W(87)=0,99; p>0,05. 

Z kolei na poziomie typów gmin, rozkład zmiennej ROZ nie odstawał kształtem od 

rozkładu normalnego w przypadku gmin miejskich (Z(150)=0,06; p>0,05) i miejsko-

wiejskich (Z(300)=0,03; p>0,05). 

W większości województw współczynnik asymetrii miary ROZ miał – podobnie jak 

na poziomie całej próby – wartość dodatnią. Do wyjątków należało woj. opolskie, w którym 

wartość wskaźnika A wyniosła -0,0886 i woj. śląskie z asymetrią równą -0,1996. Jednak, jak 

pokazały wyniki testów Kołmogorowa-Smirnowa/Shapiro-Wilka, wartości te można uznać za 

zbliżone do zera. Analiza miar kształtu rozkładu zmiennej ROZ wykazała także, że wszystkie 
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województwa, w których rozkład różnił się od normalnego (kujawsko-pomorskie, lubelskie, 

łódzkie, mazowieckie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, 

zachodniopomorskie) charakteryzowały się dodatnią kurtozą. Jej wartości mieściły się 

w  przedziale od 0,0559 w woj. podlaskim do 14,9394 w woj. łódzkim, przy czym jedynie 

w trzech regionach (kujawsko-pomorskim, łódzkim i zachodniopomorskim) iloraz kurtozy 

i jej błędu standardowego był większy od dwóch. Oznacza to, że to właśnie w tych 

jednostkach miała miejsce szczególna koncentracja wyników wokół wartości centralnej, co 

widoczne jest na rysunku 8. 

Jeśli chodzi natomiast o typy gmin to jedyną grupą, w której rozkład miary ROZ 

odstawał od normalnego były gminy wiejskie. W samorządach tych zmienna agregatowa 

charakteryzowała się rozkładem prawoskośnym (A=1,3303) i leptokurtycznym (K=6,3294). 

Odpowiedź na pytanie o to, które zmienne cząstkowe (R1-R15) w  największym 

stopniu kształtowały rozwój badanych samorządów oparto na wynikach analizy korelacyjnej 

wykorzystującej współczynnik korelacji Pearsona. Stosując do ich interpretacji skalę 

J. Guilford’a stwierdzono, że miara ROZ wykazywała bardzo wysoką, dodatnią zależność 

z czterema zmiennymi cząstkowymi, tj.: 

 R2 – średnia wartość udziału dochodów własnych w dochodach ogółem budżetu 

gminy w latach 2007-2013 (r=0,84; p<0,001), 

 R1 – średnia wartość dochodów gminy z wpływów z podatku dochodowego od osób 

fizycznych na mieszkańca w latach 2007-2013 (r=0,78; p<0,001), 

 R4 – średnia liczba korzystających z instalacji kanalizacyjnej w % ogółu ludności 

gminy w latach 2007-2013 (r=0,77; p<0,001), 

 R7 – średnia liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 osób w gminie w latach 

2007-2013 (r=0,74; p<0,001). 

Wysoka, dodatnia korelacja pojawiła się w odniesieniu do kolejnych trzech 

zmiennych, a w tym: 

 R6 – średnia liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 

osób w wieku produkcyjnym w gminie w latach 2007-2013 (r=0,70; p<0,001), 

 R9 – średnia wartość udziału osób pracujących w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym w gminie w latach 2007-2013 (r=0,60; p<0,001), 

 R5 – średnia liczba korzystających z instalacji wodociągowej w % ogółu ludności 

gminy w latach 2007-2013 (r=0,58; p<0,001). 
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Rys. 8. Wykresy pudełkowe syntetycznej miary rozwoju ROZ wg województw 
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Rys. 8 (c.d.). Wykresy pudełkowe syntetycznej miary rozwoju ROZ wg województw 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS. 
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Natomiast zależność przeciętna dotyczyła w sumie pięciu cech cząstkowych, przy 

czym w czterech przypadkach był to związek wprost proporcjonalny, zaś w jednym 

(ostatnim) wzrostowi wartości miary ROZ towarzyszył spadek wartości zmiennej cząstkowej. 

W grupie zmiennych średnio powiązanych z miarą agregatową znalazły się: 

 R3 – średnia wartość dochodów własnych gmin na mieszkańca w latach 2007-2013 

(r=0,50; p<0,001), 

 R12 – średnia wartość udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem 

budżetów gminy w latach 2007-2013 (r=0,33; p<0,001), 

 R14 – średnia wartość salda migracji wewnętrznych w gminie w latach 2007-2013 

(r=0,33; p<0,001), 

 R11 – średnia wartość wydatków na inwestycje na 1 mieszkańca w gminie w latach 

2007-2013 (r=0,33; p<0,001), 

 R8 – średnia wartość udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności 

w  wieku produkcyjnym w gminie w latach 2007-2013 (r=-0,43; p<0,001). 

Pozostałe zmienne wykazywały słabą (R10) lub nikłą (RS15) zależność z  syntetyczną 

miarą rozwoju ROZ, bądź też istotność współczynnika korelacji była większa od 0,05, co 

podważało sens interpretacji wskaźnika (RS13). 

3.4. Identyfikacja zależności między poziomem rozwoju a sprawnością instytucjonalną 

samorządów lokalnych 

Zmierzając do oceny zależności między poziomem rozwoju lokalnego a sprawnością 

instytucjonalną zestawiono ze sobą dwie wielkości, tj. syntetyczną miarę rozwoju ROZ 

i  syntetyczną miarę sprawności SPR. Definitywna odpowiedź na pytanie dotyczące związku 

zachodzącego między wspomnianymi zmiennymi wymagała przygotowania wykresu rozrzutu 

(rys. 9) i wyznaczenia współczynnika korelacji liniowej r-Pearsona. Obie czynności wykazały 

zależność na poziomie r=0,365 (p<0,001), co zgodnie ze skalą J. Guilford’a, interpretować 

należy jako przeciętną korelację pomiędzy analizowanymi wielkościami. Oznacza to, że 

wzrostowi rozwoju społeczno-gospodarczego badanych samorządów towarzyszył 

umiarkowany wzrost ich sprawności i na odwrót. 

Dokładniejsze przeanalizowanie badanych zależności wymagało podziału 

syntetycznych miar ROZ i SPR na trzy podzbiory, analogicznie jak miało to miejsce podczas 

omawiania poszczególnych wskaźników. Dzięki temu, analizowaną zbiorowość udało się 

podzielić na dziewięć skupień uwzględniających różne natężenie miar agregatowych. 
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Rys. 9. Wykres rozrzutu SPR-ROZ 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że ponad 4/5 przebadanych gmin skupiło się 

w  czterech zbiorach (tj. , , , ), które jak wynika z rysunku 9, różniły się między sobą 

liczbą tworzących je elementów. Najbardziej liczna była grupa skupiająca samorządy 

o  umiarkowanych wartościach miary SPR i ROZ (grupa ), która składała się z 569 gmin 

reprezentujących wszystkie województwa i typy gmin. Najwięcej przedstawicieli12 miało tu 

woj. opolskie (62,86%), natomiast najmniej lubuskie (35,29%). W grupie tej znalazła się 

także ponad połowa gmin miejsko-wiejskich (56,33%) i znaczny odsetek gmin wiejskich 

(48,57%). Następny pod względem liczebności był zbiór utworzony przez samorządy 

z  niskimi wartościami miary SPR i średnimi ROZ (grupa ). W jego skład weszło 12,54% 

próby badawczej, a najwyższym wskaźnikiem struktury charakteryzowało się woj. lubuskie – 

22,50%. Na kolejnym miejscu znalazła się grupa samorządów o  średnich wartościach miary 

                                                           
12 W tej części analizy wskaźniki struktury (WS) dla każdej grupy wyodrębnionej ze względu na natężenie miary 

SPR i ROZ wyznaczane były według formuły: WS=(gX*100)/GX; gdzie gX – liczba gmin z województwa X, 

które znalazły się w danej grupie, GX – liczba gmin z województwa X wchodzących w skład próby badawczej. 

Oznacza to, że WS sumowały się do 100% na poziomie regionów a nie poszczególnych skupień 1-9. 



89 

 

SPR i wysokich wartościach wskaźnika ROZ (grupa ). Liczyła ona 132 samorządy, głównie 

miejskie (59 jednostek). Tym razem najwyższy wskaźnik struktury miało woj. pomorskie 

(25,86%), natomiast najniższy świętokrzyskie (1,96%). Ostatnie z  wymienionych skupień 

() utworzone zostało przez 124 gminy, które odznaczały się średnimi wartościami miary 

SPR i niskimi ROZ. Dominowały tu jednostki usytuowane we wschodniej części Polski, 

a najwyższy wskaźnik struktury miało woj. lubelskie (28,43%). 

Przeprowadzona analiza pozwoliła także zidentyfikować gminy charakteryzujące się 

skrajnie odmienną sytuacją w zakresie omawianych wskaźników. W zbiorze skupiającym 

samorządy z niskimi wartościami miar SPR i ROZ (grupa ) znalazło się 47 gmin, głównie 

wiejskich, z  których większość usytuowana była we wschodniej części naszego kraju. Wśród 

województw, które legitymowały się wysokimi wskaźnikami struktury (pow. 10%) znalazły 

się podlaskie (11,29%) i podkarpackie (10,59%). W grupie tej swoich reprezentantów nie 

miały województwa: lubuskie, śląskie, zachodniopomorskie i opolskie.  

Na drugim biegunie usytuowane były gminy z wysokimi wartościami miar SPR 

i  ROZ – łącznie 81 jednostek (grupa ). Samorządy te znajdowały się głównie 

w  południowej i zachodniej części Polski, a stosunkowo wysokimi wartościami wskaźników 

struktury charakteryzowały się województwa: zachodniopomorskie (16,00%), śląskie 

(12,64%), dolnośląskie (11,25%) oraz wielkopolskie (10,00%). Tym razem jedynym 

województwem, które nie miało w zbiorze żadnego przedstawiciela było kujawsko-

pomorskie.  

Uszczegółowienie wykresu rozrzutu za pomocą przestrzennej wizualizacji 

samorządów zaliczonych do poszczególnych podgrup zaprezentowano na rysunku 10. Na 

rysunku tym litery w tabelach przy mapach oznaczają: „m” – gminy miejskie, „m-w” – 

miejsko-wiejskie i „w” – wiejskie. 
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Rys. 10. Uszczegółowienie wykresu rozrzutu SPR-ROZ  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL i wyników badań bezpośrednich. 
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Odpowiedź na pytanie dotyczące związku zachodzącego pomiędzy wskaźnikami 

sprawności (SPR) i rozwoju (ROZ) wymagała także przeprowadzenia analizy regresji. 

Wyniki oszacowań równań regresji zestawiono w tabelach 29-36. 

Tabela 29 

Wyniki estymacji modelu dla wskaźnika rozwoju (yi) 

Zmienna Ocena parametru 
Statystyka 

t 
p 

Stała 0,2293 35,82 0,000 

Sprawność- xi1 0,1899 8,90 0,000 

Miasto- xi2 0,0689 16,74 0,000 

1220;154,0;044,0;295,02  nVSR   

Uwagi: 
2R – współczynnik determinacji; S  – odchylenie standardowe 

reszt; V – współczynnik zmienności losowej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 

Tabela 30 

Wyniki estymacji modelu dla wskaźnika rozwoju (yi) 

Zmienna Ocena parametru 
Statystyka 

t 
p 

Stała 0,2569 35,78 0,000 

Sprawność- xi1 0,2174 10,24 0,000 

Wieś- xi2 -0,0434 -15,56 0,000 

1220;153,0;045,0;277,02  nVSR   

Uwagi: 
2R – współczynnik determinacji; S  – odchylenie standardowe 

reszt; V – współczynnik zmienności losowej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 

Tabela 31 

Wyniki estymacji modelu dla wskaźnika rozwoju (yi) 

Zmienna Ocena parametru 
Statystyka 

t 
p 

Stała 0,2008 29,37 0,000 

Sprawność- xi1 0,3008 13,53 0,000 

Miasto-wieś- xi2 0,0147 4,50 0,000 

1220;166,0;049,0;147,02  nVSR   

Uwagi: 
2R – współczynnik determinacji; S  – odchylenie standardowe reszt; 

V – współczynnik zmienności losowej 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 
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Tabela 32 

Wyniki estymacji modelu dla wskaźnika sprawności (yi) 

Zmienna 
Ocena          

parametru 

Statystyka 

t 
p 

Stała 0,2013 19,26 0,000 

Rozwój- xi1 0,3216 8,90 0,000 

Miasto- xi2 0,0367 6,28 0,000 

1220;193,0;058,0;160,02  nVSR   

Uwagi: 
2R – współczynnik determinacji; S  – odchylenie standardowe 

reszt; V – współczynnik zmienności losowej 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 

Tabela 33 

Wyniki estymacji modelu dla wskaźnika sprawności (yi) 

Zmienna 
Ocena          

parametru 

Statystyka 

t 
p 

Stała 0,2035 16,99 0,000 

Rozwój- xi1 0,3650 10,24 0,000 

Wieś- xi2 -0,0166 -4,24 0,000 

1220;193,0;058,0;145,02  nVSR   

Uwagi: 
2R – współczynnik determinacji; S  – odchylenie standardowe 

reszt; V –  współczynnik zmienności losowej 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 

Tabela 34 

Wyniki estymacji modelu dla wskaźnika sprawności (yi) 

Zmienna 
Ocena          

parametru 

Statystyka 

            t 
p 

Stała 0,1724 18,08 0,000 

Rozwój- xi1 0,4346 13,53 0,000 

Miasto-wieś- xi2 0,0004 0,10 0,922 

1220;196,0;059,0;133,02  nVSR   

Uwagi: 
2R – współczynnik determinacji; S  – odchylenie standardowe 

reszt; V –  współczynnik zmienności losowej 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 
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Tabela 35 

Wyniki estymacji modeli dla wskaźnika rozwoju (yi) względem typu gminy 

Gminy miejskie 

Zmienna Ocena parametru 
Statystyka 

t 
p 

Stała 0,2972 20,23 0,000 

Sprawność- xi1 0,1929 4,74 0,000 

   

Gminy wiejskie 

Stała 0,2343 28,25 0,000 

Sprawność- xi1 0,1454 5,15 0,000 

   

Gminy miejsko-wiejskie 

Stała 0,2496 20,37 0,000 

Sprawność- xi1 0,1898 4,84 0,000 

   

Uwagi: 
2R – współczynnik determinacji; S  – odchylenie standardowe 

reszt; V –  współczynnik zmienności losowej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 

Tabela 36 

Wyniki estymacji modelu dla wskaźnika sprawności (yi) względem typu gminy 

Gminy miejskie 

Zmienna Ocena parametru 
Statystyka 

t 
p 

Stała 0,1056 1,99 0,048 

Rozwój- xi1 0,6837 4,74 0,000 

   

Gminy wiejskie 

Stała 0,2243 17,98 0,000 

Rozwój- xi1 0,2294 5,15 0,000 

   

Gminy miejsko-wiejskie 

Stała 0,1882 7,63 0,000 

Rozwój- xi1 0,3846 4,84 0,000 

   

Uwagi: 
2R – współczynnik determinacji; S  – odchylenie standardowe 

reszt; V –  współczynnik zmienności losowej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 
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Parametry strukturalne przy zmiennych oznaczających rozwój lub sprawność we 

wszystkich modelach były statystycznie istotne na poziomie istotności 0,05, a zatem 

występowała istotna statystycznie zależność między analizowanymi wskaźnikami. Wyniki 

otrzymane dla próby wszystkich gmin łącznie wskazują, że wzrost wartości wskaźnika 

sprawności instytucjonalnej o 0,1 spowoduje wzrost wskaźnika rozwoju, zależnie od 

oszacowanego modelu, średnio o 0,0190, 0,0217 oraz 0,0301, natomiast wzrost wskaźnika 

rozwoju o 0,1 spowoduje przeciętny przyrost wskaźnika sprawności, zależnie od 

oszacowanego modelu, o 0,0325, 0,0365 oraz 0,0435. Jednostkowa zmiana wskaźnika 

rozwoju wywołuje więc znacznie większy efekt w postaci wzrostu wskaźnika sprawności, niż 

ma to miejsce w sytuacji odwrotnej.  

Rozpatrując modele dla wskaźnika rozwoju należy zauważyć wystąpienie „efektu typu 

gminy”. Parametry przy zmiennych oznaczających gminę miejską, wiejską lub miejsko-

wiejską były statystycznie istotne. Parametry te wskazują, że wskaźnik rozwoju w przypadku 

gmin miejskich jest przeciętnie o 0,0689 wyższy, niż w przypadku pozostałych gmin, 

natomiast jeżeli badana gmina należy do gmin wiejskich to wskaźnik ten jest przeciętnie 

niższy o 0,0434 od średniego poziomu określonego dla pozostałych gmin. Przynależność 

gminy do typu miejsko-wiejskiego zwiększa przeciętnie wskaźnik rozwoju o 0,0147. Wyniki 

zamieszczone w tabelach 32-34 informują o słabszym efekcie wpływu przynależności do 

określonego typu gminy na zmianę wskaźnika sprawności. Statystycznie istotny efekt 

widoczny jest dla gmin miejskich (0,0367) i wiejskich (-0,0166). W przypadku gmin miejsko-

wiejskich nie zaobserwowano istotnego wpływu typu gminy na wskaźnik sprawności. Należy 

jednak zaznaczyć, iż powyższe modele przekrojowe wyjaśniają zmienność wskaźnika 

rozwoju i sprawności na istotnym, lecz niskim poziomie. W przypadku modeli dla wskaźnika 

rozwoju współczynnik determinacji kształtuje się na poziomie wynoszącym odpowiednio 

29,5%, 27,7% i 14,7%, a dla wskaźnika sprawności na poziomie 16%, 14,5% i 13,3%. 

Wyniki oszacowań równań regresji liniowych w poszczególnych typach gmin 

potwierdzają zaobserwowane powyżej zależności. Wzrost rozwoju, spowodowany 

zwiększaniem się sprawności instytucjonalnej w najwyższym stopniu ma miejsce 

w przypadku gmin miejskich, natomiast w najniższym przypadku gmin wiejskich. 

Współczynniki regresji modeli dla trzech typów gmin wynoszą odpowiednio 0,1929, 0,1454 

i 0,1898 (tab. 37). 

Zmiany wskaźnika sprawności charakteryzują się większą zmiennością. Przyrost 

wskaźnika rozwoju o jednostkę powoduje w przypadku gmin miejskich wzrost wskaźnika 
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sprawności przeciętnie aż o 0,6837, w przypadku gmin wiejskich wzrost o 0,2294, 

a  w  gminach miejsko-wiejskich wzrost średnio o 0,3846. 

Tabela 37 

Wyniki estymacji modeli wskaźnika rozwoju względem wskaźnika sprawności 

dla poszczególnych województw 

Województwo 

Ocena 

parametru 

0  

Statystyka 

t 

Ocena 

parametru 

1  

Statystyka 

t 
2R  S  

Dolnośląskie 0,225 8,32a 0,288 3,57a 0,141 0,045 

Kujawsko-pomorskie 0,242 11,59a 0,140 1,95c 0,050 0,035 

Lubelskie 0,207 9,90a 0,186 2,74a 0,069 0,043 

Lubuskie 0,211 6,26a 0,360 3,05a 0,197 0,040 

Łódzkie 0,154 7,30a 0,485 6,89a 0,361 0,045 

Małopolskie 0,245 8,66a 0,140 1,62 0,025 0,053 

Mazowieckie 0,211 9,08a 0,219 2,86a 0,058 0,053 

Opolskie 0,257 9,66a 0,164 1,97c 0,105 0,031 

Podkarpackie 0,171 7,37a 0,373 4,70a 0,210 0,047 

Podlaskie 0,180 5,71a 0,364 3,23a 0,148 0,049 

Pomorskie 0,211 6,15a 0,367 3,22a 0,156 0,048 

Śląskie 0,253 12,24a 0,241 3,79a 0,144 0,036 

Świętokrzyskie 0,181 6,97a 0,290 3,49a 0,200 0,037 

Warmińsko-mazurskie 0,172 7,64a 0,356 4,87a 0,287 0,038 

Wielkopolskie 0,224 11,91a 0,322 5,11a 0,194 0,038 

Zachodniopomorskie  0,187 4,85a 0,451 3,71a 0,223 0,057 

Uwagi: 
2R – współczynnik determinacji; S  – odchylenie standardowe reszt;  

a, b, c, – oznaczają istotność parametru na poziomie równym odpowiednio 0,01; 0,05; 0,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 

Wzajemne relacje syntetycznych wskaźników sprawności i rozwoju zbadano również 

w wymiarze województw. Szczegółowe wyniki tej analizy prezentują dane w tabelach 37-38. 

Oszacowania współczynnika kierunkowego modeli dla wszystkich województw z wyjątkiem 

woj. małopolskiego były dodatnie i statystycznie istotne, w większości na poziomie 0,01. 

Wskazuje to na istotną zależność miar rozwoju i sprawności w jednostkach terytorialnych, 

jakimi są województwa. Największą zmianę wskaźnika rozwoju spowodowaną 

jednostkowym przyrostem wskaźnika sprawności odnotowano dla województw: łódzkiego 

(0,485) i zachodniopomorskiego (0,451), najmniejszą zaś dla województw: kujawsko-

pomorskiego i małopolskiego (0,140). Najsilniej dodatni, istotny wpływ wskaźnika rozwoju 
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na sprawność instytucjonalną zauważalny był w przypadku województw warmińsko-

mazurskiego (0,805) i łódzkiego (0,745). Najmniejszy przyrost wskaźnika sprawności 

spowodowany jednostkowym przyrostem wskaźnika rozwoju odnotowano dla województw: 

małopolskiego (0,178) i mazowieckiego (0,264). Podobnie jak w skali ogólnopolskiej 

wskaźnik rozwoju stymuluje relatywnie większą dodatnią zmianę wskaźnika sprawności, niż 

zmiany wskaźnika rozwoju spowodowane zmianą sprawności instytucjonalnej. Powyższe 

modele wyjaśniają odpowiednie zmienne zależne na poziomie od 5% dla woj. kujawsko-

pomorskiego do 36,1% dla woj. łódzkiego. 

Tabela 38 

Wyniki estymacji modeli wskaźnika sprawności względem wskaźnika rozwoju 

dla poszczególnych województw 

Województwo 

Ocena 

parametru 

0  

Statystyka 

t 

Ocena 

parametru 

1  

Statystyka 

t 
2R  S  

Dolnośląskie 0,174 3,92a 0,488 3,57a 0,141 0,059 

Kujawsko-pomorskie 0,184 3,53a 0,358 1,95c 0,050 0,056 

Lubelskie 0,203 5,55a 0,375 2,74a 0,069 0,061 

Lubuskie 0,110 1,95c 0,548 3,05a 0,197 0,049 

Łódzkie 0,071 2,20b 0,745 6,89a 0,361 0,056 

Małopolskie 0,269 8,28a 0,178 1,62 0,025 0,060 

Mazowieckie 0,225 8,61a 0,264 2,86a 0,058 0,059 

Opolskie 0,115 1,14 0,644 1,97c 0,105 0,063 

Podkarpackie 0,128 3,80a 0,564 4,70a 0,210 0,057 

Podlaskie 0,160 4,47a 0,407 3,23a 0,148 0,052 

Pomorskie 0,160 3,73a 0,425 3,22a 0,156 0,052 

Śląskie 0,122 2,31b 0,600 3,79a 0,144 0,057 

Świętokrzyskie 0,121 2,25b 0,685 3,49a 0,200 0,058 

Warmińsko-mazurskie 0,076 1,62 0,805 4,87a 0,287 0,057 

Wielkopolskie 0,100 2,64a 0,605 5,11a 0,194 0,053 

Zachodniopomorskie  0,149 3,35a 0,495 3,71a 0,223 0,059 

Uwagi: 
2R – współczynnik determinacji; S  – odchylenie standardowe reszt;  

a, b, c, – oznaczają istotność parametru na poziomie równym odpowiednio 0,01; 0,05; 0,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 

Na potrzeby weryfikacji hipotezy zakładającej występowanie relacji zwrotnych 

pomiędzy rozwojem gmin a ich sprawnością posłużono się również estymacją modeli 

dwurównaniowych. Wyniki tej procedury zestawione zostały w tabelach 39-40. 
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Tabela 39 

Wyniki estymacji 2MNK równań modelu  dla wskaźnika rozwoju i wskaźnika sprawności  

Równanie dla wskaźnika rozwoju (yi1) 

Zmienna Ocena parametru 
Statystyka 

t 
p 

Stała 0,1844 33,77 0,000 

Sprawność - yi2 0,0336 1,99 0,046 

Udział doch. wł.- xi1 0,0026 40,74 0,000 

Miasto- xi3 0,0187 6,27 0,000 

Wieś- xi4 −0,0067 −3,35 0,000 

725,02 R       028,0S        1220095,0  nV  

Równanie dla wskaźnika sprawności (yi2) 

Zmienna Ocena parametru 
Statystyka 

t 
p 

Stała 0,1870 20,89 0,000 

Rozwój- yi1 0,2051 7,14 0,046 

Sprawność kadr- xi2 0,2380 48,25 0,000 

Miasto- xi3 0,0197 5,25 0,000 

Wieś- xi4 0,0024 0,98 0,324 

716,02 R       034,0S        1220123,0  nV  

Uwagi: 
2R – współczynnik determinacji; S  – odchylenie standardowe reszt; V – współczynnik zmienności losowej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 

Tabela 40 

Wyniki estymacji 2MNK równań modelu  dla wskaźnika rozwoju i wskaźnika sprawności 

Równanie dla wskaźnika rozwoju (yi1) 

Zmienna Ocena parametru 
Statystyka 

t 
p 

Stała 0,1667 35,34 0,000 

Sprawność- yi2 0,0529 3,12 0,001 

Udział doch. wł.- xi1 0,0029 48,09 0,000 

709,02 R       028,0S        1220095,0  nV  

Równanie dla wskaźnika sprawności (yi2) 

Zmienna Ocena parametru 
Statystyka 

t 
p 

Stała 0,1749 26,47 0,000 

Rozwój- yi1 0,2582 11,29 0,000 

Sprawność kadr- xi2 0,2397 47,95 0,000 

708,02 R       034,0S        1220123,0  nV  

Uwagi: 
2R – współczynnik determinacji; S  – odchylenie standardowe reszt; V – współczynnik zmienności losowej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS i wyników badań bezpośrednich. 
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Otrzymane rezultaty wskazują na występowanie istotnych sprzężeń zwrotnych między 

wskaźnikiem rozwoju gmin a wskaźnikiem sprawności instytucjonalnej. Parametry przy 

zmiennych łącznie współzależnych i z góry ustalonych równań modeli były statystycznie 

istotne na poziomie co najmniej 0,05. Podobnie, jak w modelach jednorównaniowych, 

wskaźnik rozwoju wywołuje znacznie większy efekt w postaci wzrostu wskaźnika 

sprawności, niż efekt wzrostu wskaźnika rozwoju spowodowany jednostkowym wzrostem 

wskaźnika sprawności. Modele opisują kształtowanie się badanych wskaźników na relatywnie 

wysokim poziomie ponad 70%. 

Uwzględniając wyniki analizy korelacji, jak i regresji jednoznacznie można 

stwierdzić, że hipoteza zakładająca występowanie interakcji pomiędzy poziomem rozwoju 

lokalnego a sprawnością instytucjonalną samorządów gminnych (hipoteza badawcza nr 3) 

została zweryfikowana pozytywnie. 
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Podsumowanie  

Głównym celem działań podejmowanych przez zarządzających gminą jest 

zaspokajanie potrzeb mieszkańców poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. 

Realizację tych założeń umożliwia dążenie do rozwoju społeczno-ekonomicznego. We 

współczesnych uwarunkowaniach wszelkie działania władz gminy muszą być prowadzone 

w  sposób społecznie i ekonomicznie efektywny. Wymaga to zatem racjonalnej polityki 

budżetowej w ramach ograniczonych dochodów.  

Podstawowym problemem organów administracji na wszystkich poziomach 

funkcjonowania, a szczególnie na szczeblu lokalnym jest zapewnienie sprawnej realizacji 

zadań publicznych. Do zadań kierujących instytucjami publicznymi należy kształtowanie ich 

struktur, w takim kierunku, aby jak najpełniej można było zaspokoić potrzeby obywateli oraz 

optymalizować wykorzystanie ograniczonych zasobów, które posiadają do dyspozycji, 

a  także pozyskiwać nowe. Burzliwe otoczenie, w jakim funkcjonują urzędy administracji, 

wymusza na nich działania doskonalące, dopasowujące standardy ich funkcjonowania do 

coraz wyższych wymagań społeczeństwa.  

Aby samorząd terytorialny był nośnikiem rozwoju niezbędny jest odpowiedni poziom 

sprawności działań wykonawczych, oparty m.in. o odpowiednie zdolności administracyjne. 

Wyzwania takie wymagać będą jednak dużej aktywności ze strony samorządów 

terytorialnych ze względu na to, że ich działalność odbywa się w warunkach systematycznego 

niedoboru środków finansowych i innych zasobów, w tym majątkowych oraz kadrowych. 

Stąd wynika konieczność dalszego poszukiwania rozwiązań, które pozwolą gminom działać 

efektywniej i skuteczniej. Wszelkie badania naukowe, w tym również wyniki badań 

przedstawionych w niniejszym raporcie, mogące przyczynić się do poprawy sprawności 

instytucjonalnej i wzrostu społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym są ważną 

i  potrzebną inicjatywą. Transfer wiedzy z nauki do praktyki samorządowej jest uzasadniony 

i  konieczny, a ze względu na fakt dynamicznych zmian uwarunkowań działalności 

samorządów niezbędne jest ciągłe prowadzenie badań naukowych w tym zakresie. 

Wyniki wielowątkowych badań, opartych na wieloźródłowych danych (m.in.: Bank 

Danych Lokalnych, badania bezpośrednie wśród władz lokalnych 1220 gmin i miast 

w  Polsce), podjętych w ramach realizowanego projektu, umożliwiły osiągnięcie założonych 

celów i zweryfikowanie postawionych hipotez badawczych. Za osiągnięcie badawcze należy 

uznać również zaproponowanie definicji sprawności instytucjonalnej gminy i stabilności 

gminy.  
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Sprawność instytucjonalną gminy zdefiniowano jako permanentną gotowość do 

kształtowania partnerskich relacji gospodarczych i społecznych, jednocześnie zarówno 

z  przedsiębiorcami, jak i z lokalną społecznością,  zdolność szybkiej, kompetentnej 

odpowiedzi władz lokalnych na potrzeby przedsiębiorców zamierzających podjąć działalność 

gospodarczą i prowadzących ją na terenie określonej gminy. Uwzględniana jest m.in. 

umiejętność formułowania celów, uzgadnianie ich z lokalną społecznością, a także sprawne 

podejmowanie decyzji.  

Stabilność gminy zdefiniowano jako umiejętność osiągania sprawności 

instytucjonalnej na zrównoważonym poziomie w poszczególnych  podstawowych obszarach 

jej aktywności (gospodarczo-przestrzennym, finansowym, administracyjnym, zarządzania 

kadrami w urzędzie, świadczenia usług społeczno-kulturalno-oświatowych). 

Przeprowadzone badania wykazały, że samorządy lokalne w Polsce charakteryzowały 

się relatywnie niskim poziomem sprawności instytucjonalnej, o czym świadczy średnia 

wartość miary agregatowej SPR, która wyniosła 0,3007. Biorąc pod uwagę poszczególne, 

wyodrębnione obszary sprawności, stwierdzono, że najwyższą sprawnością charakteryzował 

się obszar finansowy, w którym średnia wartość miary syntetycznej (S2) wyniosła 0,4712.  

Z drugiej strony, najniższą średnią wartość miary syntetycznej odnotowano w sferze 

usług społeczno-kulturalno-oświatowych (S5 = 0,1508). Analiza statystyk opisowych 

wskaźników cząstkowych (S1-S5) dla poszczególnych obszarów sprawności wykazała także, 

że najbardziej zróżnicowaną sferą było zarządzanie kadrami w urzędzie gminy.  

Analiza rozkładu wartości wskaźnika sprawności wg typów gmin prowadzi do 

wniosku, że wyższą sprawnością charakteryzowały się gminy miejskie, w przypadku których 

średnia wartość wskaźnika to 0,3558. Na tle pozostałych typów gmin wyróżniały się one 

znacznym odsetkiem jednostek zakwalifikowanych do grupy o najwyższym poziomie 

sprawności instytucjonalnej (43,33%) i brakiem reprezentantów w grupie jednostek 

z  najniższymi wartościami miary agregatowej.  

Następne w kolejności, z punktu widzenia agregatowej miary sprawności, były gminy 

miejsko-wiejskie (SPR = 0,3066), a na końcu uplasowały się gminy wiejskie (SPR = 0,2877).  

Przeprowadzona w zakresie sprawności instytucjonalnej analiza skupień pozwoliła 

stwierdzić, że: po pierwsze – w województwach wyodrębniono różną liczbę zbiorów gmin 

(skupienia), po drugie – gminy tworzące poszczególne skupienia posiadały charakterystyczne 

dla siebie cechy. Tym samym potwierdzono hipotezę 1 odnoszącą się do faktu, że sprawność 

instytucjonalna samorządów gminnych jest zróżnicowana terytorialnie tworząc 

charakterystyczne skupienia na poziomie województw. 
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Zmierzając do zweryfikowania drugiej hipotezy badawczej zakładającej, że sprawność 

instytucjonalna samorządów gminnych jest uwarunkowana poziomem stabilności 

w  podstawowych obszarach ich aktywności, przeanalizowano zróżnicowanie wartości 

wskaźnika stabilności oraz korelacji wskaźnika stabilności i wskaźnika sprawności 

instytucjonalnej w badanych gminach. Średnia wartość wskaźnika stabilności ukształtowała 

się w Polsce na poziomie 0,5721, z najniższą średnią wartością tego wskaźnika w woj. 

lubelskim (0,5063) oraz  najwyższą w woj. lubuskim (0,6536).  

Ze względu na dodatnią (choć słabą) i istotną statycznie korelację (wartość 

współczynnika korelacji Pearsona 0,170**) odrzucono hipotezę zerową (H0) zakładającą, że 

pomiędzy sprawnością instytucjonalną samorządów lokalnych oraz stabilnością 

wykonywanych przez nie zadań nie istnieje związek, na rzecz hipotezy alternatywnej (H1), 

w  której zakładano istnienie zależności pomiędzy sprawnością instytucjonalna samorządów 

lokalnych oraz stabilnością wykonywanych przez nie zadań. Wartość współczynnika korelacji 

i poziom istotności w poszczególnych województwach był zróżnicowany - najsilniejszą 

korelację odnotowano w woj. lubuskim (współczynnik korelacji 0,410**). Zauważono 

również, że istnieje dodatnia, choć bardzo słaba i słaba, zależność pomiędzy większą 

częstotliwością zmiany władz a sprawnością instytucjonalną gmin oraz stabilnością 

wykonywanych przez nie zadań. 

Badania ukierunkowane na identyfikację i ocenę czynników wpływających na lokalny 

rozwój gospodarczy, bazowały na rankingu przygotowanym na podstawie uśrednionych 

znormalizowanych wartości 15 celowo dobranych wskaźników cząstkowych. Analiza 

związku pomiędzy miarą agregatową ROZ a zmiennymi cząstkowymi wykazała, że 

najwyższa korelacja (0,74 r 0,84) pojawiła się w odniesieniu do: średniej wartości udziału 

dochodów własnych w dochodach ogółem budżetu gminy w latach 2007-2013 (R2), średniej 

wartości dochodów gminy z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na 

mieszkańca w latach 2007-2013 (R1), średniej liczby korzystających z instalacji 

kanalizacyjnej w % ogółu ludności gminy w latach 2007-2013 (R4) i średniej liczby 

podmiotów gospodarki narodowej na 1000 osób w gminie w latach 2007-2013 (R7).  

Ocena poziomu rozwoju gmin wchodzących w skład próby badawczej 

przeprowadzona na podstawie miary ROZ pozwala stwierdzić, że jednostki te 

charakteryzowały się raczej niekorzystną sytuacją społeczno-ekonomiczną (średnia wartość 

miary ROZ wyniosła tylko 0,2949), przy czym samorządy o lepszym poziomie rozwoju 

usytuowane były w zachodniej części Polski, podczas gdy jednostki słabsze – we wschodniej. 
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Najwyższym poziomem rozwoju charakteryzowało się województwo śląskie (ROZ=0,3303 

natomiast najniższym – lubelskie (ROZ=0,2632). 

W ramach realizacji przyjętego celu badawczego przeprowadzono także weryfikację 

hipotezy zakładającej występowanie interakcji pomiędzy sprawnością instytucjonalną 

i  rozwojem lokalnym. Jako główne narzędzia potraktowano analizę korelacji oraz regresji 

(jedno i dwurównaniowej). Obie procedury potwierdziły istnienie zakładanego związku. 

Współczynnik korelacji Pearsona wyniósł 0,365 i informował o tym, że wzrostowi rozwoju 

społeczno-ekonomicznego badanych gmin towarzyszył umiarkowany wzrost ich sprawności 

i  odwrotnie. Spostrzeżenie to zostało potwierdzone analizą regresji, która dodatkowo 

wykazała występowanie istotnych sprzężeń zwrotnych między syntetycznym wskaźnikiem 

SPR i ROZ. Zarówno modele jedno, jak i dwurównaniowe wykazały, że wskaźnik rozwoju 

wywoływał znacznie większy efekt w postaci wzrostu wskaźnika sprawności, niż efekt 

wzrostu wskaźnika rozwoju spowodowany jednostkowym wzrostem wskaźnika sprawności. 

Uwzględniając wyniki analizy korelacji, jak i regresji jednoznacznie można 

stwierdzić, że hipoteza zakładająca występowanie interakcji pomiędzy poziomem rozwoju 

lokalnego a sprawnością instytucjonalną samorządów gminnych (hipoteza badawcza nr 3) 

została zweryfikowana pozytywnie. 

Założenia celu aplikacyjnego zostały również zrealizowane, bowiem opracowano 

narzędzie w postaci ankiety ewaluacyjnej Sprawność instytucjonalna miast i gmin w Polsce 

z  kluczem odpowiedzi i skalą oceny samorządu (Załączniki 3 i 4) pozwalające dokonywać 

ewaluacji sprawności instytucjonalnej samorządu gminnego. Narzędzie to może być 

wykorzystywane przez władze lokalne, a także wyższego szczebla administracyjnego, m.in. 

w opracowywaniu strategicznych planów rozwoju. 
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Załącznik 1  

Kwestionariusz ankiety: Sprawność instytucjonalna miast i gmin w Polsce 

1. Czy władze gminy (miasta) pomagają w podejmowaniu i rozwoju działalności gospodarczej? 

1.1.   NIE 1.2.   TAK  jeśli tak, to: 
A. w jaki sposób? (dowolna liczba odpowiedzi) 

Rodzaj wsparcia 
Wsparcie stosowane 

na etapie podejmowania na etapie prowadzenia działalności 

ulgi podatkowe 1.2.1.  1.2.2.  

poprawa ogólnej infrastruktury technicznej gminy (miasta) 1.2.3.  1.2.4.  

uzbrajanie terenu pod określone inwestycje 1.2.5.  1.2.6.  

przychylne nastawienie urzędników i społeczności lokalnej 1.2.7.  1.2.8.  

pomoc w znalezieniu gruntów lub lokali 1.2.9.  1.2.10.  

pomoc w rekrutacji i szkoleniu pracowników 1.2.11.  1.2.12.  

poprawa infrastruktury społecznej 1.2.13.  1.2.14.  

stanowienie prawa lokalnego przyjaznego inwestorom 1.2.15.  1.2.16.  

informowanie na temat możliwości finansowania inwestycji 1.2.17.  1.2.18.  

pomoc doradcza 1.2.19.  1.2.20.  

stymulowanie współpracy z urzędami i instytucjami 1.2.21.  1.2.22.  

inne – jakie? … 1.2.23.  1.2.24.  

B. czy podejmowane działania w zakresie wspierania działalności gospodarczej przynoszą założone efekty? 

1.2.25.   zdecydowanie tak 1.2.26.   raczej tak 1.2.27.   raczej nie 1.2.28.   zdecydowanie nie 

2. Czy gmina (miasto) współpracuje z innymi instytucjami w celu kreowania optymalnych warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej? (max 1 odpowiedź) 

2.1.   nie  2.2.   tak, ale współpracujemy rzadko  
2.3.   tak, mamy kilka jednostek, z którymi współpracujemy regularnie 
2.4.   tak, stale współpracujemy z szerokim gronem jednostek 

3. Z jakimi podmiotami współpracuje gmina (miasto) w celu kreowania optymalnych warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej? (dowolna liczba odpowiedzi) 

3.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie prowadzi współpracy w tym obszarze 
3.2.   inne gminy (miasta) w Polsce 
3.3.   gminy (miasta) za granicą 
3.4.   uczelnia wyższa 
3.5.   urząd marszałkowski 
3.6.   urząd wojewódzki 
3.7.   starostwo powiatowe 
3.8.   Agencja Rozwoju Regionalnego 

3.9.   Agencja Nieruchomości Rolnych 
3.10.   Specjalna Strefa Ekonomiczna 
3.11.   Centrum Obsługi Inwestora 
3.12.   instytucje związane z ochroną środowiska 
3.13.   bank 
3.14.   inne – jakie? … 

4. Jakie zadania są realizowane wspólnie z innymi podmiotami w celu kreowania optymalnych warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej na terenie gminy (miasta)? (dowolna liczba odpowiedzi) 

4.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie realizuje takich zadań 
4.2.   dostarczanie usług komunalnych 
4.3.   inwestycje w infrastrukturę techniczną/społeczną 
4.4.   promocja i wymiana informacji 
4.5.   organizowanie imprez kulturalnych i sportowych  
4.6.   organizowanie imprez gospodarczych  

      (np. targi, fora, wystawy) 

4.7.   realizowanie projektów z wykorzystaniem środków UE 
4.8.   tworzenie instytucji wspierających przedsiębiorców,  

       np. inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo- 
       technologiczne 

4.9.   inne – jakie? … 

5. Czy działania podejmowane wspólnie z innymi podmiotami w celu kreowania optymalnych warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej na terenie gminy (miasta) przynoszą założone efekty? 

5.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie podejmuje takich działań 
5.2.   zdecydowanie tak 5.3.   raczej tak 5.4.   raczej nie 5.5.   zdecydowanie nie 

6. Czy gmina (miasto) podejmuje działania w celu zwiększenia udziału przedsiębiorców w tworzeniu przyjaznych warunków 
do rozwoju biznesu? (max 1 odpowiedź) 

6.1.   nie 
6.2.   tak, staramy się poznawać opinie przedsiębiorców i informować ich o najważniejszych zadaniach podejmowanych w gminie 
6.3.   tak, współpraca z przedsiębiorcami opiera się na ich regularnym, zaplanowanym udziale w zadaniach podejmowanych wspólnie  

      z gminą 
6.4.   tak, wypracowano i wdrożono mechanizmy oraz formy współpracy z przedsiębiorcami jako formalną grupą doradczą  

      prowadzące do ich aktywnego, zaplanowanego, regularnego udziału w większości zadań podejmowanych wspólnie z gminą 
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7. Jakie działania są podejmowane w celu zwiększenia udziału przedsiębiorców w tworzeniu przyjaznych warunków do 
rozwoju biznesu? (dowolna liczba odpowiedzi) 

7.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie podejmuje takich działań 
7.2.   zapraszanie na sesje rady, w celu zapoznania się z opinią przedsiębiorców w sprawach, które ich dotyczą 
7.3.   wspólna organizacja konferencji, seminariów 
7.4.   wspólna organizacja imprez gospodarczych (np. targi, fora, wystawy) 
7.5.   zapraszanie przedsiębiorców do współudziału w projektach o charakterze gospodarczym i społecznym 
7.6.   wymiana informacji na temat potrzeb lokalnego rynku pracy 
7.7.   powołanie formalnej organizacji przedsiębiorców jako jednostki doradczej w gminie (np. rada przedsiębiorców) 
7.8.   spotkania radnych i pracowników gminy w celu poznania problemów przedsiębiorców 
7.9.   inne – jakie? … 

8. Czy działania podejmowane w celu zwiększenia udziału przedsiębiorców w tworzeniu przyjaznych warunków do rozwoju 
biznesu przynoszą założone efekty?  

8.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie podejmuje takich działań 
8.2.   zdecydowanie tak 8.3.   raczej tak 8.4.   raczej nie 8.5.   zdecydowanie nie 

9. Czy gmina (miasto) posiada strategię rozwoju adekwatną do aktualnych problemów rozwojowych i uwarunkowań 
zewnętrznych? (max 1 odpowiedź) 

9.1.   nie, nie posiadamy formalnie takiego dokumentu 
9.2.   tak, posiadamy strategię, która nie była i nie będzie aktualizowana do końca okresu jej obowiązywania 
9.3.   tak, posiadamy strategię, która była/jest aktualizowana na podstawie przeprowadzonej oceny, ale dokonanej dopiero  

      w sytuacjach problemowych 
9.4.   tak, posiadamy strategię, która jest aktualizowana na podstawie regularnie prowadzonego monitoringu 
9.5.   inne sytuacje, rozwiązania – jakie? … 

10. Czy strategia w gminie (mieście) spełnia założone zadania? 

10.1.    zdecydowanie tak 10.2.   raczej tak 10.3.   raczej nie 10.4.   zdecydowanie nie 

11. Czy w gminie (mieście) podejmowane są działania prowadzące do poprawy jakości infrastruktury technicznej i usług 
komunalnych? 

11.1.   NIE 11.2.   TAK  jeśli tak, to: 

A. jakie to działania? (dowolna liczba odpowiedzi) 

11.2.1.   identyfikacja i analiza potrzeb mieszkańców w ww. zakresie 
11.2.2.   identyfikacja i analiza możliwości podejmowania nieobligatoryjnych działań 
11.2.3.   prowadzenie monitoringu jakości infrastruktury i standardów świadczenia usług 
11.2.4.   prowadzenie okresowych badań potrzeb społeczności lokalnej i satysfakcji z istniejącego stanu  
11.2.5.   podejmowanie działań poprawiających jakość infrastruktury technicznej i usług komunalnych w oparciu o wyniki badań  

      satysfakcji i potrzeb mieszkańców 
11.2.6.   opracowanie i upowszechnienie standardów świadczenia usług 
11.2.7.   inne – jakie? … 

B. czy wprowadzone rozwiązania przyczyniły się do poprawy warunków życia mieszkańców? 

11.2.8.   zdecydowanie tak 11.2.9.   raczej tak 11.2.10.   raczej nie 11.2.11.   zdecydowanie nie 

12. Czy w gminie (mieście) prowadzone są działania związane z poprawą zarządzania przestrzenią? 

12.1.   NIE 12.2.   TAK  jeśli tak, to: 

A. jakie to działania? (dowolna liczba odpowiedzi) 

12.2.1.   ewidencja zasobów (gruntów, budynków, infrastruktury technicznej) z wykorzystaniem systemu informacji geograficznej 
12.2.2.   działania służące podniesieniu estetyki gminy 
12.2.3.   działania mające na celu ochronę i racjonalne zarządzanie posiadanymi zasobami środowiska naturalnego oraz dziedzictwa  

       kulturowego i zabytków 
12.2.4.   działania urbanistyczne i architektoniczne mające na celu racjonalne kształtowanie przestrzeni publicznej 
12.2.5.   inne – jakie? … 

B. czy ww. działania wpłynęły pozytywnie na zarządzanie przestrzenią w gminie (mieście)? 

12.2.6.   zdecydowanie tak 12.2.7.   raczej tak 12.2.8.   raczej nie 12.2.9.   zdecydowanie nie 
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13. Czy w gminie (mieście) podjęto działania zmierzające do zwiększenia udziału lokalnej społeczności we współdecydowaniu 
o prowadzonej gospodarce finansowej? 

13.1.   NIE 13.2.   TAK  jeśli tak, to: 

A. jakie to działania? (dowolna liczba odpowiedzi) 

13.2.1.   funkcjonował budżet obywatelski/fundusz sołecki, ale społeczeństwo w niewielkim stopniu było zainteresowane tą   
      inicjatywą, więc zrezygnowaliśmy z niej 

13.2.2.   od niedawna funkcjonuje budżet obywatelski/fundusz sołecki, dzięki czemu realizowane są zadania najbliższe  
      oczekiwaniom społecznym 

13.2.3.   od co najmniej 5 lat funkcjonuje budżet obywatelski/fundusz sołecki, dzięki czemu realizowane są zadania najbliższe  
      oczekiwaniom społecznym  

B. czy ich realizacja przyniosła założone efekty?  

13.2.4.   zdecydowanie tak 13.2.5.   raczej tak 13.2.6.   raczej nie 13.2.7.   zdecydowanie nie 

14. Czy w gminie (mieście) podjęto działania zmierzające do racjonalizacji gospodarki budżetowej? 

14.1.   NIE 14.2.   TAK  jeśli tak, to: 

A. jakie to działania? (dowolna liczba odpowiedzi) 

14.2.1.   stosowane są tradycyjne sposoby zwiększenia dochodów budżetowych (np. podnoszenie podatków, opłat lokalnych itp.) 
14.2.2.   poszukiwane są nowe możliwości zwiększania dochodów (np. emisja obligacji komunalnych, faktoring itp.) 
14.2.3.   ograniczane są wydatki budżetowe 
14.2.4.   podejmowane są działania z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego 
14.2.5.   inne – jakie? … 

B. czy realizacja podjętych działań przyczyniła się do racjonalizacji gospodarki budżetowej? 

14.2.6.   zdecydowanie tak 14.2.7.   raczej tak 14.2.8.   raczej nie 14.2.9.   zdecydowanie nie 

15. Czy w gminie (mieście) od 2007 r. realizowane były/są zadania inwestycyjne? 

15.1.   NIE 15.2.   TAK  jeśli tak, to czy towarzyszyły im konsultacje społeczne? (max 1 odpowiedź) 

15.2.1.   tak, sporadycznie 
15.2.2.   tak, często, ale nie przy realizacji każdej inwestycji 
15.2.3.   tak, zawsze przy każdym realizowanym zadaniu 

16. Czy realizowane zadania inwestycyjne przyczyniają się do zadłużania gminy (miasta)? (max 1 odpowiedź) 

16.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie realizowała/realizuje zadań inwestycyjnych 
16.2.   nie, nie przyczyniają się  
16.3.   tak, w coraz większym stopniu 

16.4.   tak, balansujemy na granicy dopuszczalnej prawnie 
16.5.   tak, w coraz mniejszym stopniu

17. Czy gmina (miasto) podejmuje działania związane z zarządzaniem długiem? (max 1 odpowiedź) 

17.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie jest zadłużona 
17.2.   nie, nie podejmujemy takich działań 
17.3.   tak, w przypadku pojawienia się zagrożeń związanych z obsługą zadłużenia korzystamy ze źródeł wewnętrznych (np. sprzedaż  

      majątku, podniesienie podatków i opłat lokalnych) 
17.4.   tak, w przypadku pojawienia się zagrożeń związanych z obsługą zadłużenia staramy się ograniczyć udział źródeł wewnętrznych  

       i poszukujemy innych rozwiązań 
17.5.   tak, jesteśmy świadomi ryzyka finansowego w zarządzaniu długiem, co uwzględniamy w budżecie i wdrażamy odpowiednie  

      instrumenty w koniecznych sytuacjach 

18. Jakie działania podejmuje gmina (miasto) w związku z zarządzaniem długiem? (dowolna liczba odpowiedzi) 

18.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie jest zadłużona 
18.2.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie podejmuje działań z zakresu  

      zarządzania długiem 
18.3.   minimalizacja kosztów pozyskania środków (np. poszukiwanie  

      kredytu z najniższym oprocentowaniem, marżą; emisja obligacji  
      komunalnych zamiast zaciągania kredytu bankowego) 

18.4.   zmiana okresu spłaty zadłużenia 
18.5.   różnicowanie źródeł pozyskiwania środków  

       finansowych 
18.6.   kontrola ryzyka finansowego na poziomie gminy 
18.7.   inne – jakie? … 

19. Czy realizacja podjętych działań przyczyniła się do zmniejszenia zadłużenia? 

19.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie jest zadłużona 
19.2.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie podejmuje takich działań 
19.3.   zdecydowanie tak 19.4.   raczej tak 19.5.   raczej nie 19.6.   zdecydowanie nie 
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20. Czy w gminie (mieście) podjęto działania zmierzające do poprawy efektywności zarządzania finansami? 

20.1.   NIE 20.2.   TAK  jeśli tak, to jakie? (dowolna liczba odpowiedzi) 

20.2.1.   opracowano wewnętrzne procedury poprawiające efektywność zarządzania finansami 
20.2.2.   jest prowadzona ewaluacja dodatkowo realizowanych operacji gospodarczych i finansowych 
20.2.3.   wprowadzono wieloletni plan finansowy 
20.2.4.   wprowadzono wieloletni plan inwestycyjny 
20.2.5.   oprócz budżetu tradycyjnego wdrożono zasady budżetowania zadaniowego 
20.2.6.   wdrażane są dobre praktyki (rozwiązania przynoszące pozytywne efekty stosowane w innych  gminach) 
20.2.7.   inne – jakie? … 

21. W jaki sposób zorganizowane jest świadczenie usług administracyjnych w urzędzie gminy (miasta)? (dowolna liczba 
odpowiedzi) 

21.1.   uruchomienie e-usług, jeśli tak proszę podać jakich: 
 

21.1.1.   informacja o rodzajach załatwianych spraw 
21.1.2.   informacja o procedurze załatwianych spraw 
21.1.3.   możliwość pobrania wniosku ze strony internetowej 
21.1.4.   indywidualny profil zaufany 

 
21.2.   wprowadzono elektroniczny system zarządzania dokumentami (monitorowanie stanu załatwienia sprawy) 
21.3.   promocja korzystania z e-usług wśród społeczności lokalnej 
21.4.   publikacja na stronie internetowej nieobligatoryjnych dokumentów związanych z rozwojem gminy, świadczonymi usługami itp. 
21.5.   analiza istniejącego systemu i ocena możliwości wdrożenia nowych rozwiązań z zakresu e-usług 
21.6.   inne – jakie? … 

22. Czy istniejący system świadczenia usług administracyjnych w gminie (mieście) zapewnia sprawną obsługę interesantów?  

22.1.   zdecydowanie tak 22.2.   raczej tak 22.3.   raczej nie 22.4.   zdecydowanie nie 

23. Czy w urzędzie gminy (miasta) prowadzona jest samokontrola (audyt wewnętrzny) załatwianych spraw administracyjnych 

(np. odwołania od decyzji, czas załatwienia sprawy)? (max 1 odpowiedź) 

23.1.   nie 
23.2.   rzadko 

23.3.   dosyć często, ale bez opracowanego harmonogramu 
23.4.   tak, regularnie wg opracowanego harmonogramu 

24. Czy w związku z wynikami samokontroli wdrażane są działania mające na celu poprawę sprawności w tym obszarze? 
(max 1 odpowiedź) 

24.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie prowadzi samokontroli  
24.2.   nie, nie podejmujemy takich działań 
24.3.   tak, ale koncentrujemy się na obszarach, w których jesteśmy najmniej sprawni 
24.4.   tak, ale koncentrujemy się na wdrażaniu działań w obszarach najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju gminy (miasta) 
24.5.   tak, wdrażane są kompleksowe działania w celu zapewnienia jak najwyższej sprawności 

25. Czy wdrożona samokontrola przyczyniła się do sprawniejszego załatwiania spraw administracyjnych?  

25.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie podejmuje takich działań 

25.2.   zdecydowanie tak 25.3.   raczej tak 25.4.   raczej nie 25.5.   zdecydowanie nie 

26. Czy w gminie (mieście) podejmowane są działania w kierunku poprawy obsługi prawnej urzędu? (max 1 odpowiedź) 

26.1.   nie 
26.2.   tak, ale tylko w sytuacjach bieżących trudności, z którymi nie możemy sami sobie poradzić 
26.3.   tak, podejmujemy zaplanowane i kompleksowe działania, ale koncentrujemy się na najważniejszych dla gminy (miasta)  

      sprawach 
26.4.   tak, podejmujemy działania umożliwiające obsługę prawną na najwyższym poziomie w szerokim zakresie 

27. Jakie działania są podejmowane w kierunku poprawy obsługi prawnej urzędu? (dowolna liczba odpowiedzi) 

27.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie podejmuje takich działań 
27.2.   zatrudnianie radcy prawnego o wysokich kompetencjach 
27.3.   podejmowanie działań wspólnie z gminami sąsiednimi 

 

27.4.   zlecanie obsługi prawnej wyspecjalizowanej kancelarii  
       (tzw. outsourcing usług prawnych)  

27.5.   inne – jakie? … 

28. Czy działania podejmowane w kierunku poprawy obsługi prawnej urzędu gminy (miasta) przyniosły założony efekt?  

28.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie podejmuje takich działań 

28.2.   zdecydowanie tak 28.3.   raczej tak 28.4.   raczej nie 28.5.   zdecydowanie nie 
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29. Czy władze gminy (miasta) modyfikują strukturę organizacyjną urzędu w związku ze zmieniającą się sytuacją społeczno-
gospodarczą i  koniecznością podejmowania nowych zadań? (max 1 odpowiedź) 

29.1.   nie 
29.2.   tak, zmieniamy strukturę organizacyjną urzędu, ale rzadko i tylko wówczas gdy obniża się jakość wykonywanych zadań 
29.3.   tak, zmieniamy strukturę organizacyjną urzędu regularnie, ale nie dotyczy to wszystkich obszarów jego funkcjonowania  
29.4.   tak, wprowadzamy zmiany w strukturze organizacyjnej kompleksowo, aby zapewnić sprawność realizowanych zadań 

 

30. Jakie działania dostosowujące strukturę organizacyjną urzędu są podejmowane? (dowolna liczba odpowiedzi) 

30.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie podejmuje takich działań 
30.2.   delegowanie uprawnień  
30.3.   dostosowanie liczby urzędników do liczby i  

      czasochłonności wykonywanych zadań 
30.4.   tworzenie nowych referatów 
30.5.   łączenie referatów 
30.6.   powierzanie nowych obowiązków pracownikom bez  

      zmiany  struktury organizacyjnej 
30.7.   zmiana zakresu obowiązków 

30.8.   łączenie etatów 
30.9.   tworzenie zespołów zadaniowych 
30.10.   doszkalanie pracowników 
30.11.   promowanie wartości etycznych 
30.12.   doskonalenie przepływu informacji (zebrania,     

      wprowadzanie nowych narzędzi, np. systemów    
      informatycznych) 

30.13.   inne – jakie? …

31. Czy ww. działania poprawiły funkcjonowanie urzędu i podniosły jakość świadczonych usług?  

31.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie podejmuje takich działań 

31.2.   zdecydowanie tak 31.3.   raczej tak 31.4.   raczej nie 31.5.   zdecydowanie nie 

32. Czy w gminie (mieście) nastąpił w ciągu ostatnich 5 lat wzrost wydatków administracyjnych? 

32.1.   NIE 32.2.   TAK  jeśli tak, to z czego to wynikało? (dowolna liczba odpowiedzi) 

 
32.2.1.   podnoszenia kompetencji i umiejętności pracowników  
32.2.2.   wzrostu liczby zadań obligatoryjnych  
32.2.3.   wzrostu liczby zadań nieobligatoryjnych  
32.2.4.   intensyfikacji działań na rzecz poprawy jakości i dostępności usług  
32.2.5.   wzrostu liczby osób/podmiotów zaangażowanych w dostarczanie usług 
32.2.6.   realizacji projektów finansowanych ze środków UE 
32.2.7.   inne – jakie? … 

33. Czy gmina (miasto) współpracuje z innymi instytucjami/podmiotami w celu poprawy funkcjonowania urzędu i  podnoszenia 
jakości świadczonych usług? (max 1 odpowiedź) 

33.1.   nie 33.2.   tak, ale współpracujemy rzadko  
33.3.   tak, mamy kilka jednostek, z którymi współpracujemy systematycznie 
33.4.   tak, stale współpracujemy z szerokim gronem instytucji 

34. Czy działania podejmowane wspólnie z innymi podmiotami w celu poprawy funkcjonowania urzędu i podnoszenia jakości 
świadczonych usług przynoszą założone efekty?  

34.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie podejmuje takich działań 

34.2.   zdecydowanie tak 34.3.   raczej tak 34.4.   raczej nie 34.5.   zdecydowanie nie 

35. Czy w urzędzie gminy (miasta) realizowana jest polityka zarządzania jakością? (max 1 odpowiedź) 

35.1.   nie 
35.2.   tak, ale nie mamy sformalizowanego systemu zarządzania jakością 
35.3.   tak, opiera się na opracowanym przez nas formalnym systemie zarządzania jakością 
35.4.   tak, opiera się na formalnym systemie zarządzania jakością opracowanym przez zewnętrzną instytucję 

36. Czy realizacja polityki jakości wpływa pozytywnie na zarządzanie procesami w urzędzie gminy (miasta)?  

36.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie podejmuje takich działań 

36.2.   zdecydowanie tak 36.3.   raczej tak 36.4.   raczej nie 36.5.   zdecydowanie nie 

37. Czy w urzędzie gminy (miasta) opracowano i wdrożono system służący efektywnej realizacji polityki zatrudnienia? 
(dowolna liczba odpowiedzi) 

37.1.   nie 
37.2.   tak, opracowaliśmy i wdrożyliśmy system służący sprawnemu pozyskiwaniu odpowiednich pracowników 
37.3.   tak, opracowaliśmy i wdrożyliśmy system służący regularnej ocenie wykonywanych przez pracowników zadań na  

      poszczególnych stanowiskach pracy 
37.4.   tak, opracowaliśmy i wdrożyliśmy system służący restrukturyzacji zatrudnienia umożliwiającej usprawnienie wykonywanych  

      przez urząd zadań 
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38. Czy ww. działania pozwoliły na poprawę efektywności polityki zatrudnienia? 

38.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie podejmuje takich działań 

38.2.   zdecydowanie tak 38.3.   raczej tak 38.4.   raczej nie 38.5.   zdecydowanie nie 

39. Czy w urzędzie gminy (miasta) wypracowano i wdrożono mechanizmy/narzędzia wspierające kreatywność pracowników, 
ich orientację na doskonalenie organizacji? (dowolna liczba odpowiedzi) 

39.1.   nie 
39.2.   tak, opracowaliśmy i wdrożyliśmy mechanizmy/instrumenty związane z motywowaniem pracowników 
39.3.   tak, opracowaliśmy i wdrożyliśmy mechanizmy/instrumenty związane nagradzaniem pracowników 
39.4.   tak, opracowaliśmy i wdrożyliśmy mechanizmy/instrumenty związane z awansowaniem pracowników 

40. Czy ww. mechanizmy/narzędzia pozwoliły na osiągnięcie założonych efektów? 

40.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie podejmuje takich działań 

40.2.   zdecydowanie tak 40.3.   raczej tak 40.4.   raczej nie 40.5.   zdecydowanie nie 

41. Czy w urzędzie opracowano i wdrożono system podwyższania kwalifikacji i umiejętności pracowników ukierunkowany na 
podnoszenie sprawności funkcjonowania urzędu i wykonywanych zadań? (dowolna liczba odpowiedzi) 

41.1.   nie 
41.2.   tak, opracowaliśmy i wdrożyliśmy system umożliwiający kompleksową ocenę potrzeb szkoleniowych 
41.3.   tak, opracowaliśmy i wdrożyliśmy system umożliwiający przekazywanie wiedzy i umiejętności zdobywanych przez pracowników 
41.4.   tak, opracowaliśmy i wdrożyliśmy system umożliwiający kompleksową ocenę efektów odbytych szkoleń dla poprawy sprawności  

      urzędu 

42. Czy ww. działania przyczyniły się do podniesienia sprawności funkcjonowania urzędu i wykonywanych zadań?  

42.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie podejmuje takich działań 

42.2.   zdecydowanie tak 42.3.   raczej tak 42.4.   raczej nie 42.5.   zdecydowanie nie 

43. Czy w urzędzie gminy (miasta) wdrożono mechanizmy/instrumenty służące zapobieganiu zjawisku korupcji? (dowolna 
liczba odpowiedzi) 

43.1.   nie 
43.2.   tak, opracowaliśmy i wdrożyliśmy system zapewniający przejrzystość procesu załatwiania spraw administracyjnych 
43.3.   tak, opracowaliśmy i wdrożyliśmy system umożliwiający diagnozę tzw. krytycznych obszarów związanych z korupcją 
43.4.   tak, opracowaliśmy i wdrożyliśmy system umożliwiający upowszechnianie norm etycznych wśród pracowników urzędu 

44. Czy ww. działania przyczyniają się do zapobiegania zjawisku korupcji?  

44.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie podejmuje takich działań 

44.2.   zdecydowanie tak 44.3.   raczej tak 44.4.   raczej nie 44.5.   zdecydowanie nie 

45. Ile osób pełniło funkcję wójta/burmistrza/prezydenta miasta w gminie (mieście) od 1998 r. (łącznie z aktualną 
kadencją)?....................................... 

______________________________ 

46. Czy gmina (miasto) świadczy nieobligatoryjne usługi społeczne (np. opieka dentystyczna, szczepienia ochronne, zajęcia 
pozalekcyjne, zajęcia edukacyjno-integracyjne dla osób starszych itp.)? 

46.1.   NIE 46.2.   TAK  jeśli tak, to: 

A. w jakim obszarze są realizowane i jaki jest stopień zaspokojenia potrzeb tymi zadaniami? 

obszar stopień zaspokojenia potrzeb 

46.2.1.  opieka zdrowotna 
46.2.1.1.   nadal niewystarczający 
46.2.1.2.   raczej wystarczający 
46.2.1.3.   zdecydowanie wystarczający 

46.2.2.  pomoc społeczna 
46.2.2.1.   nadal niewystarczający 
46.2.2.2.   raczej wystarczający 
46.2.2.3.   zdecydowanie wystarczający 

46.2.3.  oświata 
46.2.3.1.   nadal niewystarczający 
46.2.3.2.   raczej wystarczający 
46.2.3.3.   zdecydowanie wystarczający 

46.2.4.  kultura 
46.2.4.1.   nadal niewystarczający 
46.2.4.2.   raczej wystarczający 
46.2.4.3.   zdecydowanie wystarczający 

46.2.5.  sport i rekreacja 
46.2.5.1.   nadal niewystarczający 
46.2.5.2.   raczej wystarczający 
46.2.5.3.   zdecydowanie wystarczający 

46.2.6.  porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 
46.2.6.1.   nadal niewystarczający 
46.2.6.2.   raczej wystarczający 
46.2.6.3.   zdecydowanie wystarczający 
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B. czy realizacja dodatkowych zadań przyniosła założone efekty? 

obszar zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie 

46.2.7. opieka zdrowotna     

46.2.8. pomoc społeczna     

46.2.9. oświata     

46.2.10. kultura     

46.2.11. sport i rekreacja     

46.2.12. porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli     

47. Czy w ostatnich 5 latach miał miejsce w gminie (mieście) wzrost wydatków na usługi społeczne? 

47.1.   NIE 47.2.   TAK  jeśli tak, to: 

A. którego obszaru i zadań dotyczył wzrost wydatków? 

obszar usług społecznych zadania obligatoryjne zadania nieobligatoryjne 

opieka zdrowotna 47.2.1.  47.2.2.  

pomoc społeczna 47.2.3.  47.2.4.  

oświata 47.2.5.  47.2.6.  

kultura 47.2.7.  47.2.8.  

sport i rekreacja 47.2.9.  47.2.10.  

porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 47.2.11.  47.2.12.  

B. czym był spowodowany wzrost wydatków na zadania społeczne? 

wyszczególnienie zadania obligatoryjne zadania nieobligatoryjne 

wzrost liczby zadań 47.2.13.  47.2.14.  

wzrost liczby beneficjentów zadań 47.2.15.  47.2.16.  

intensyfikacja działań na rzecz poprawy jakości i dostępności usług 47.2.17.  47.2.18.  

wzrost liczby osób/podmiotów zaangażowanych w dostarczanie usług 47.2.19.  47.2.20.  

realizacja projektów finansowanych ze środków UE 47.2.21.  47.2.22.  

inne – jakie? … 47.2.23.  47.2.24.  
 

C. czy wzrost wydatków na zadania społeczne przyczynił się do poprawy jakości i dostępności usług? 

obszar zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie 

47.2.25. opieka zdrowotna     

47.2.26. pomoc społeczna     

47.2.27. oświata     

47.2.28. kultura     

47.2.29. sport i rekreacja     

47.2.30. porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli     

48. Czy gmina (miasto) podejmuje działania na rzecz poprawy jakości i dostępności usług społecznych?  
(max 1 odpowiedź) 

48.1.   nie 
48.2.   tak, staramy się podejmować takie działania, ale ze względu na liczne trudności (finansowe, kadrowe, społeczne itd.) robimy to  

       w  ograniczonym zakresie 
48.3.   tak, staramy się podejmować takie działania, a priorytetem są dla nas usługi z najniższą jakością i dostępnością 
48.4.   tak, opracowaliśmy i wdrożyliśmy mechanizmy/instrumenty na rzecz poprawy jakości i dostępności usług społecznych  

      we wszystkich obszarach 

49. Jakie działania podejmuje gmina (miasto) na rzecz poprawy jakości i dostępności usług społecznych?  
(dowolna liczba odpowiedzi) 

49.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie podejmuje takich działań 
49.2.   systematyczne diagnozowanie potrzeb mieszkańców 
49.3.   okresowe analizy jakości i dostępności usług przeprowadzane przez pracowników urzędu gminy 
49.4.   okresowe analizy jakości i dostępności usług przeprowadzane przez ekspertów zewnętrznych 
49.5.   angażowanie mieszkańców w działania na rzecz jakości i dostępności usług społecznych 
49.6.   współpraca z organizacjami pozarządowymi, innymi samorządami itp. 
49.7.   współpraca z podmiotami prywatnymi 
49.8.   wdrażanie innowacji społecznych 
49.9.   rozbudowa infrastruktury społecznej 
49.10.   wyszukiwanie i stosowanie dobrych praktyk 
49.11.   podnoszenie kwalifikacji pracowników urzędu/jednostek organizacyjnych gminy zaangażowanych w dostarczanie usług  

      społecznych 
49.12.   inne – jakie? 

50. Czy realizacja działań na rzecz poprawy jakości i dostępności usług społecznych przyniosła założone efekty? 

50.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie podejmuje takich działań 
50.2.   zdecydowanie tak 50.3.   raczej tak 50.4.   raczej nie 50.5.   zdecydowanie nie 
 



119 

Załącznik 2 

Ranking gmin wg wskaźnika sprawności instytucjonalnej (1220 jednostek, które wzięły 

udział w badaniach) 

Miejsce 

w 

rankingu 

WOJ. 
KOD 

WOJ. 
Nazwa i typ gminy* 

Wskaźnik 

sprawności  

Miejsce 

w 

rankingu 

WOJ. 
KOD 

WOJ. 
Nazwa i typ gminy Wskaźnik 

sprawności  

1 ŁD 10 Kleszczów (2) 0,6248 51 WLK 30 Rawicz (3) 0,4208 

2 DLN 2 Polkowice (3) 0,5068 52 MAZ 14 Rusinów (2) 0,4195 

3 DLN 2 Kąty Wrocławskie (3) 0,5021 53 ŁD 10 Łódź (1) 0,4193 

4 POM 22 Gdańsk (1) 0,5016 54 ZP 32 Mielno (2) 0,4186 

5 ŚL 24 Cieszyn (1) 0,5000 55 DLN 2 Ząbkowice Śląskie (3) 0,4173 

6 LB 6 Lublin (1) 0,4842 56 DLN 2 Piława Górna (1) 0,4166 

7 ŚW 26 Sitkówka-Nowiny (2) 0,4780 57 ŚL 24 Rydułtowy (1) 0,4162 

8 MAŁ 12 Lanckorona (2) 0,4752 58 MAZ 14 Kozienice (3) 0,4161 

9 ZP 32 Nowe Warpno (3) 0,4731 59 MAZ 14 Płońsk (1) 0,4159 

10 ŁD 10 Biała Rawska (3) 0,4725 60 K-P 4 Lubanie (2) 0,4159 

11 W-M 28 Elbląg (1) 0,4707 61 ŚL 24 Lyski (2) 0,4159 

12 DLN 2 Polanica-Zdrój (1) 0,4700 62 K-P 4 Golub-Dobrzyń (2) 0,4152 

13 ŚL 24 Gliwice (1) 0,4651 63 MAŁ 12 Dobczyce (3) 0,4147 

14 ZP 32 Szczecin (1) 0,4648 64 PODK 18 Rzeszów (1) 0,4146 

15 LB 6 Zamość (1) 0,4642 65 ŚW 26 Bieliny (2) 0,4146 

16 DLN 2 Wrocław (1) 0,4640 66 PODK 18 Kolbuszowa (3) 0,4141 

17 PODK 18 Brzyska (2) 0,4632 67 ŚW 26 Sandomierz (1) 0,4131 

18 ZP 32 Koszalin (1) 0,4585 68 OP 16 Branice (2) 0,4127 

19 MAŁ 12 Sułkowice (3) 0,4579 69 OP 16 Leśnica (3) 0,4122 

20 MAŁ 12 Sękowa (2) 0,4575 70 MAZ 14 Wiśniewo (2) 0,4118 

21 WLK 30 Międzychód (3) 0,4559 71 ŚL 24 Chorzów (1) 0,4116 

22 MAŁ 12 Tarnów (1) 0,4533 72 ŚL 24 Pawłowice (2) 0,4112 

23 W-M 28 Olsztyn (1) 0,4513 73 POM 22 Tczew (1) 0,4098 

24 ŁD 10 Aleksandrów Łódzki (3) 0,4502 74 LB 6 Jarczów (2) 0,4093 

25 OP 16 Zdzieszowice (3) 0,4445 75 K-P 4 Kowalewo Pomorskie (3) 0,4087 

26 WLK 30 Poznań (1) 0,4431 76 DLN 2 Lubomierz (3) 0,4086 

27 LB 6 Chełm (1) 0,4431 77 ŚL 24 Radzionków (1)  0,4085 

28 PODK 18 Mielec (1) 0,4396 78 ŚL 24 Racibórz (1) 0,4065 

29 ŚL 24 Poczesna (2) 0,4394 79 LS 8 Pszczew (2) 0,4053 

30 MAZ 14 Mińsk Mazowiecki (1) 0,4393 80 LB 6 Kraśnik (2) 0,4031 

31 WLK 30 Środa Wielkopolska (3) 0,4373 81 LB 6 Bełżyce (3) 0,4005 

32 MAZ 14 Płock (1) 0,4358 82 DLN 2 Kowary (1) 0,4003 

33 MAŁ 12 Podegrodzie (2) 0,4355 83 ŚW 26 Sadowie (2) 0,4001 

34 PODK 18 Krosno (1) 0,4351 84 MAŁ 12 Łapanów (2) 0,4000 

35 PODL 20 Białystok (1) 0,4338 85 ŚL 24 Jaworzno (1) 0,3998 

36 DLN 2 Prusice (3) * 0,4337 86 POM 22 Nowy Staw (3) 0,3994 

37 PODK 18 Jasło (1) 0,4334 87 W-M 28 Kętrzyn (1) 0,3993 

38 ŚW 26 Kielce (1) 0,4301 88 MAŁ 12 Wierzchosławice (2) 0,3987 

39 MAZ 14 Białobrzegi (3) 0,4288 89 K-P 4 Golub-Dobrzyń (1) 0,3987 

40 WLK 30 Piła (1) 0,4283 90 MAŁ 12 Jabłonka (2) 0,3987 

41 DLN 2 Jelcz-Laskowice (3) 0,4278 91 PODL 20 Siemiatycze (1) 0,3984 

42 ŁD 10 Brzeziny (1) * 0,4274 92 K-P 4 Barcin (3) 0,3979 

43 MAŁ 12 Nawojowa (2) 0,4273 93 DLN 2 Jawor (1) 0,3965 

44 MAŁ 12 Spytkowice (2) 0,4270 94 MAZ 14 Serock (3) 0,3961 

45 DLN 2 Kamienna Góra (1) 0,4266 95 LB 6 Świdnik (1) 0,3958 

46 ŚL 24 Poraj (2) 0,4263 96 K-P 4 Jeżewo (2) 0,3953 

47 WLK 30 Ostrów Wielkopolski (1) 0,4257 97 MAZ 14 Olszewo-Borki (2) 0,3953 

48 LB 6 Markuszów (2) 0,4242 98 PODL 20 Brańsk (2) 0,3947 

49 ŚW 26 Ożarów (3) 0,4232 99 LB 6 Rejowiec (2)  0,3945 

50 OP 16 Olszanka (2) 0,4232 100 WLK 30 Krotoszyn (3) 0,3943 
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Miejsce 

w 

rankingu 

WOJ. 
KOD 

WOJ. 
Nazwa i typ gminy* 

Wskaźnik 

sprawności  

Miejsce 

w 

rankingu 

WOJ. 
KOD 

WOJ. 
Nazwa i typ gminy Wskaźnik 

sprawności  

101 LB 6 Kamionka (2) 0,3942 151 MAZ 14 Kazanów (2) 0,3767 

102 LB 6 Tarnawatka (2) 0,3932 152 ZP 32 Stepnica (2)  0,3765 

103 ŚL 24 Piekary Śląskie (1) 0,3927 153 WLK 30 Gołańcz (3) 0,3765 

104 ZP 32 Kołobrzeg (1) 0,3925 154 ŚL 24 Dąbrowa Górnicza (1) 0,3761 

105 DLN 2 Jedlina-Zdrój (1) 0,3925 155 ŚL 24 Jejkowice (2) 0,3754 

106 OP 16 Nysa (3) 0,3924 156 ŚL 24 Bobrowniki (2) 0,3748 

107 MAŁ 12 Skrzyszów (2) 0,3919 157 DLN 2 Nowogrodziec (3) 0,3744 

108 W-M 28 Janowo (2) 0,3919 158 ŁD 10 Żelechlinek (2) 0,3743 

109 MAŁ 12 Kraków (1) 0,3913 159 W-M 28 Orzysz (3) 0,3741 

110 ŚL 24 Wilkowice (2) 0,3912 160 ŚW 26 Skalbmierz (3) 0,3738 

111 MAŁ 12 Nowy Targ (1) 0,3912 161 ŁD 10 Piotrków Trybunalski (1) 0,3737 

112 W-M 28 Nidzica (3) 0,3908 162 MAZ 14 Wieczfnia Kościelna (2) 0,3734 

113 MAZ 14 Baranowo (2) 0,3907 163 ŁD 10 Konstantynów Łódzki (1) 0,3733 

114 WLK 30 Grabów nad Prosną (3) 0,3905 164 MAZ 14 Miastków Kościelny (2) 0,3732 

115 OP 16 Kędzierzyn-Koźle (1) 0,3902 165 K-P 4 Włocławek (2) 0,3728 

116 W-M 28 Iłowo-Osada (2) 0,3901 166 MAZ 14 Załuski (2) 0,3719 

117 W-M 28 Barczewo (3) 0,3897 167 ŚW 26 Działoszyce (3) 0,3719 

118 PODL 20 Łomża (1) 0,3892 168 DLN 2 Pęcław (2) 0,3712 

119 W-M 28 Lidzbark Warmiński (2) 0,3891 169 WLK 30 Czarnków (1) 0,3708 

120 ZP 32 Stare Czarnowo (2) 0,3890 170 PODK 18 Żurawica (2) 0,3701 

121 MAZ 14 Ostrołęka (1) 0,3889 171 ŚW 26 Staszów (3) 0,3700 

122 WLK 30 Gostyń (3) 0,3883 172 LB 6 Szastarka (2) 0,3700 

123 MAŁ 12 Oświęcim (1) 0,3882 173 MAŁ 12 Zembrzyce (2) 0,3692 

124 MAŁ 12 Moszczenica (2) 0,3879 174 MAŁ 12 Szerzyny (2)  0,3689 

125 LS 8 Bogdaniec (2) 0,3879 175 PODK 18 Mielec (2) 0,3685 

126 ŚW 26 Baćkowice (2) 0,3871 176 WLK 30 Kościan (1) 0,3672 

127 ŚL 24 Bytom (1) 0,3869 177 ŚL 24 Mszana (2) 0,3666 

128 W-M 28 Dźwierzuty (2) 0,3864 178 WLK 30 Zbąszyń (3) 0,3666 

129 POM 22 Kobylnica (2) 0,3862 179 MAŁ 12 Zielonki (2) 0,3664 

130 W-M 28 Ełk (1) 0,3859 180 POM 22 Prabuty (3) 0,3664 

131 DLN 2 Osiecznica (2) 0,3856 181 ZP 32 Świdwin (1) 0,3654 

132 LB 6 Telatyn (2) 0,3849 182 K-P 4 Brzozie (2) 0,3653 

133 OP 16 Korfantów (3) 0,3841 183 ŚW 26 Pińczów (3) 0,3653 

134 DLN 2 Lądek-Zdrój (3) 0,3838 184 ŚL 24 Radlin (1)  0,3651 

135 LB 6 Puławy (2) 0,3830 185 MAZ 14 Ciechanów (1) 0,3651 

136 DLN 2 Jeżów Sudecki (2) 0,3826 186 LB 6 Biszcza (2) 0,3649 

137 ZP 32 Drawsko Pomorskie (3) 0,3817 187 MAŁ 12 Czarny Dunajec (2) 0,3648 

138 MAZ 14 Kadzidło (2) 0,3811 188 MAZ 14 Sochaczew (1) 0,3648 

139 ŁD 10 Bełchatów (1) 0,3806 189 MAŁ 12 Pleśna (2) 0,3645 

140 DLN 2 Środa Śląska (3) 0,3805 190 W-M 28 Pasłęk (3) 0,3643 

141 ŚL 24 Godów (2) 0,3797 191 DLN 2 Leśna (3) 0,3642 

142 PODK 18 Lubaczów (1) 0,3794 192 MAŁ 12 Zabierzów (2) 0,3640 

143 LS 8 Żagań (1) 0,3792 193 ZP 32 Barwice (3) 0,3639 

144 W-M 28 Ruciane-Nida (3) 0,3791 194 MAZ 14 Raciąż (1) 0,3638 

145 LB 6 Chełm (2) 0,3789 195 MAZ 14 Mordy (3) 0,3637 

146 MAZ 14 Długosiodło (2) 0,3788 196 ŁD 10 Wierzchlas (2) 0,3632 

147 MAZ 14 Bodzanów (2) 0,3788 197 ŚL 24 Krzyżanowice (2) 0,3632 

148 POM 22 Parchowo (2) 0,3787 198 MAŁ 12 Słaboszów (2) 0,3630 

149 MAŁ 12 Wadowice (3) 0,3779 199 OP 16 Popielów (2) 0,3626 

150 WLK 30 Kleszczewo (2) 0,3771 200 DLN 2 Strzegom (3) 0,3625 
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Miejsce 

w 

rankingu 

WOJ. 
KOD 

WOJ. 
Nazwa i typ gminy* 

Wskaźnik 

sprawności  

Miejsce 

w 

rankingu 

WOJ. 
KOD 

WOJ. 
Nazwa i typ gminy Wskaźnik 

sprawności  

201 ZP 32 Szczecinek (2) 0,3623 251 PODK 18 Tarnobrzeg (1) 0,3527 

202 ŁD 10 Łubnice (2) 0,3619 252 MAŁ 12 Korzenna (2) 0,3525 

203 K-P 4 Gniewkowo (3) 0,3617 253 DLN 2 Mysłakowice (2) 0,3523 

204 ZP 32 Cedynia (3) 0,3615 254 WLK 30 Sieraków (3) 0,3521 

205 ŁD 10 Pabianice (1) 0,3614 255 POM 22 Czarne (3) 0,3518 

206 DLN 2 Gryfów Śląski (3) 0,3614 256 OP 16 Kolonowskie (3) 0,3512 

207 MAŁ 12 Limanowa (1) 0,3613 257 MAZ 14 Różan (3) 0,3510 

208 ŚW 26 Mirzec (2) 0,3612 258 DLN 2 Marciszów (2) 0,3510 

209 PODK 18 Pawłosiów (2) 0,3611 259 PODL 20 Knyszyn (3) 0,3507 

210 ŚL 24 Żywiec (1) 0,3608 260 MAŁ 12 Dębno (2) 0,3504 

211 ŚL 24 Rajcza (2) 0,3604 261 PODL 20 Czarna Białostocka (3) 0,3503 

212 MAZ 14 Wiązowna (2) 0,3601 262 PODK 18 Zarzecze (2) 0,3501 

213 OP 16 Krapkowice (3) 0,3597 263 OP 16 Namysłów (3) 0,3500 

214 POM 22 Ryjewo (2) 0,3596 264 MAZ 14 Jastrząb (2) 0,3499 

215 MAZ 14 Jabłonna Lacka (2) 0,3596 265 LS 8 Kłodawa (2) 0,3498 

216 W-M 28 Działdowo (1) 0,3592 266 W-M 28 Rybno (2) 0,3495 

217 DLN 2 Krotoszyce (2) 0,3589 267 DLN 2 Świerzawa (3) 0,3492 

218 ZP 32 Mirosławiec (3) 0,3588 268 MAŁ 12 Bobowa (3)  0,3491 

219 LB 6 Krasnystaw (2) 0,3587 269 MAŁ 12 Olkusz (3) 0,3486 

220 K-P 4 Inowrocław (1) 0,3583 270 MAŁ 12 Biecz (3) 0,3484 

221 WLK 30 Lwówek (3) 0,3580 271 ŚL 24 Pszów (1) 0,3484 

222 POM 22 Sulęczyno (2) 0,3580 272 MAŁ 12 Łabowa (2) 0,3481 

223 ŁD 10 Ksawerów (2)  0,3578 273 DLN 2 Legnickie Pole (2) 0,3481 

224 K-P 4 Lubicz (2) 0,3576 274 ŚL 24 Wręczyca Wielka (2) 0,3479 

225 ŚL 24 Koziegłowy (3) 0,3575 275 OP 16 Wilków (2) 0,3477 

226 LB 6 Czemierniki (2) 0,3575 276 LB 6 Sawin (2) 0,3477 

227 OP 16 Walce (2) 0,3575 277 WLK 30 Kiszkowo (2) 0,3474 

228 DLN 2 Męcinka (2) 0,3574 278 PODK 18 Niwiska (2) 0,3473 

229 MAZ 14 Żyrardów (1) 0,3571 279 PODK 18 Leżajsk (1) 0,3468 

230 K-P 4 Nowe (3) 0,3569 280 ŚL 24 Łaziska Górne (1) 0,3466 

231 MAŁ 12 Rabka-Zdrój (3)  0,3568 281 W-M 28 Rychliki (2) 0,3466 

232 PODK 18 Tryńcza (2) 0,3567 282 MAŁ 12 Miechów (3) 0,3464 

233 LS 8 Zielona Góra (1) 0,3566 283 MAZ 14 Obryte (2) 0,3460 

234 POM 22 Rumia (1) 0,3565 284 LS 8 Deszczno (2) 0,3458 

235 MAŁ 12 Racławice (2) 0,3563 285 OP 16 Prószków (3)  0,3456 

236 DLN 2 Ciepłowody (2) 0,3561 286 LS 8 Torzym (3) 0,3455 

237 WLK 30 Jutrosin (3) 0,3557 287 MAZ 14 Sochocin (2) 0,3454 

238 ZP 32 Sianów (3) 0,3548 288 MAŁ 12 Kalwaria Zebrzydowska (3) 0,3454 

239 LB 6 Bychawa (3) 0,3545 289 PODK 18 Korczyna (2) 0,3452 

240 WLK 30 Jarocin (3) 0,3545 290 PODK 18 Głogów Małopolski (3) 0,3451 

241 MAŁ 12 Niepołomice (3) 0,3544 291 MAZ 14 Radom (1) 0,3450 

242 DLN 2 Kudowa-Zdrój (1) 0,3543 292 MAZ 14 Sierpc (2) 0,3448 

243 MAZ 14 Szczawin Kościelny (2) 0,3542 293 MAŁ 12 Gnojnik (2) 0,3446 

244 ŚW 26 Solec-Zdrój (2) 0,3538 294 W-M 28 Szczytno (1) 0,3445 

245 WLK 30 Rychwał (3) 0,3538 295 WLK 30 Zakrzewo (2) 0,3445 

246 ZP 32 Połczyn-Zdrój (3) 0,3537 296 ŁD 10 Ozorków (2) 0,3444 

247 OP 16 Biała (3) 0,3535 297 MAŁ 12 Tarnów (2) 0,3444 

248 MAZ 14 Kałuszyn (3) 0,3535 298 PODL 20 Jaświły (2) 0,3440 

249 PODK 18 Przemyśl (1) 0,3529 299 ŚL 24 Kroczyce (2) 0,3436 

250 PODL 20 Łomża (2) 0,3528 300 MAZ 14 Przyłęk (2) 0,3433 
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301 ŚW 26 Secemin (2) 0,3427 351 DLN 2 Bielawa (1) 0,3342 

302 ŁD 10 Gorzkowice (2) 0,3424 352 WLK 30 Łęka Opatowska (2) 0,3339 

303 ŚL 24 Jastrzębie-Zdrój (1) 0,3421 353 ŁD 10 Rzgów (3)  0,3338 

304 WLK 30 Mieścisko (2) 0,3421 354 MAZ 14 Promna (2) 0,3335 

305 LB 6 Janowiec (2) 0,3420 355 PODL 20 Mońki (3) 0,3332 

306 LB 6 Wilków (2) 0,3414 356 MAŁ 12 Brzeźnica (2) 0,3332 

307 ŚL 24 Zbrosławice (2) 0,3414 357 PODK 18 Baranów Sandomierski (3) 0,3329 

308 PODK 18 Iwierzyce (2) 0,3412 358 MAZ 14 Szelków (2) 0,3326 

309 MAŁ 12 Dobra (2) 0,3410 359 ZP 32 Goleniów (3) 0,3323 

310 DLN 2 Dzierżoniów (2) 0,3406 360 PODK 18 Gorzyce (2) 0,3321 

311 LB 6 Trzeszczany (2) 0,3405 361 ZP 32 Krzęcin (2) 0,3317 

312 LB 6 Leśniowice (2) 0,3403 362 ŚL 24 Lubomia (2) 0,3316 

313 MAZ 14 Potworów (2) 0,3403 363 MAŁ 12 Mszana Dolna (1) 0,3316 

314 MAŁ 12 Skawina (3) 0,3402 364 ŚL 24 Wodzisław Śląski (1) 0,3314 

315 MAZ 14 Korczew (2) 0,3402 365 MAZ 14 Jadów (2) 0,3311 

316 MAŁ 12 Mszana Dolna (2) 0,3401 366 WLK 30 Kawęczyn (2) 0,3311 

317 ŚL 24 Pszczyna (3) 0,3401 367 LS 8 Sulechów (3) 0,3309 

318 DLN 2 Dobromierz (2) 0,3400 368 ZP 32 Grzmiąca (2) 0,3307 

319 POM 22 Starogard Gdański (1) 0,3397 369 W-M 28 Tolkmicko (3) 0,3307 

320 LB 6 Wojsławice (2) 0,3395 370 POM 22 Lubichowo (2) 0,3306 

321 LB 6 Jastków (2) 0,3394 371 MAŁ 12 Dąbrowa Tarnowska (3) 0,3306 

322 MAZ 14 Warka (3) 0,3394 372 DLN 2 Świdnica (2) 0,3305 

323 ŁD 10 Goszczanów (2) 0,3392 373 ŚW 26 Strawczyn (2) 0,3304 

324 ŚL 24 Gorzyce (2) 0,3392 374 LB 6 Wojcieszków (2) 0,3304 

325 W-M 28 Lidzbark Warmiński (1) 0,3391 375 ŁD 10 Skomlin (2) 0,3301 

326 W-M 28 Iława (2) 0,3390 376 MAZ 14 Czerwonka (2) 0,3300 

327 ZP 32 Wierzchowo (2) 0,3388 377 W-M 28 Górowo Iławeckie (1) 0,3297 

328 MAZ 14 Zwoleń (3) 0,3386 378 ŚL 24 Czerwionka-Leszczyny (3) 0,3296 

329 PODK 18 Stary Dzików (2) 0,3385 379 LB 6 Krasnystaw (1) 0,3295 

330 WLK 30 Brzeziny (2) 0,3384 380 ZP 32 Sławno (1) 0,3295 

331 LB 6 Wierzbica (2) 0,3382 381 ŚL 24 Woźniki (3) 0,3293 

332 POM 22 Ustka (2) 0,3381 382 PODL 20 Rutki (2) 0,3292 

333 MAŁ 12 Sułoszowa (2) 0,3379 383 K-P 4 Rogowo (2) 0,3291 

334 LB 6 Księżpol (2) 0,3379 384 MAŁ 12 Brzesko (3) 0,3289 

335 LB 6 Urzędów (2) 0,3378 385 ŚL 24 Wisła (1) 0,3288 

336 MAZ 14 Bulkowo (2) 0,3375 386 LB 6 Drelów (2) 0,3285 

337 LB 6 Bełżec (2) 0,3374 387 DLN 2 Żmigród (3) 0,3285 

338 LB 6 Spiczyn (2) 0,3371 388 ŁD 10 Aleksandrów (2) 0,3281 

339 ŁD 10 Zduńska Wola (2) 0,3368 389 MAZ 14 Mochowo (2) 0,3278 

340 ŚL 24 Jaworze (2) 0,3368 390 PODL 20 Suwałki (1) 0,3277 

341 W-M 28 Świętajno (2) 0,3365 391 DLN 2 Syców (3) 0,3274 

342 W-M 28 Gronowo Elbląskie (2) 0,3363 392 WLK 30 Słupca (1) 0,3274 

343 ŚL 24 Porąbka (2) 0,3363 393 MAŁ 12 Łukowica (2) 0,3274 

344 MAŁ 12 Lipnica Murowana (2) 0,3360 394 LB 6 Obsza (2) 0,3273 

345 LB 6 Zakrzówek (2) 0,3358 395 MAŁ 12 Stary Sącz (3) 0,3269 

346 ŚW 26 Bałtów (2) 0,3357 396 MAZ 14 Jasieniec (2) 0,3269 

347 ZP 32 Czaplinek (3) 0,3357 397 LS 8 Słubice (3) 0,3267 

348 DLN 2 Kunice (2) 0,3356 398 POM 22 Kartuzy (3) 0,3263 

349 POM 22 Władysławowo (1) 0,3355 399 DLN 2 Pieńsk (3) 0,3263 

350 ŁD 10 Zelów (3) 0,3355 400 LB 6 Łukowa (2) 0,3261 



123 

 

Miejsce 

w 

rankingu 

WOJ. 
KOD 

WOJ. 
Nazwa i typ gminy* 

Wskaźnik 

sprawności  

Miejsce 

w 

rankingu 

WOJ. 
KOD 

WOJ. 
Nazwa i typ gminy Wskaźnik 

sprawności  

401 ZP 32 Ińsko (3) 0,3260 451 WLK 30 Przedecz (3) 0,3189 

402 MAZ 14 Płońsk (2) 0,3260 452 K-P 4 Mrocza (3) 0,3186 

403 WLK 30 Stare Miasto (2) 0,3258 453 MAŁ 12 Gorlice (1) 0,3184 

404 ŁD 10 Złoczew (3) 0,3254 454 ŚW 26 Kije (2) 0,3184 

405 MAZ 14 Siedlce (2) 0,3254 455 MAŁ 12 Zator (3) 0,3183 

406 PODK 18 Stalowa Wola (1) 0,3252 456 POM 22 Sztutowo (2) 0,3177 

407 PODL 20 Orla (2) 0,3251 457 WLK 30 Przykona (2) 0,3177 

408 MAŁ 12 Stryszawa (2) 0,3245 458 ŚL 24 Orzesze (1) 0,3173 

409 ŚL 24 Konopiska (2) 0,3244 459 K-P 4 Janowiec Wielkopolski (3) 0,3172 

410 DLN 2 Miękinia (2) 0,3241 460 ŚW 26 Ćmielów (3) 0,3171 

411 PODL 20 Dąbrowa Białostocka (3) 0,3240 461 PODK 18 Dydnia (2) 0,3169 

412 ŚL 24 Mysłowice (1) 0,3240 462 WLK 30 Doruchów (2) 0,3168 

413 ŚL 24 Lędziny (1) 0,3239 463 MAŁ 12 Libiąż (3) 0,3167 

414 ŁD 10 Szadek (3) 0,3238 464 WLK 30 Szamotuły (3) 0,3165 

415 LB 6 Ostrówek (2) 0,3237 465 OP 16 Świerczów (2) 0,3163 

416 K-P 4 Lubiewo (2) 0,3235 466 MAZ 14 Mrozy (3)  0,3159 

417 POM 22 Malbork (1) 0,3235 467 POM 22 Subkowy (2) 0,3159 

418 LB 6 Łaziska (2) 0,3234 468 K-P 4 Radomin (2) 0,3158 

419 ŁD 10 Stryków (3) 0,3229 469 DLN 2 Stronie Śląskie (3) 0,3158 

420 WLK 30 Sieroszewice (2) 0,3227 470 ŚL 24 Przyrów (2) 0,3157 

421 WLK 30 Budzyń (2) 0,3227 471 PODL 20 Grajewo (1) 0,3153 

422 DLN 2 Bolków (3) 0,3226 472 PODK 18 Tyrawa Wołoska (2) 0,3148 

423 ŁD 10 Warta (3) 0,3225 473 PODL 20 Mielnik (2) 0,3146 

424 WLK 30 Lubasz (2) 0,3224 474 PODK 18 Nowy Żmigród (2) 0,3143 

425 K-P 4 Dąbrowa Biskupia (2) 0,3222 475 LB 6 Krasnobród (3) 0,3143 

426 W-M 28 Ryn (3) 0,3221 476 MAZ 14 Sierpc (1) 0,3139 

427 POM 22 Osieczna (2) 0,3221 477 MAZ 14 Chorzele (3) 0,3130 

428 K-P 4 Lniano (2) 0,3218 478 WLK 30 Bralin (2) 0,3129 

429 MAŁ 12 Sucha Beskidzka (1) 0,3216 479 ŚL 24 Poręba (1) 0,3127 

430 OP 16 Byczyna (3) 0,3215 480 W-M 28 Ostróda (2) 0,3125 

431 LB 6 Łęczna (3) 0,3215 481 PODL 20 Nowinka (2) 0,3125 

432 LB 6 Firlej (2) 0,3213 482 LB 6 Susiec (2) 0,3123 

433 LB 6 Rejowiec Fabryczny (2) 0,3212 483 WLK 30 Koło (1) 0,3122 

434 W-M 28 Pasym (3)  0,3210 484 POM 22 Puck (1) 0,3122 

435 LS 8 Kożuchów (3) 0,3208 485 ŚW 26 Stopnica (2) 0,3120 

436 MAZ 14 Maciejowice (2) 0,3208 486 MAZ 14 Suchożebry (2) 0,3120 

437 MAŁ 12 Kłaj (2) 0,3206 487 LB 6 Łabunie (2) 0,3117 

438 MAZ 14 Jabłonna (2) 0,3206 488 K-P 4 Brzuze (2) 0,3117 

439 K-P 4 Kowal (1) 0,3205 489 MAŁ 12 Kamienica (2) 0,3117 

440 MAZ 14 Czosnów (2) 0,3199 490 W-M 28 Łukta (2) 0,3116 

441 K-P 4 Tłuchowo (2) 0,3197 491 DLN 2 Prochowice (3) 0,3116 

442 K-P 4 Fabianki (2) 0,3197 492 MAŁ 12 Bystra-Sidzina (2) 0,3115 

443 LB 6 Żmudź (2) 0,3196 493 DLN 2 Czernica (2) 0,3114 

444 LS 8 Kostrzyn nad Odrą (1)  0,3195 494 DLN 2 Stoszowice (2) 0,3113 

445 LB 6 Biała Podlaska (1) 0,3195 495 ŁD 10 Nowe Ostrowy (2) 0,3112 

446 MAŁ 12 Skała (3) 0,3194 496 WLK 30 Zduny (3) 0,3112 

447 ŚW 26 Wąchock (3) 0,3194 497 K-P 4 Aleksandrów Kujawski (1) 0,3109 

448 K-P 4 Skrwilno (2) 0,3193 498 POM 22 Cewice (2) 0,3108 

449 ŁD 10 Rawa Mazowiecka (2) 0,3192 499 WLK 30 Nowe Skalmierzyce (3) 0,3107 

450 DLN 2 Sulików (2) 0,3189 500 ŁD 10 Zgierz (2) 0,3106 
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501 MAZ 14 Borowie (2) 0,3103 551 WLK 30 Chrzypsko Wielkie (2) 0,3030 

502 PODK 18 Trzebownisko (2) 0,3101 552 POM 22 Wejherowo (2) 0,3029 

503 W-M 28 Wielbark (2) 0,3098 553 POM 22 Puck (2) 0,3029 

504 PODL 20 Wysokie Mazowieckie (1) 0,3097 554 MAZ 14 Siemiątkowo (2)  0,3029 

505 PODK 18 Krasiczyn (2) 0,3096 555 ŚW 26 Oksa (2) 0,3029 

506 MAZ 14 Wyszków (3) 0,3096 556 MAZ 14 Żuromin (3) 0,3025 

507 MAZ 14 Prażmów (2) 0,3096 557 ŚW 26 Łączna (2) 0,3023 

508 LS 8 Sława (3)  0,3095 558 PODL 20 Bakałarzewo (2) 0,3017 

509 ŚW 26 Obrazów (2) 0,3095 559 ŚL 24 Ustroń (1) 0,3016 

510 K-P 4 Jabłonowo Pomorskie (3) 0,3094 560 PODK 18 Dynów (1) 0,3015 

511 ŁD 10 Kiernozia (2) 0,3093 561 PODK 18 Gać (2) 0,3011 

512 ŚL 24 Marklowice (2) 0,3093 562 ŚW 26 Raków (2) 0,3009 

513 WLK 30 Trzcianka (3) 0,3089 563 PODK 18 Cisna (2)  0,3007 

514 MAŁ 12 Bochnia (2) 0,3088 564 MAŁ 12 Gródek nad Dunajcem (2) 0,3006 

515 MAZ 14 Osieck (2) 0,3088 565 PODL 20 Klukowo (2) 0,3004 

516 ŚW 26 Wiślica (2) 0,3088 566 MAZ 14 Otwock (1) 0,3004 

517 LB 6 Krynice (2) 0,3086 567 PODL 20 Jasionówka (2) 0,3003 

518 MAZ 14 Solec nad Wisłą (2) 0,3081 568 WLK 30 Murowana Goślina (3) 0,3000 

519 ŚL 24 Włodowice (2) 0,3080 569 DLN 2 Lubawka (3) 0,2998 

520 MAŁ 12 Wiśniowa (2) 0,3079 570 MAŁ 12 Alwernia (3) 0,2995 

521 OP 16 Bierawa (2) 0,3079 571 MAŁ 12 Tokarnia (2) 0,2994 

522 WLK 30 Ostrzeszów (3) 0,3077 572 WLK 30 Chodzież (2) 0,2994 

523 ŚL 24 Żarki (3) 0,3077 573 PODK 18 Czarna (2) 0,2993 

524 WLK 30 Ujście (3) 0,3077 574 ŁD 10 Mniszków (2) 0,2990 

525 LB 6 Kurów (2) 0,3077 575 ZP 32 Złocieniec (3) 0,2989 

526 ŚL 24 Lipie (2) 0,3071 576 K-P 4 Grudziądz (1) 0,2989 

527 MAZ 14 Klwów (2) 0,3069 577 MAZ 14 Stupsk (2) 0,2988 

528 ŁD 10 Zgierz (1) 0,3067 578 DLN 2 Zagrodno (2) 0,2987 

529 K-P 4 Bukowiec (2) 0,3067 579 PODL 20 Siemiatycze (2) 0,2987 

530 DLN 2 Złotoryja (1) 0,3066 580 LB 6 Zamość (2) 0,2985 

531 LS 8 Międzyrzecz (3) 0,3059 581 LB 6 Końskowola (2) 0,2985 

532 ZP 32 Bierzwnik (2) 0,3058 582 K-P 4 Bądkowo (2) 0,2980 

533 POM 22 Lębork (1) 0,3056 583 OP 16 Lubsza (2) 0,2980 

534 DLN 2 Mściwojów (2) 0,3052 584 WLK 30 Czerniejewo (3) 0,2978 

535 WLK 30 Mycielin (2) 0,3049 585 DLN 2 Podgórzyn (2) 0,2973 

536 DLN 2 Lubań (2) 0,3047 586 K-P 4 Solec Kujawski (3) 0,2972 

537 MAZ 14 Piaseczno (3) 0,3045 587 POM 22 Bytów (3) 0,2971 

538 ZP 32 Postomino (2) 0,3045 588 DLN 2 Świdnica (1) 0,2971 

539 LS 8 Żagań (2) 0,3043 589 MAŁ 12 Koszyce (2) 0,2971 

540 W-M 28 Korsze (3) 0,3042 590 ŚL 24 Wielowieś (2) 0,2969 

541 MAŁ 12 Liszki (2) 0,3040 591 MAŁ 12 Łososina Dolna (2) 0,2967 

542 ŚW 26 Oleśnica (2) 0,3039 592 W-M 28 Frombork (3) 0,2964 

543 MAZ 14 Lubowidz (2) 0,3038 593 ZP 32 Police (3) 0,2964 

544 LB 6 Józefów nad Wisłą (2)  0,3037 594 ŚL 24 Toszek (3) 0,2961 

545 MAŁ 12 Iwkowa (2) 0,3036 595 ŚL 24 Blachownia (3) 0,2960 

546 LB 6 Włodawa (1) 0,3035 596 WLK 30 Powidz (2) 0,2958 

547 DLN 2 Legnica (1) 0,3031 597 ZP 32 Moryń (3) 0,2957 

548 DLN 2 Kamienna Góra (2) 0,3031 598 W-M 28 Kurzętnik (2) 0,2957 

549 DLN 2 Wałbrzych (1) 0,3031 599 ŁD 10 Dobryszyce (2) 0,2956 

550 WLK 30 Trzcinica (2) 0,3030 600 ZP 32 Rewal (2) 0,2952 
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601 PODL 20 Augustów (2) 0,2951 651 K-P 4 Łasin (3) 0,2888 

602 W-M 28 Działdowo (2) 0,2950 652 MAZ 14 Chotcza (2) 0,2888 

603 MAZ 14 Orońsko (2) 0,2949 653 POM 22 Stare Pole (2) 0,2886 

604 ŚW 26 Złota (2) 0,2949 654 DLN 2 Oława (1) 0,2885 

605 MAŁ 12 Przeciszów (2) 0,2948 655 MAZ 14 Baranów (2) 0,2883 

606 PODL 20 Bielsk Podlaski (1) 0,2944 656 LB 6 Rudnik (2) 0,2880 

607 WLK 30 Przemęt (2) 0,2943 657 WLK 30 Kwilcz (2) 0,2878 

608 POM 22 Osiek (2) 0,2943 658 PODK 18 Lesko (3)  0,2876 

609 LS 8 Dobiegniew (3) 0,2941 659 K-P 4 Boniewo (2) 0,2874 

610 LB 6 Potok Górny (2) 0,2939 660 LB 6 Karczmiska (2) 0,2871 

611 ŚW 26 Samborzec (2) 0,2938 661 DLN 2 Domaniów (2) 0,2871 

612 PODK 18 Jasienica Rosielna (2) 0,2937 662 LS 8 Czerwieńsk (3) 0,2871 

613 MAŁ 12 Wieliczka (3) 0,2936 663 K-P 4 Rogóźno (2) 0,2870 

614 ZP 32 Świnoujście (1) 0,2936 664 MAŁ 12 Iwanowice (2) 0,2868 

615 ŚL 24 Pyskowice (1) 0,2935 665 DLN 2 Lubań (1) 0,2867 

616 DLN 2 Malczyce (2) 0,2935 666 ŁD 10 Ręczno (2) 0,2865 

617 MAZ 14 Krasne (2) 0,2933 667 ŁD 10 Krzyżanów (2) 0,2865 

618 ŚL 24 Bojszowy (2) 0,2932 668 WLK 30 Ceków-Kolonia (2) 0,2864 

619 ŚL 24 Gilowice (2) 0,2931 669 ŚL 24 Świerklany (2) 0,2864 

620 ZP 32 Tuczno (3) 0,2930 670 PODL 20 Sejny (2) 0,2860 

621 K-P 4 Sicienko (2) 0,2927 671 LB 6 Biłgoraj (2) 0,2860 

622 LB 6 Tyszowce (3)  0,2925 672 ŚL 24 Gaszowice (2) 0,2858 

623 DLN 2 Warta Bolesławiecka (2) 0,2925 673 ŁD 10 Sławno (2) 0,2857 

624 MAZ 14 Dobre (2) 0,2924 674 W-M 28 Janowiec Kościelny (2) 0,2855 

625 MAZ 14 Szulborze Wielkie (2) 0,2923 675 MAŁ 12 Ryglice (3)  0,2855 

626 ŚL 24 Chybie (2) 0,2922 676 MAZ 14 Rzewnie (2) 0,2854 

627 ŁD 10 Wieluń (3) 0,2920 677 MAŁ 12 Raba Wyżna (2) 0,2854 

628 MAŁ 12 Szaflary (2) 0,2918 678 MAZ 14 Radzanów (2) 0,2854 

629 PODK 18 Lutowiska (2) 0,2917 679 K-P 4 Kęsowo (2) 0,2852 

630 LB 6 Frampol (3) 0,2915 680 MAZ 14 Konstancin-Jeziorna (3) 0,2851 

631 K-P 4 Dobre (2) 0,2913 681 POM 22 Pszczółki (2) 0,2849 

632 LS 8 Wymiarki (2) 0,2912 682 DLN 2 Radwanice (2) 0,2848 

633 DLN 2 Radków (3) 0,2912 683 W-M 28 Olecko (3) 0,2848 

634 PODK 18 Wojaszówka (2) 0,2909 684 MAŁ 12 Radgoszcz (2) 0,2847 

635 ŁD 10 Parzęczew (2) 0,2908 685 ŁD 10 Biała (2) 0,2846 

636 POM 22 Słupsk (2) 0,2902 686 ŚL 24 Sosnowiec (1) 0,2844 

637 WLK 30 Blizanów (2) 0,2900 687 WLK 30 Złotów (2) 0,2843 

638 ŁD 10 Drzewica (3) 0,2900 688 ŁD 10 Moszczenica (2) 0,2843 

639 ŁD 10 Wieruszów (3) 0,2899 689 ŚL 24 Pawonków (2) 0,2843 

640 LS 8 Rzepin (3) 0,2898 690 DLN 2 Jordanów Śląski (2) 0,2842 

641 PODK 18 Domaradz (2) 0,2897 691 LB 6 Serokomla (2) 0,2840 

642 K-P 4 Łabiszyn (3) 0,2897 692 LB 6 Dorohusk (2) 0,2840 

643 MAZ 14 Belsk Duży (2) 0,2897 693 W-M 28 Pisz (3) 0,2839 

644 LB 6 Borki (2) 0,2896 694 WLK 30 Grzegorzew (2) 0,2839 

645 WLK 30 Grodzisk Wielkopolski (3) 0,2896 695 ZP 32 Świdwin (2) 0,2837 

646 POM 22 Debrzno (3) 0,2893 696 LB 6 Gorzków (2) 0,2834 

647 WLK 30 Zagórów (3) 0,2892 697 LS 8 Kargowa (3) 0,2832 

648 ŁD 10 Żychlin (3) 0,2892 698 MAZ 14 Wierzbno (2) 0,2831 

649 MAŁ 12 Ciężkowice (3)  0,2891 699 K-P 4 Nieszawa (1) 0,2831 

650 OP 16 Dobrodzień (3) 0,2891 700 ŚL 24 Skoczów (3) 0,2830 
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701 ŚW 26 Brody (2) 0,2829 751 WLK 30 Wolsztyn (3) 0,2741 

702 POM 22 Borzytuchom (2) 0,2829 752 WLK 30 Kalisz (1) 0,2739 

703 ZP 32 Ustronie Morskie (2) 0,2827 753 ŚL 24 Miedźno (2) 0,2735 

704 OP 16 Lewin Brzeski (3) 0,2826 754 MAZ 14 Zatory (2) 0,2733 

705 MAŁ 12 Grybów (2) 0,2825 755 OP 16 Izbicko (2) 0,2732 

706 W-M 28 Wydminy (2) 0,2823 756 DLN 2 Piechowice (1) 0,2732 

707 ŁD 10 Łask (3) 0,2821 757 MAZ 14 Zawidz (2) 0,2732 

708 MAŁ 12 Gromnik (2) 0,2820 758 ŚW 26 Bejsce (2) 0,2730 

709 DLN 2 Wąsosz (3) 0,2816 759 DLN 2 Twardogóra (3) 0,2729 

710 DLN 2 Stare Bogaczowice (2) 0,2813 760 OP 16 Kamiennik (2) 0,2727 

711 ZP 32 Osina (2) 0,2806 761 K-P 4 Szubin (3) 0,2727 

712 PODK 18 Radymno (2) 0,2804 762 LB 6 Cyców (2) 0,2725 

713 PODL 20 Przytuły (2) 0,2802 763 ŚW 26 Chmielnik (3) 0,2725 

714 ŁD 10 Dobroń (2) 0,2801 764 MAZ 14 Lelis (2) 0,2723 

715 PODK 18 Nowa Sarzyna (3) 0,2801 765 K-P 4 Sadki (2) 0,2723 

716 POM 22 Rzeczenica (2) 0,2799 766 OP 16 Rudniki (2) 0,2722 

717 LB 6 Wólka (2) 0,2798 767 MAŁ 12 Wojnicz (3)  0,2721 

718 LB 6 Piaski (3) 0,2795 768 K-P 4 Gąsawa (2) 0,2719 

719 ŁD 10 Bedlno (2) 0,2794 769 ŚL 24 Miasteczko Śląskie (1) 0,2718 

720 ŁD 10 Łanięta (2) 0,2793 770 W-M 28 Grodziczno (2) 0,2718 

721 POM 22 Chojnice (1) 0,2792 771 PODL 20 Narewka (2) 0,2717 

722 ŚL 24 Niegowa (2) 0,2792 772 ŚW 26 Radoszyce (2) 0,2717 

723 MAŁ 12 Mogilany (2) 0,2790 773 DLN 2 Węgliniec (3) 0,2716 

724 WLK 30 Ślesin (3) 0,2787 774 LS 8 Lubrza (2) 0,2714 

725 ŚW 26 Bogoria (2) 0,2787 775 MAŁ 12 Gręboszów (2) 0,2709 

726 DLN 2 Pieszyce (1) 0,2784 776 WLK 30 Złotów (1) 0,2708 

727 ŚW 26 Chęciny (3) 0,2777 777 PODL 20 Zambrów (1) 0,2706 

728 ŁD 10 Zduńska Wola (1) 0,2777 778 ŚL 24 Strumień (3) 0,2706 

729 POM 22 Somonino (2) 0,2777 779 LB 6 Wilkołaz (2) 0,2705 

730 PODK 18 Sędziszów Małopolski (3) 0,2774 780 POM 22 Gniew (3) 0,2704 

731 MAZ 14 Stromiec (2) 0,2773 781 LB 6 Terespol (1) 0,2704 

732 POM 22 Pruszcz Gdański (2) 0,2772 782 ŚW 26 Opatowiec (2) 0,2703 

733 PODL 20 Juchnowiec Kościelny (2)  0,2771 783 PODK 18 Ulanów (3) 0,2701 

734 ŚL 24 Dębowiec (2) 0,2767 784 LS 8 Gorzów Wielkopolski (1) 0,2701 

735 PODL 20 Przerośl (2) 0,2767 785 PODL 20 Nowe Piekuty (2) 0,2700 

736 PODK 18 Zagórz (3) 0,2765 786 K-P 4 Dobrzyń nad Wisłą (3) 0,2698 

737 ŚW 26 Łagów (2) 0,2765 787 LB 6 Komarów-Osada (2) 0,2697 

738 MAŁ 12 Zakliczyn (3)  0,2760 788 ŚW 26 Górno (2) 0,2696 

739 MAZ 14 Gniewoszów (2) 0,2758 789 ŚW 26 Krasocin (2) 0,2691 

740 LB 6 Biłgoraj (1) 0,2756 790 MAŁ 12 Uście Gorlickie (2) 0,2688 

741 WLK 30 Odolanów (3) 0,2754 791 POM 22 Dzierzgoń (3)  0,2687 

742 MAZ 14 Gąbin (3) 0,2754 792 ŚW 26 Klimontów (2) 0,2684 

743 PODK 18 Czermin (2) 0,2751 793 ŚL 24 Kochanowice (2) 0,2682 

744 MAZ 14 Repki (2) 0,2751 794 ŁD 10 Sędziejowice (2) 0,2682 

745 PODL 20 Kuźnica (2) 0,2751 795 DLN 2 Pielgrzymka (2) 0,2679 

746 ZP 32 Banie (2) 0,2751 796 MAŁ 12 Świątniki Górne (3)  0,2679 

747 ŁD 10 Brzeźnio (2) 0,2751 797 MAZ 14 Stary Lubotyń (2) 0,2677 

748 WLK 30 Rychtal (2) 0,2749 798 ŁD 10 Koluszki (3) 0,2676 

749 WLK 30 Krzykosy (2) 0,2748 799 ZP 32 Stargard Szczeciński (1) 0,2674 

750 OP 16 Ozimek (3) 0,2747 800 LS 8 Dąbie (2) 0,2674 
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801 MAŁ 12 Spytkowice (2)  0,2673 851 PODK 18 Zarszyn (2) 0,2596 

802 POM 22 Stara Kiszewa (2) 0,2671 852 MAZ 14 Goworowo (2) 0,2595 

803 DLN 2 Wądroże Wielkie (2) 0,2670 853 MAZ 14 Dębe Wielkie (2) 0,2595 

804 LS 8 Przewóz (2) 0,2670 854 K-P 4 Łysomice (2) 0,2595 

805 OP 16 Strzeleczki (2) 0,2668 855 ŚW 26 Lipnik (2) 0,2593 

806 LB 6 Konstantynów (2) 0,2667 856 MAZ 14 Młynarze (2) 0,2593 

807 ŚL 24 Czeladź (1) 0,2666 857 ZP 32 Będzino (2) 0,2592 

808 OP 16 Dąbrowa (2) 0,2661 858 PODK 18 Solina (2)  0,2592 

809 ŚL 24 Opatów (2) 0,2660 859 WLK 30 Koźminek (2) 0,2592 

810 LB 6 Werbkowice (2) 0,2658 860 MAZ 14 Rościszewo (2) 0,2591 

811 ŚL 24 Starcza (2) 0,2655 861 PODK 18 Wielkie Oczy (2) 0,2591 

812 WLK 30 Wysoka (3) 0,2649 862 MAŁ 12 Budzów (2) 0,2591 

813 ŁD 10 Wola Krzysztoporska (2) 0,2648 863 ZP 32 Bobolice (3) 0,2590 

814 W-M 28 Sorkwity (2) 0,2647 864 WLK 30 Wronki (3) 0,2588 

815 W-M 28 Pozezdrze (2)  0,2645 865 PODL 20 Choroszcz (3) 0,2588 

816 POM 22 Tczew (2) 0,2644 866 LB 6 Białopole (2) 0,2588 

817 K-P 4 Osie (2) 0,2644 867 MAŁ 12 Radłów (3)  0,2587 

818 MAŁ 12 Czorsztyn (2) 0,2643 868 W-M 28 Godkowo (2) 0,2587 

819 ŁD 10 Rokiciny (2) 0,2638 869 MAZ 14 Garwolin (1) 0,2585 

820 DLN 2 Głuszyca (3) 0,2638 870 LB 6 Trzydnik Duży (2) 0,2584 

821 WLK 30 Książ Wielkopolski (3) 0,2637 871 ŁD 10 Regnów (2) 0,2583 

822 PODK 18 Czudec (2) 0,2636 872 ŚW 26 Tarłów (2) 0,2582 

823 WLK 30 Lisków (2) 0,2634 873 MAŁ 12 Szczawnica (3)  0,2581 

824 MAZ 14 Nasielsk (3) 0,2634 874 PODK 18 Błażowa (3) 0,2580 

825 WLK 30 Granowo (2) 0,2633 875 ZP 32 Trzebiatów (3) 0,2580 

826 WLK 30 Krajenka (3) 0,2633 876 K-P 4 Koneck (2) 0,2580 

827 MAZ 14 Lutocin (2) 0,2632 877 WLK 30 Koźmin Wielkopolski (3)  0,2579 

828 ŚL 24 Mstów (2) 0,2632 878 DLN 2 Miłkowice (2) 0,2577 

829 WLK 30 Lądek (2) 0,2631 879 POM 22 Dziemiany (2) 0,2575 

830 POM 22 Trąbki Wielkie (2) 0,2631 880 ŚL 24 Kłobuck (3) 0,2573 

831 LB 6 Tuczna (2) 0,2630 881 MAZ 14 Mszczonów (3) 0,2571 

832 MAZ 14 Sabnie (2) 0,2627 882 PODL 20 Nowogród (3) 0,2570 

833 ŁD 10 Drużbice (2) 0,2625 883 POM 22 Skórcz (1) 0,2566 

834 ZP 32 Chojna (3) 0,2624 884 LB 6 Skierbieszów (2) 0,2566 

835 ŚL 24 Boronów (2) 0,2623 885 MAŁ 12 Charsznica (2) 0,2564 

836 LS 8 Lubniewice (3) 0,2621 886 OP 16 Gorzów Śląski (3) 0,2563 

837 MAZ 14 Tczów (2) 0,2620 887 PODK 18 Przecław (3)  0,2559 

838 ŁD 10 Czarnocin (2) 0,2616 888 K-P 4 Bobrowniki (2) 0,2559 

839 MAZ 14 Łaskarzew (2) 0,2615 889 DLN 2 Bierutów (3) 0,2558 

840 POM 22 Dębnica Kaszubska (2) 0,2613 890 K-P 4 Dobrcz (2) 0,2557 

841 ŁD 10 Kutno (2) 0,2613 891 POM 22 Koczała (2) 0,2555 

842 WLK 30 Ryczywół (2) 0,2613 892 POM 22 Lichnowy (2) 0,2555 

843 POM 22 Kościerzyna (1) 0,2604 893 MAZ 14 Stoczek (2) 0,2553 

844 WLK 30 Szydłowo (2) 0,2603 894 MAZ 14 Wilga (2) 0,2552 

845 MAŁ 12 Andrychów (3) 0,2601 895 PODK 18 Dzikowiec (2) 0,2551 

846 ŚL 24 Łodygowice (2) 0,2599 896 PODK 18 Chorkówka (2) 0,2551 

847 WLK 30 Ostrowite (2) 0,2599 897 ŁD 10 Andrespol (2) 0,2550 

848 POM 22 Mikołajki Pomorskie (2)  0,2598 898 WLK 30 Ostrów Wielkopolski (2) 0,2550 

849 WLK 30 Nekla (3)  0,2596 899 LB 6 Urszulin (2) 0,2550 

850 PODL 20 Sztabin (2) 0,2596 900 PODK 18 Hyżne (2) 0,2550 
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901 W-M 28 Olsztynek (3) 0,2550 951 PODK 18 Zaklików (3)  0,2478 

902 WLK 30 Witkowo (3) 0,2545 952 POM 22 Szemud (2) 0,2476 

903 K-P 4 Chełmno (2) 0,2543 953 MAŁ 12 Lipnica Wielka (2) 0,2476 

904 W-M 28 Małdyty (2) 0,2543 954 MAŁ 12 Koniusza (2) 0,2475 

905 WLK 30 Pyzdry (3) 0,2541 955 K-P 4 Chełmża (1) 0,2474 

906 ŚW 26 Małogoszcz (3)  0,2541 956 ŁD 10 Słupia (2) 0,2472 

907 MAZ 14 Żelechów (3) 0,2541 957 LB 6 Włodawa (2) 0,2469 

908 WLK 30 Trzemeszno (3) 0,2540 958 ZP 32 Nowogródek Pomorski (2) 0,2468 

909 LS 8 Nowogród Bobrzański (3) 0,2540 959 W-M 28 Miłki (2) 0,2464 

910 K-P 4 Osięciny (2) 0,2539 960 LB 6 Dęblin (1) 0,2462 

911 WLK 30 Niechanowo (2) 0,2536 961 PODL 20 Drohiczyn (3) 0,2459 

912 WLK 30 Krobia (3) 0,2536 962 ŁD 10 Czarnożyły (2) 0,2454 

913 PODL 20 Śniadowo (2) 0,2533 963 K-P 4 Gruta (2) 0,2445 

914 LB 6 Zakrzew (2) 0,2532 964 WLK 30 Nowe Miasto nad Wartą (2) 0,2444 

915 ŚL 24 Czechowice-Dziedzice (3) 0,2532 965 MAŁ 12 Nowy Targ (2) 0,2443 

916 LB 6 Kazimierz Dolny (3) 0,2529 966 W-M 28 Biskupiec (2) 0,2441 

917 LB 6 Jabłoń (2) 0,2528 967 K-P 4 Dębowa Łąka (2) 0,2439 

918 WLK 30 Buk (3) 0,2528 968 ŁD 10 Łęczyca (2) 0,2437 

919 WLK 30 Kamieniec (2) 0,2527 969 WLK 30 Perzów (2) 0,2435 

920 POM 22 Nowa Wieś Lęborska (2) 0,2526 970 PODL 20 Jedwabne (3) 0,2434 

921 WLK 30 Kórnik (3) 0,2525 971 ŁD 10 Dalików (2) 0,2433 

922 MAZ 14 Lipowiec Kościelny (2) 0,2523 972 WLK 30 Osiek Mały (2) 0,2430 

923 W-M 28 Kowale Oleckie (2) 0,2523 973 WLK 30 Wągrowiec (2) 0,2429 

924 ŁD 10 Kobiele Wielkie (2) 0,2522 974 ŚW 26 Skarżysko-Kamienna (1) 0,2428 

925 LS 8 Bytom Odrzański (3) 0,2522 975 ŚL 24 Tworóg (2) 0,2428 

926 K-P 4 Rypin (2) 0,2521 976 LS 8 Zwierzyn (2) 0,2427 

927 MAZ 14 Nowa Sucha (2) 0,2516 977 LS 8 Górzyca (2) 0,2426 

928 PODK 18 Dębowiec (2) 0,2515 978 MAŁ 12 Piwniczna-Zdrój (3)  0,2426 

929 WLK 30 Kramsk (2) 0,2514 979 PODL 20 Zabłudów (3) 0,2425 

930 WLK 30 Kołaczkowo (2) 0,2514 980 ZP 32 Świerzno (2) 0,2425 

931 LS 8 Stare Kurowo (2) 0,2513 981 MAZ 14 Sienno (2) 0,2424 

932 PODL 20 Lipsk (3) 0,2509 982 ŁD 10 Galewice (2) 0,2424 

933 MAZ 14 Lipsko (3) 0,2508 983 ŁD 10 Sulmierzyce (2) 0,2423 

934 MAZ 14 Dzierzgowo (2) 0,2506 984 WLK 30 Gizałki (2) 0,2422 

935 PODK 18 Radomyśl Wielki (3) 0,2501 985 PODL 20 Szczuczyn (3) 0,2420 

936 PODL 20 Turośń Kościelna (2) 0,2500 986 ŁD 10 Żytno (2) 0,2418 

937 ŁD 10 Dłutów (2) 0,2499 987 K-P 4 Górzno (3) 0,2418 

938 ŚL 24 Koszęcin (2) 0,2499 988 ŚL 24 Ślemień (2) 0,2417 

939 ZP 32 Lipiany (3) 0,2499 989 LB 6 Niedźwiada (2) 0,2416 

940 ŁD 10 Bielawy (2) 0,2495 990 MAZ 14 Wąsewo (2) 0,2415 

941 ŚL 24 Jasienica (2) 0,2493 991 MAZ 14 Puszcza Mariańska (2) 0,2413 

942 ŚW 26 Opatów (3) 0,2490 992 OP 16 Pawłowiczki (2) 0,2413 

943 WLK 30 Pogorzela (3) 0,2489 993 ŚL 24 Hażlach (2)  0,2413 

944 W-M 28 Rozogi (2) 0,2488 994 PODL 20 Turośl (2) 0,2408 

945 K-P 4 Świekatowo (2) 0,2487 995 LB 6 Adamów (2) 0,2407 

946 DLN 2 Żórawina (2) 0,2487 996 LB 6 Łomazy (2) 0,2406 

947 MAZ 14 Stara Błotnica (2) 0,2486 997 MAZ 14 Sokołów Podlaski (1) 0,2406 

948 MAZ 14 Łochów (3) 0,2483 998 LB 6 Stary Zamość (2) 0,2404 

949 W-M 28 Susz (3) 0,2482 999 MAŁ 12 Jodłownik (2) 0,2404 

950 ZP 32 Płoty (3) 0,2481 1000 K-P 4 Izbica Kujawska (3) 0,2401 
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1001 LS 8 Bobrowice (2) 0,2401 1051 PODK 18 Białobrzegi (2) 0,2327 

1002 MAŁ 12 Limanowa (2) 0,2393 1052 PODL 20 Nowy Dwór (2) 0,2326 

1003 ŁD 10 Radomsko (2) 0,2393 1053 DLN 2 Lewin Kłodzki (2) 0,2321 

1004 ZP 32 Białogard (2) 0,2392 1054 ZP 32 Stara Dąbrowa (2) 0,2321 

1005 PODK 18 Skołyszyn (2) 0,2389 1055 K-P 4 Lisewo (2) 0,2320 

1006 POM 22 Luzino (2) 0,2388 1056 K-P 4 Zławieś Wielka (2) 0,2320 

1007 LS 8 Trzebiechów (2) 0,2388 1057 PODK 18 Wadowice Górne (2) 0,2317 

1008 POM 22 Potęgowo (2) 0,2386 1058 OP 16 Radłów (2) 0,2315 

1009 POM 22 Wicko (2) 0,2386 1059 K-P 4 Lubraniec (3) 0,2315 

1010 ŁD 10 Grabica (2) 0,2385 1060 W-M 28 Zalewo (3) 0,2314 

1011 WLK 30 Wilczyn (2) 0,2385 1061 WLK 30 Rzgów (2) 0,2314 

1012 PODK 18 Osiek Jasielski (2) 0,2384 1062 WLK 30 Malanów (2) 0,2313 

1013 PODL 20 Supraśl (3) 0,2383 1063 OP 16 Lubrza (2) 0,2311 

1014 OP 16 Tarnów Opolski (2) 0,2379 1064 MAZ 14 Wieniawa (2) 0,2308 

1015 PODK 18 Majdan Królewski (2) 0,2375 1065 MAZ 14 Domanice (2) 0,2307 

1016 ŁD 10 Buczek (2) 0,2375 1066 MAZ 14 Stara Biała (2) 0,2306 

1017 MAŁ 12 Czchów (3)  0,2370 1067 K-P 4 Rogowo (2) 0,2306 

1018 WLK 30 Kaczory (2) 0,2370 1068 LS 8 Iłowa (3) 0,2304 

1019 LS 8 Nowe Miasteczko (3) 0,2367 1069 W-M 28 Bartoszyce (2) 0,2303 

1020 PODL 20 Grodzisk (2) 0,2365 1070 MAZ 14 Iłża (3) 0,2303 

1021 ŁD 10 Wolbórz (3)  0,2364 1071 ŚL 24 Zebrzydowice (2) 0,2301 

1022 POM 22 Sadlinki (2) 0,2362 1072 ŁD 10 Błaszki (3) 0,2300 

1023 K-P 4 Stolno (2) 0,2361 1073 PODK 18 Markowa (2) 0,2299 

1024 WLK 30 Białośliwie (2) 0,2359 1074 ŁD 10 Brąszewice (2) 0,2299 

1025 W-M 28 Prostki (2) 0,2357 1075 MAŁ  12 Chrzanów (3) 0,2295 

1026 LS 8 Brody (2) 0,2355 1076 PODL 20 Wąsosz (2) 0,2294 

1027 ŚL 24 Kruszyna (2) 0,2354 1077 ZP 32 Golczewo (3) 0,2290 

1028 MAZ 14 Dąbrówka (2) 0,2352 1078 K-P 4 Bytoń (2) 0,2289 

1029 PODK 18 Raniżów (2) 0,2349 1079 PODK 18 Sokołów Małopolski (3) 0,2288 

1030 MAŁ 12 Wietrzychowice (2) 0,2349 1080 PODK 18 Radomyśl nad Sanem (2)  0,2283 

1031 MAZ 14 Sochaczew (2) 0,2347 1081 MAŁ 12 Chełmek (3) 0,2282 

1032 ŚL 24 Milówka (2) 0,2345 1082 DLN 2 Jemielno (2) 0,2282 

1033 LS 8 Szczaniec (2) 0,2345 1083 K-P 4 Piotrków Kujawski (3)  0,2282 

1034 DLN 2 Paszowice (2) 0,2344 1084 WLK 30 Babiak (2) 0,2282 

1035 LB 6 Rybczewice (2) 0,2344 1085 ŁD 10 Kluki (2) 0,2277 

1036 PODK 18 Bojanów (2) 0,2344 1086 PODL 20 Trzcianne (2) 0,2274 

1037 WLK 30 Turek (2) 0,2343 1087 POM 22 Lipusz (2) 0,2273 

1038 MAZ 14 Ciechanów (2) 0,2341 1088 MAZ 14 Jakubów (2) 0,2271 

1039 PODK 18 Brzostek (3)  0,2340 1089 OP 16 Zębowice (2) 0,2270 

1040 ŚW 26 Iwaniska (2) 0,2338 1090 MAZ 14 Joniec (2) 0,2267 

1041 PODK 18 Łańcut (2) 0,2334 1091 ŁD 10 Czastary (2) 0,2265 

1042 LB 6 Stanin (2) 0,2334 1092 MAZ 14 Pokrzywnica (2) 0,2264 

1043 WLK 30 Kostrzyn (3) 0,2333 1093 LB 6 Turobin (2) 0,2260 

1044 MAZ 14 Troszyn (2) 0,2332 1094 PODK 18 Nozdrzec (2) 0,2259 

1045 ZP 32 Marianowo (2) 0,2331 1095 PODK 18 Pilzno (3) 0,2257 

1046 ŚW 26 Słupia (2)  0,2330 1096 PODK 18 Tuszów Narodowy (2) 0,2255 

1047 MAZ 14 Miedzna (2) 0,2329 1097 W-M 28 Jeziorany (3) 0,2255 

1048 OP 16 Reńska Wieś (2) 0,2329 1098 PODL 20 Grabowo (2) 0,2253 

1049 LB 6 Trzebieszów (2) 0,2329 1099 LB 6 Zalesie (2) 0,2253 

1050 PODK 18 Cmolas (2) 0,2328 1100 ZP 32 Tychowo (3)  0,2253 
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Miejsce 

w 

rankingu 

WOJ. 
KOD 

WOJ. 
Nazwa i typ gminy* 

Wskaźnik 

sprawności  

Miejsce 

w 

rankingu 

WOJ. 
KOD 

WOJ. 
Nazwa i typ gminy Wskaźnik 

sprawności  

1101 WLK 30 Rogoźno (3) 0,2246 1151 MAZ 14 Kosów Lacki (3)  0,2121 

1102 W-M 28 Lubawa (2) 0,2241 1152 PODL 20 Dobrzyniewo Duże (2)  0,2120 

1103 PODK 18 Oleszyce (3) 0,2241 1153 W-M 28 Płoskinia (2) 0,2114 

1104 MAZ 14 Świercze (2) 0,2237 1154 ŁD 10 Wielgomłyny (2) 0,2109 

1105 PODL 20 Janów (2) 0,2237 1155 WLK 30 Kazimierz Biskupi (2) 0,2107 

1106 POM 22 Konarzyny (2) 0,2232 1156 PODK 18 Borowa (2) 0,2103 

1107 K-P 4 Brześć Kujawski (3) 0,2232 1157 K-P 4 Topólka (2) 0,2101 

1108 LS 8 Bojadła (2) 0,2228 1158 MAŁ 12 Mędrzechów (2) 0,2099 

1109 WLK 30 Łubowo (2) 0,2228 1159 MAŁ 12 Czernichów (2) 0,2095 

1110 PODL 20 Czyże (2) 0,2227 1160 LB 6 Izbica (2) 0,2094 

1111 PODK 18 Lubaczów (2) 0,2226 1161 DLN 2 Nowa Ruda (2) 0,2093 

1112 LS 8 Bledzew (2) 0,2225 1162 PODK 18 Krzeszów (2) 0,2093 

1113 K-P 4 Bartniczka (2)  0,2217 1163 ŁD 10 Rozprza (2) 0,2091 

1114 PODK 18 Dynów (2) 0,2216 1164 PODK 18 Kołaczyce (3)  0,2091 

1115 PODL 20 Puńsk (2) 0,2216 1165 PODL 20 Nurzec-Stacja (2) 0,2087 

1116 PODL 20 Szypliszki (2) 0,2212 1166 DLN 2 Cieszków (2) 0,2085 

1117 ŁD 10 Daszyna (2) 0,2210 1167 ŁD 10 Poddębice (3) 0,2082 

1118 MAZ 14 Naruszewo (2) 0,2208 1168 PODL 20 Szumowo (2) 0,2082 

1119 ŁD 10 Poświętne (2) 0,2206 1169 K-P 4 Białe Błota (2) 0,2076 

1120 PODK 18 Fredropol (2) 0,2203 1170 ŚL 24 Kłomnice (2) 0,2076 

1121 PODL 20 Zambrów (2) 0,2203 1171 PODL 20 Bielsk Podlaski (2) 0,2073 

1122 MAZ 14 Jednorożec (2) 0,2199 1172 W-M 28 Wieliczki (2) 0,2073 

1123 WLK 30 Olszówka (2) 0,2191 1173 PODK 18 Bukowsko (2) 0,2070 

1124 W-M 28 Nowe Miasto Lubawskie (2) 0,2190 1174 ŚW 26 Pierzchnica (2) 0,2067 

1125 PODK 18 Rokietnica (2) 0,2189 1175 K-P 4 Mogilno (3) 0,2057 

1126 ŚW 26 Gowarczów (2) 0,2189 1176 LB 6 Wola Uhruska (2) 0,2053 

1127 LB 6 Kraśniczyn (2) 0,2185 1177 MAŁ 12 Olesno (2) 0,2038 

1128 MAZ 14 Łąck (2) 0,2185 1178 ŁD 10 Rzeczyca (2) 0,2038 

1129 POM 22 Zblewo (2) 0,2184 1179 K-P 4 Rojewo (2) 0,2037 

1130 MAZ 14 Czerwińsk nad Wisłą (2) 0,2178 1180 ŚW 26 Pawłów (2) 0,2036 

1131 PODK 18 Narol (3)  0,2176 1181 ŚW 26 Osiek (3) 0,2034 

1132 ŚW 26 Piekoszów (2) 0,2175 1182 OP 16 Otmuchów (3) 0,2029 

1133 K-P 4 Papowo Biskupie (2) 0,2173 1183 MAZ 14 Poświętne (2) 0,2028 

1134 POM 22 Smętowo Graniczne (2) 0,2167 1184 MAZ 14 Sieciechów (2) 0,2028 

1135 MAZ 14 Borkowice (2) 0,2166 1185 ŁD 10 Gidle (2) 0,2025 

1136 LS 8 Szprotawa (3) 0,2161 1186 K-P 4 Radziejów (2) 0,2025 

1137 ŁD 10 Lgota Wielka (2) 0,2161 1187 LB 6 Stary Brus (2) 0,2025 

1138 W-M 28 Kalinowo (2) 0,2160 1188 PODK 18 Krzywcza (2) 0,2017 

1139 ŁD 10 Domaniewice (2) 0,2157 1189 PODL 20 Kulesze Kościelne (2) 0,2006 

1140 LB 6 Zwierzyniec (3) 0,2156 1190 LB 6 Chrzanów (2) 0,2006 

1141 WLK 30 Krzymów (2) 0,2155 1191 W-M 28 Reszel (3) 0,1995 

1142 ZP 32 Przybiernów (2) 0,2153 1192 LS 8 Brzeźnica (2) 0,1994 

1143 K-P 4 Dragacz (2) 0,2147 1193 ŚL 24 Popów (2) 0,1992 

1144 W-M 28 Banie Mazurskie (2)  0,2147 1194 W-M 28 Bisztynek (3) 0,1989 

1145 WLK 30 Grodziec (2) 0,2142 1195 MAZ 14 Grębków (2) 0,1988 

1146 W-M 28 Kolno (2) 0,2136 1196 LB 6 Wojciechów (2) 0,1981 

1147 PODL 20 Wiżajny (2) 0,2134 1197 WLK 30 Wierzbinek (2) 0,1975 

1148 K-P 4 Czernikowo (2) 0,2129 1198 PODK 18 Dubiecko (2) 0,1962 

1149 PODL 20 Grajewo (2) 0,2129 1199 ŁD 10 Witonia (2) 0,1961 

1150 W-M 28 Świętajno (2) 0,2121 1200 PODK 18 Jarocin (2) 0,1954 
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Miejsce 

w 

rankingu 

WOJ. 
KOD 

WOJ. 
Nazwa i typ gminy* 

Wskaźnik 

sprawności  

1201 WLK 30 Czermin (2) 0,1951 

1202 PODL 20 Filipów (2) 0,1935 

1203 LB 6 Kock (3) 0,1923 

1204 MAZ 14 Karniewo (2) 0,1913 

1205 MAZ 14 Sońsk (2) 0,1907 

1206 LB 6 Gościeradów (2) 0,1902 

1207 LB 6 Stoczek Łukowski (2)  0,1902 

1208 PODK 18 Olszanica (2)  0,1884 

1209 LB 6 Hanna (2) 0,1881 

1210 ŚL 24 Ciasna (2) 0,1878 

1211 POM 22 Bobowo (2) 0,1874 

1212 MAZ 14 Gołymin-Ośrodek (2) 0,1863 

1213 K-P 4 Osiek (2) 0,1856 

1214 PODL 20 Ciechanowiec (3) 0,1825 

1215 MAŁ 12 Nowe Brzesko (3) * 0,1816 

1216 MAZ 14 Celestynów (2) 0,1753 

1217 ZP 32 Recz (3) 0,1744 

1218 ŁD 10 Sieradz (2) 0,1713 

1219 LS 8 Krzeszyce (2) 0,1635 

1220 WLK 30 
Miasteczko Krajeńskie 

(2) 
0,1536 

 gdzie: (1) - gmina miejska, (2) - gmina wiejska, (3) - gmina miejsko-wiejska 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL/GUS i wyników badań bezpośrednich. 
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Załącznik 3 

Ankieta ewaluacyjna  

Sprawność instytucjonalna miast i gmin  
 

1. Czy władze gminy (miasta) pomagają w podejmowaniu i rozwoju działalności gospodarczej? 

1.1.   NIE 1.2.   TAK  jeśli tak, to: 

Czy podejmowane działania w zakresie wspierania działalności gospodarczej przynoszą założone efekty? 

1.2.1.    zdecydowanie tak 1.2.2.   raczej tak 1.2.3.   raczej nie 1.2.4.   zdecydowanie nie 

2. Czy gmina (miasto) współpracuje z innymi instytucjami w celu kreowania optymalnych warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej? (max 1 odpowiedź) 

2.1.   nie  2.2.   tak, ale współpracujemy rzadko  
2.3.   tak, mamy kilka jednostek, z którymi współpracujemy regularnie 
2.4.   tak, stale współpracujemy z szerokim gronem jednostek 

3. Czy działania podejmowane wspólnie z innymi podmiotami w celu kreowania optymalnych warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy (miasta) przynoszą założone efekty? 

3.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie podejmuje takich działań 

3.2.   zdecydowanie tak 3.3.   raczej tak 3.4.   raczej nie 3.5.   zdecydowanie nie 

4. Czy gmina (miasto) podejmuje działania w celu zwiększenia udziału przedsiębiorców w tworzeniu 
przyjaznych warunków do rozwoju biznesu? (max 1 odpowiedź) 

4.1.   nie 
4.2.   tak, staramy się poznawać opinie przedsiębiorców i informować ich o najważniejszych zadaniach podejmowanych 

w gminie 
4.3.   tak, współpraca z przedsiębiorcami opiera się na ich regularnym, zaplanowanym udziale w zadaniach  

podejmowanych wspólnie z gminą 
4.4.   tak, wypracowano i wdrożono mechanizmy oraz formy współpracy z przedsiębiorcami jako formalną grupą  

doradczą prowadzące do ich aktywnego, zaplanowanego, regularnego udziału w większości zadań 
podejmowanych wspólnie z gminą 

5. Czy działania podejmowane w celu zwiększenia udziału przedsiębiorców w tworzeniu przyjaznych warunków 
do rozwoju biznesu przynoszą założone efekty?  

5.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie podejmuje takich działań 

5.2.   zdecydowanie tak 5.3.   raczej tak 5.4.   raczej nie 5.5.   zdecydowanie nie 

6. Czy gmina (miasto) posiada strategię rozwoju adekwatną do aktualnych problemów rozwojowych i 
uwarunkowań zewnętrznych? (max 1 odpowiedź) 

6.1.   nie, nie posiadamy formalnie takiego dokumentu 
6.2.   tak, posiadamy strategię, która nie była i nie będzie aktualizowana do końca okresu jej obowiązywania 
6.3.   tak, posiadamy strategię, która była/jest aktualizowana na podstawie przeprowadzonej oceny, ale dokonanej 

dopiero w sytuacjach problemowych 
6.4.   tak, posiadamy strategię, która jest aktualizowana na podstawie regularnie prowadzonego monitoringu 

7. Czy strategia w gminie (mieście) spełnia założone zadania? 

7.1.    zdecydowanie tak 7.2.   raczej tak 7.3.   raczej nie 7.4.   zdecydowanie nie 

8. Czy w gminie (mieście) podejmowane są działania prowadzące do poprawy jakości infrastruktury technicznej 
i usług komunalnych? 

8.1.   NIE 8.2.   TAK  jeśli tak, to: 

Czy wprowadzone rozwiązania przyczyniły się do poprawy warunków życia mieszkańców? 

8.2.1.   zdecydowanie tak 8.2.2.   raczej tak 8.2.3.   raczej nie 8.2.4.   zdecydowanie nie 

9. Czy w gminie (mieście) prowadzone są działania związane z poprawą zarządzania przestrzenią? 

9.1.   NIE 9.2.   TAK  jeśli tak, to: 

Czy ww. działania wpłynęły pozytywnie na zarządzanie przestrzenią w gminie (mieście)? 

9.2.1.   zdecydowanie tak 9.2.2.   raczej tak 9.2.3.   raczej nie 9.2.4.   zdecydowanie nie 
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10. Czy w gminie (mieście) podjęto działania zmierzające do zwiększenia udziału lokalnej społeczności we 
współdecydowaniu o prowadzonej gospodarce finansowej? 

10.1.   NIE 10.2.   TAK  jeśli tak, to: 

Czy ich realizacja przyniosła założone efekty?  

10.2.1.   zdecydowanie tak 10.2.2.   raczej tak 10.2.3.   raczej nie 10.2.4.   zdecydowanie nie 

11. Czy w gminie (mieście) podjęto działania zmierzające do racjonalizacji gospodarki budżetowej? 

11.1.   NIE 11.2.   TAK  jeśli tak, to: 

Czy realizacja podjętych działań przyczyniła się do racjonalizacji gospodarki budżetowej? 

11.2.1.   zdecydowanie tak 11.2.2.   raczej tak 11.2.3.   raczej nie 11.2.4.   zdecydowanie nie 

12. Czy w gminie (mieście) od 2007 r. realizowane były/są zadania inwestycyjne? 

12.1.   NIE 12.2.   TAK  jeśli tak, to czy towarzyszyły im konsultacje społeczne? (max 1 
odpowiedź) 

12.2.1.   tak, sporadycznie 
12.2.2.   tak, często, ale nie przy realizacji każdej inwestycji 
12.2.3.   tak, zawsze przy każdym realizowanym zadaniu 

13. Czy realizowane zadania inwestycyjne przyczyniają się do zadłużania gminy (miasta)? (max 1 odpowiedź) 

13.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie realizowała/realizuje zadań inwestycyjnych 
13.2.   nie, nie przyczyniają się  
13.3.   tak, w coraz większym stopniu 
13.4.   tak, balansujemy na granicy dopuszczalnej prawnie 
13.5.   tak, w coraz mniejszym stopniu 

14. Czy gmina (miasto) podejmuje działania związane z zarządzaniem długiem? (max 1 odpowiedź) 

14.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie jest zadłużona 
14.2.   nie, nie podejmujemy takich działań 
14.3.   tak, w przypadku pojawienia się zagrożeń związanych z obsługą zadłużenia korzystamy ze źródeł wewnętrznych  

(np. sprzedaż majątku, podniesienie podatków i opłat lokalnych) 
14.4.   tak, w przypadku pojawienia się zagrożeń związanych z obsługą zadłużenia staramy się ograniczyć udział źródeł  

wewnętrznych i poszukujemy innych rozwiązań 
14.5.   tak, jesteśmy świadomi ryzyka finansowego w zarządzaniu długiem, co uwzględniamy w budżecie i wdrażamy  

odpowiednie instrumenty w koniecznych sytuacjach 

15. Czy realizacja podjętych działań przyczyniła się do zmniejszenia zadłużenia? (max 1 odpowiedź) 

15.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie jest zadłużona 

15.2.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie podejmuje takich działań 

15.3.   zdecydowanie tak 15.4.   raczej tak 15.5.   raczej nie 15.6.   zdecydowanie nie 

16. Czy w gminie (mieście) podjęto działania zmierzające do poprawy efektywności zarządzania finansami? 

16.1.   NIE 16.2.   TAK  jeśli tak, to: 

Czy wdrożone działania poprawiły efektywność zarządzania finansami miasta/gminy? 

16.2.1.   zdecydowanie tak 16.2.2.   raczej tak 16.2.3.   raczej nie 16.2.4.   zdecydowanie nie 
 

17. Czy istniejący system świadczenia usług administracyjnych w gminie (mieście) zapewnia sprawną obsługę 
interesantów?  

17.1.   zdecydowanie tak 17.2.   raczej tak 17.3.   raczej nie 17.4.   zdecydowanie nie 

18. Czy w urzędzie gminy (miasta) prowadzona jest samokontrola (audyt wewnętrzny) załatwianych spraw 
administracyjnych (np. odwołania od decyzji, czas załatwienia sprawy)? (max 1 odpowiedź) 

18.1.   nie 
18.2.   rzadko 

18.3.   dosyć często, ale bez opracowanego harmonogramu 
18.4.   tak, regularnie wg opracowanego harmonogramu 
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19. Czy w związku z wynikami samokontroli wdrażane są działania mające na celu poprawę sprawności w tym 
obszarze? (max 1 odpowiedź) 

19.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie prowadzi samokontroli  
19.2.   nie, nie podejmujemy takich działań 
19.3.   tak, ale koncentrujemy się na obszarach, w których jesteśmy najmniej sprawni 
19.4.   tak, ale koncentrujemy się na wdrażaniu działań w obszarach najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju gminy  

(miasta) 
19.5.   tak, wdrażane są kompleksowe działania w celu zapewnienia jak najwyższej sprawności 

20. Czy wdrożona samokontrola przyczyniła się do sprawniejszego załatwiania spraw administracyjnych?  

20.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie podejmuje takich działań 

20.2.   zdecydowanie tak 20.3.   raczej tak 20.4.   raczej nie 20.5.   zdecydowanie nie 

21. Czy w gminie (mieście) podejmowane są działania w kierunku poprawy obsługi prawnej urzędu? (max 1 
odpowiedź) 

21.1.   nie 
21.2.   tak, ale tylko w sytuacjach bieżących trudności, z którymi nie możemy sami sobie poradzić 
21.3.   tak, podejmujemy zaplanowane i kompleksowe działania, ale koncentrujemy się na najważniejszych dla gminy  

(miasta) sprawach 
21.4.   tak, podejmujemy działania umożliwiające obsługę prawną na najwyższym poziomie w szerokim zakresie 

22. Czy działania podejmowane w kierunku poprawy obsługi prawnej urzędu gminy (miasta) przyniosły założony 
efekt?  

22.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie podejmuje takich działań 

22.2.   zdecydowanie tak 22.3.   raczej tak 22.4.   raczej nie 22.5.   zdecydowanie nie 

23. Czy władze gminy (miasta) modyfikują strukturę organizacyjną urzędu w związku ze zmieniającą się sytuacją 
społeczno-gospodarczą i  koniecznością podejmowania nowych zadań? (max 1 odpowiedź) 

23.1.   nie 
23.2.   tak, zmieniamy strukturę organizacyjną urzędu, ale rzadko i tylko wówczas gdy obniża się jakość wykonywanych  

zadań 
23.3.   tak, zmieniamy strukturę organizacyjną urzędu regularnie, ale nie dotyczy to wszystkich obszarów jego  

funkcjonowania  
23.4.   tak, wprowadzamy zmiany w strukturze organizacyjnej kompleksowo, aby zapewnić sprawność realizowanych  

zadań

24. Czy ww. działania poprawiły funkcjonowanie urzędu i podniosły jakość świadczonych usług?  

24.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie podejmuje takich działań 

24.2.   zdecydowanie tak 24.3.   raczej tak 24.4.   raczej nie 24.5.   zdecydowanie nie 

25. Czy gmina (miasto) współpracuje z innymi jednostkami w celu poprawy funkcjonowania urzędu i 
podnoszenia jakości świadczonych usług? (max 1 odpowiedź) 

25.1.   nie 25.2.   tak, ale współpracujemy rzadko  
25.3.   tak, mamy kilka jednostek, z którymi współpracujemy systematycznie 
25.4.   tak, stale współpracujemy z szerokim gronem instytucji 

26. Czy działania podejmowane wspólnie z innymi podmiotami w celu poprawy funkcjonowania urzędu i 
podnoszenia jakości świadczonych usług przynoszą założone efekty?  

26.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie podejmuje takich działań 

26.2.   zdecydowanie tak 26.3.   raczej tak 26.4.   raczej nie 26.5.   zdecydowanie nie 

27. Czy w urzędzie gminy (miasta) realizowana jest polityka zarządzania jakością? (max 1 odpowiedź) 

27.1.   nie 
27.2.   tak, ale nie mamy sformalizowanego systemu zarządzania jakością 
27.3.   tak, opiera się na opracowanym przez nas formalnym systemie zarządzania jakością 
27.4.   tak, opiera się na formalnym systemie zarządzania jakością opracowanym przez zewnętrzną instytucję 

28. Czy realizacja polityki jakości wpływa pozytywnie na zarządzanie procesami w urzędzie gminy (miasta)?  

28.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie podejmuje takich działań 

28.2.   zdecydowanie tak 28.3.   raczej tak 28.4.   raczej nie 28.5.   zdecydowanie nie 
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29. Czy w urzędzie gminy (miasta) opracowano i wdrożono system służący efektywnej realizacji polityki 
zatrudnienia? (dowolna liczba odpowiedzi) 

29.1.   nie 
29.2.   tak, opracowaliśmy i wdrożyliśmy system służący sprawnemu pozyskiwaniu odpowiednich pracowników 
29.3.   tak, opracowaliśmy i wdrożyliśmy system służący regularnej ocenie wykonywanych przez pracowników zadań na  

poszczególnych stanowiskach pracy 
29.4.   tak, opracowaliśmy i wdrożyliśmy system służący restrukturyzacji zatrudnienia umożliwiającej usprawnienie 

wykonywanych przez urząd zadań 

30. Czy ww. działania pozwoliły na poprawę efektywności polityki zatrudnienia? 

30.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie podejmuje takich działań 

30.2.   zdecydowanie tak 30.3.   raczej tak 30.4.   raczej nie 30.5.   zdecydowanie nie 

31. Czy w urzędzie gminy (miasta) wypracowano i wdrożono mechanizmy/narzędzia wspierające kreatywność 
pracowników, ich orientację na doskonalenie organizacji? (dowolna liczba odpowiedzi) 

31.1.   nie 
31.2.   tak, opracowaliśmy i wdrożyliśmy mechanizmy/instrumenty związane z motywowaniem pracowników 
31.3.   tak, opracowaliśmy i wdrożyliśmy mechanizmy/instrumenty związane nagradzaniem pracowników 
31.4.   tak, opracowaliśmy i wdrożyliśmy mechanizmy/instrumenty związane z awansowaniem pracowników 

32. Czy ww. mechanizmy/narzędzia pozwoliły na osiągnięcie założonych efektów? 

32.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie podejmuje takich działań 

32.2.   zdecydowanie tak 32.3.   raczej tak 32.4.   raczej nie 32.5.   zdecydowanie nie 

33. Czy w urzędzie opracowano i wdrożono system podwyższania kwalifikacji i umiejętności pracowników 
ukierunkowany na podnoszenie sprawności funkcjonowania urzędu i wykonywanych zadań? (dowolna liczba 
odpowiedzi) 

33.1.   nie 
33.2.   tak, opracowaliśmy i wdrożyliśmy system umożliwiający kompleksową ocenę potrzeb szkoleniowych 
33.3.   tak, opracowaliśmy i wdrożyliśmy system umożliwiający przekazywanie wiedzy i umiejętności zdobywanych przez 

pracowników 
33.4.   tak, opracowaliśmy i wdrożyliśmy system umożliwiający kompleksową ocenę efektów odbytych szkoleń dla 

poprawy sprawności urzędu 

34. Czy ww. działania przyczyniły się do podniesienia sprawności funkcjonowania urzędu i wykonywanych 
zadań?  

34.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie podejmuje takich działań 

34.2.   zdecydowanie tak 34.3.   raczej tak 34.4.   raczej nie 34.5.   zdecydowanie nie 

35. Czy w urzędzie gminy (miasta) wdrożono mechanizmy/instrumenty służące zapobieganiu zjawisku korupcji? 
(dowolna liczba odpowiedzi) 

35.1.   nie 
35.2.   tak, opracowaliśmy i wdrożyliśmy system zapewniający przejrzystość procesu załatwiania spraw administracyjnych 
35.3.   tak, opracowaliśmy i wdrożyliśmy system umożliwiający diagnozę tzw. krytycznych obszarów związanych  

z korupcją 
35.4.   tak, opracowaliśmy i wdrożyliśmy system umożliwiający upowszechnianie norm etycznych wśród pracowników  

urzędu 

36. Czy ww. działania przyczyniają się do zapobiegania zjawisku korupcji?  

36.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie podejmuje takich działań 

36.2.   zdecydowanie tak 36.3.   raczej tak 36.4.   raczej nie 36.5.   zdecydowanie nie 

37. Czy gmina (miasto) świadczy nieobligatoryjne usługi społeczne (np. opieka dentystyczna, szczepienia 
ochronne, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia edukacyjno-integracyjne dla osób starszych itp.)? 

37.1.   NIE 37.2.   TAK  jeśli tak, to: 

Czy realizacja dodatkowych zadań przyniosła założone efekty? 

37.2.1.   zdecydowanie tak 37.2.2.   raczej tak 37.2.3.   raczej nie 37.2.4.    zdecydowanie nie 

38. Czy w ostatnich 5 latach miał miejsce w gminie (mieście) wzrost wydatków na usługi społeczne? 

38.1.   NIE 38.2.   TAK, na zadania obligatoryjne 38.3.   TAK, na zadania nieobligatoryjne 
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39. Czy wzrost wydatków na zadania społeczne przyczynił się do poprawy jakości i dostępności usług? 

39.1.   nie dotyczy, w ciągu ostatnich 5 lat gmina (miasto) nie odnotowała wzrostu wydatków na usługi społeczne 

39.2.   zdecydowanie tak 39.3.   raczej tak 39.4.   raczej nie 39.5.   zdecydowanie nie 

40. Czy gmina (miasto) podejmuje działania na rzecz poprawy jakości i dostępności usług społecznych?  
(max 1 odpowiedź) 

40.1.   nie 
40.2.   tak, staramy się podejmować takie działania, ale ze względu na liczne trudności (finansowe, kadrowe, społeczne 

itd.) robimy to w  ograniczonym zakresie 
40.3.   tak, staramy się podejmować takie działania, a priorytetem są dla nas usługi z najniższą jakością i dostępnością 
40.4.   tak, opracowaliśmy i wdrożyliśmy mechanizmy/instrumenty na rzecz poprawy jakości i dostępności usług 

społecznych we wszystkich obszarach 

41. Czy realizacja działań na rzecz poprawy jakości i dostępności usług społecznych przyniosła założone efekty? 

41.1.   nie dotyczy, gmina (miasto) nie podejmuje takich działań 

41.2.   zdecydowanie tak 41.3.   raczej tak 41.4.   raczej nie 41.5.   zdecydowanie nie 

42. Gmina znajduje się w województwie 

42.1.  Dolnośląskie 

42.2.  Kujawsko-pomorskie 

42.3.   Lubelskie 

42.4.   Lubuskie 

42.5.   Łódzkie 

42.6.   Małopolskie 

42.7.   Mazowieckie 

42.8.   Opolskie 

42.9.   Podkarpackie 

42.10.   Podlaskie 

42.11.  Pomorskie 

42.12.   Śląskie 

42.13.   Świętokrzyskie 

42.14.   Warmińsko-mazurskie 

42.15.   Wielkopolskie 

42.16.   Zachodniopomorskie 

43. Typ gminy 

43.1.  miejska 43.2.   miejsko-wiejska 43.3.   wiejska 
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Załącznik 4 

Klucz odpowiedzi do ankiety ewaluacyjnej: Sprawność instytucjonalna miast i gmin  

w Polsce 

Pytanie 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 

Punkty 0 1 3 2 1 0 0 1 2 3 0 3 2 1 0 0 1 2 3 

                    

Pytanie 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 

Punkty 0 3 2 1 0 0 1 2 3 3 2 1 0 0 1 3 2 1 0 

                    

Pytanie 9.1 9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.4 10.1 10.2 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 11.1 11.2 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.

4 

 

Punkty 0 1 3 2 1 0 0 1 3 2 1 0 0 1 3 2 1 0  

                    

Pytanie 12.1 12.2 12.2.1 12.2.2 12.2.3 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5     

Punkty 0 1 1 2 3 0 3 0 2 1 3 0 1 2 3     

                    

Pytanie 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 16.1 16.2 16.2.1 16.2.2 16.2.3 16.2.4 17.1 17.2 17.3 17.4    

Punkty 3 0 3 2 1 0 0 1 3 2 1 0 3 2 1 0    

                    

Pytanie 18.1 18.2 18.3 18.4 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 21.1 21.2 21.3 21.4  

Punkty 0 1 2 3 0 0 1 2 3 0 3 2 1 0 0 1 2 3  

                    

Pytanie 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 23.1 23.2 23.3 23.4 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 25.1 25.2 25.3 25.4  

Punkty 0 3 2 1 0 0 1 2 3 0 3 2 1 0 0 1 2 3  

                    

Pytanie 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 27.1 27.2 27.3 27.4 28.1 28.2 28.3 28.4 28.5 29.1 29.2 29.3 29.4  

Punkty 0 3 2 1 0 0 1 2 3 0 3 2 1 0 0 1 1 1  

                    

Pytanie 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 31.1 31.2 31.3 31.4 32.1 32.2 32.3 32.4 32.5 33.1 33.2 33.3 33.4 34.1 

Punkty 0 3 2 1 0 0 1 1 1 0 3 2 1 0 0 1 1 1 0 

                    

Pytanie 34.2 34.3 34.4 34.5 35.1 35.2 35.3 35.4 36.1 36.2 36.3 36.4 36.5 37.1 37.2 37.2.1 37.2.2 37.2.3 37.2.4 

Punkty 3 2 1 0 0 1 1 1 0 3 2 1 0 0 1 3 2 1 0 

                    

Pytanie 38.1 38.2 38.3 39.1 39.2 39.3 39.4 39.5 40.1 40.2 40.3 40.4 41.1 41.2 41.3 41.4 41.5   

Punkty 0 1 2 0 3 2 1 0 0 1 2 3 0 3 2 1 0   
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Załącznik 4 cd. 

 

Skala oceny do ankiety ewaluacyjnej Sprawność instytucjonalna miast i gmin w Polsce: 

 

 

• 0-20% punktów: 0-26,2 pkt. – sprawność bardzo niska 

• 20,1-40% punktów: 26,3-52,4 pkt. – sprawność niska 

• 40,1-60% punktów: 52,5-78,6 pkt. – sprawność średnia 

• 60,1-80% punktów: 78,7-104,8 pkt. – sprawność wysoka 

• 80,1-100% punktów: 104,9-131 pkt. – sprawność bardzo wysoka 

 



 


