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W granicach regionu miejskiego Krakowa leży piętnaście miast o różnej wielkości
zaludnienia i pełniących różne funkcje. Według danych z 2009 r. (ryc. 1, tab. 1) największymi są: Bochnia (prawie 30 tys.) i Skawina (około 24 tys.), najmniejszym zaś,
niedawno podniesionym do rangi miasta, Świątniki Górne (2,1 tys.).
Cztery z tych piętnastu miast usytuowane są w granicach zewnętrznej strefy podmiejskiej Krakowa (Zborowski, 2005); są one bliskimi satelitami tego wielkiego miasta. Niepołomice, Skawina i Wieliczka graniczą bezpośrednio z Krakowem, a Świątniki Górne leżą o kilka kilometrów od jego południowo-zachodnich granic. Pozostałe
jedenaście miast znajduje się w większej odległości od Krakowa, jednak w zasięgu
jego strefy dojazdów. Najdalej od centrum Krakowa umiejscowione są: Miechów na
północy (oddalony o 46 km), Kalwaria Zebrzydowska na południowym-zachodzie
(41 km), Brzesko na południowym-wschodzie (39 km) i Krzeszowice na północnym-zachodzie (25 km).
Położenie wszystkich tych miast względem Krakowa nie wykazuje związku
z wielkością ich zaludnienia. Wśród bliskich satelitów są bowiem wspomniane wyżej
Skawina i Świątniki Górne, a w grupie dalej położonych pozostałych miast – ośrodki
średniej wielkości, jak Bochnia, i niewielkie miasteczka, m.in Słomniki i Kalwaria
Zebrzydowska. Większe z nich to podkrakowskie miasta powiatowe (Bochnia, Brzesko, Miechów i Myślenice), choć również powiatowe Proszowice mają o ⅓ mniej
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Ryc. 1. Miasta regionu miejskiego Krakowa wg zaludnienia i okresu uzyskania praw miejskich
Żródło: zaludnienie na podstawie danych BDR GUS, prawa miejskie za: Kwiatek, Lijewski, 1998.

mieszkańców, niż niepełniące tej funkcji Krzeszowice. W granice regionu miejskiego Krakowa wchodzą w całości tylko dwa powiaty (krakowski ziemski i myślenicki),
zaś pozostałe pięć (bocheński, brzeski, miechowski, proszowicki i wadowicki) – tylko
częściowo.
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Tab. 1. Miasta regionu miejskiego Krakowa wg zaludnienia i okresu uzyskania praw miejskich

Żródło: zaludnienie na podstawie danych BDR GUS, prawa miejskie za: Kwiatek, Lijewski, 1998.

Biorąc pod uwagę rok udzielenia im praw miejskich, stwierdzamy, iż prawie
wszystkie te miasta i miasteczka można uznać za stare. Jedynie Sułkowice i Świątniki
Górne uzyskały status miast w drugiej połowie XX wieku, a Krzeszowice – w 1933 r.,
jednak i one powstały jako osiedla wiejskie znacznie wcześniej. To samo dotyczy Niepołomic (prawa miejskie z 1896 r.), średniowiecznej rezydencji królewskiej na skraju wielkiej puszczy, terenu łowów. Z pozostałych jedenastu miast metryki z połowy
XIII wieku mają Bochnia (1253 r.) i Skała (1267 r.; z przerwą w latach 1869–1987),
a z końca tego stulecia – Wieliczka (1290 r.; wzmianki z początków XII wieku, wydobycie soli od X–XI wieku) i Miechów (również 1290 r.). W połowie XIV wieku prawa
miejskie uzyskały Myślenice, Proszowice, Skawina i Słomniki. Wszystkie te stare miasta podkrakowskie funkcjonowały jako ośrodki handlu i rzemiosła, wykorzystując
dogodne położenie na szlakach handlowych prowadzących do Krakowa, zaś Bochnia
i Wieliczka zasłynęły jako ośrodki górnicze. Osobliwą genezą i funkcją wyróżnia się
Kalwaria Zebrzydowska, lokowana w 1617 r. jako ośrodek pielgrzymkowy nowego
typu – pierwsza w Rzeczypospolitej „kalwaria”.
Dalsze losy tych miast układały się różnie. Ogólnopolski kryzys miast w XVII wieku pogłębiony został późniejszymi wojnami – a także utratą stołecznej funkcji przez
Kraków w początkach tego stulecia. W wyniku zaborów cztery północno-wschodnie
miasta (Miechów, Proszowice, Skała i Słomniki) dostały się pod panowanie rosyjskie
(przy czym tylko pierwsze z nich zachowało status miasta po 1869 r.), a reszta weszła
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w skład austriackiej „Galicji”, z tym że w okresie 1815–1946 Krzeszowice należały do
miniaturowej Rzeczypospolitej Krakowskiej.
Budowa linii kolejowych przyczyniła się do rozwoju niektórych z omawianych
miast, spowodowała też ich uprzemysłowienie. Dotyczyło to Bochni i Brzeska na linii
Kraków–Tarnów, Krzeszowic przy linii na Górny Śląsk i do Zagłębia Dąbrowskiego,
oraz Skawiny, jako małego węzła kolejowego. Koleje (i unowocześnione drogi) ułatwiły dojazdy do pracy do Krakowa (i do innych uprzemysławianych wtedy miast, jak
Tarnów i ośrodki górnośląskie), sprzyjały też rozwojowi ruchu turystycznego, między
innymi pielgrzymkom do Kalwarii Zebrzydowskiej. W Sułkowicach i Świątnikach
Górnych rozwinęło się rzemiosło metalowe i drobny przemysł, a w Kalwarii Zebrzydowskiej meblarstwo.
W okresie międzywojennym przeprowadzono nową linię kolejową do Warszawy,
przez Słomniki i Miechów, co jednak nie wywołało większego rozwoju tych miast.
Prawa miejskie uzyskały wtedy Krzeszowice, a odzyskały – Proszowice i Słomniki.
Z drugiej wojny światowej omawiane miasta wyszły bez większych zniszczeń – jednak
na skutek eksterminacji Żydów utraciły znaczną część przedwojennego zaludnienia –
Brzesko, Niepołomice i Słomniki po 25%, a Wieliczka – 20% (tab. 2).
Powojenne uprzemysłowienie regionu, w tym także Krakowa (a zwłaszcza budowa Nowej Huty), sprawiły, iż przemysł w niektórych z omawianych miast stał się
funkcją główną lub równorzędną z usługami. Autorzy klasyﬁkacji funkcjonalnej
miast Polski dla danych z 1970 r. (Statystyczna charakterystyka miast…, 1977) stwierdzili dominację przemysłu w Skawinie i Wieliczce oraz jego współdominowanie
w siedmiu innych ośrodkach (tab. 3), z tym że dla Dobczyc i Sułkowic – z rolnictwem,
a dla Kalwarii Zebrzydowskiej i Krzeszowic – z usługami. Natomiast w Bochni, Brzesku i Myślenicach przemysł był uzupełnieniem dominujących usług.
Zmiany administracyjne po 1973 r., jak np. zmniejszenie obszaru województwa
krakowskiego i zniesienie powiatów na okres 1975–1998, nie spowodowały większych zmian w sytuacji gospodarczej omawianych ośrodków. Większe znacznie miała
zaś zmiana systemu polityczno-gospodarczego Polski po 1989 r., w tym zwłaszcza
upadek wielu nierentownych już zakładów przemysłowych (i spowodowane tym
bezrobocie) – częściowo tylko równoważony rozwojem prywatnej przedsiębiorczości. O ile w latach 1946–1975 zaludnienie badanych miast wzrosło, niekiedy bardzo znacznie (Brzesku ponad czterokrotnie, w Kalwarii Zebrzydowskiej, Myślenicach i Krzeszowicach – po około 2,5 raza) i wzrost ten utrzymał się jeszcze w latach
1975–1988 (w Brzesku i Dobczycach po 40% z górą), o tyle po 1988 r. był już wyraźnie
słabszy (tab. 2, ryc. 2A). O 10% powiększyła się w latach 1988–1995 liczba ludności
w Dobczycach i Niepołomicach, w siedmiu innych miastach wzrosła, choć słabiej –
a w sześciu spadła (w Wieliczce aż o 9%, a w Sułkowicach o 6%).
Ten kryzys demograﬁczny w najmniejszej mierze dotyczył miast dobrze skomunikowanych z Krakowem (np. Niepołomice), z których mieszkańcy dojeżdżają do
pracy do Krakowa i w których zaznaczyły się już procesy suburbanizacji (napływ no-

Żródło: opracowanie własne na podstawie danych: dla lat 1939–1946 Jelonek, 1967; dla 1975 r. Polska..., 1976; dla lat 1978 i 1988 wyniki NSP; dla
lat 1995–2009 BDR GUS.

Objaśnienia: a 1978; b 1997

Tab. 2. Zmiany liczby ludności miast regionu miejskiego Krakowa w latach 1939–2009

Przemiany i funkcje miast regionu miejskiego Krakowa

127

Żródło: opracowanie własne na podstawie danych: 1988 r. – NSP; 1995 r. i 2009 r. – BDR GUS.

Ryc. 2A–C. Zmiany zaludnienia miast regionu miejskiego Krakowa w okresie od 1988 r. do 2009 r.
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wych mieszkańców z Krakowa) – oraz uprzemysławiających się wtedy Dobczyc, m.in.
dzięki przenoszeniu tam fabryk z Krakowa. W dekadzie 1995–2005 wzrost liczby
ludności w omawianych miastach zachodził na tym samym poziomie, co w poprzednim siedmioleciu. W sześciu miastach zaludnienie spadło, w ośmiu – wzrosło; najbardziej w Krzeszowicach, bo prawie o 1⁄5, niewiele mniej w Wieliczce i Niepołomicach.
W okresie 2005–2009 większość miast nie zmieniło znacząco liczby mieszkańców.
Najsilniej znaczył się wzrost zaludnienia Niepołomic, a w Wieliczce i Dobczycach
był on zaledwie kilkuprocentowy. Sześć miast nieznacznie zmniejszyło liczbę mieszkańców. Największy przyrost zaludnienia w całym okresie transformacji (od 1988 r.)
miały takie miasta, jak: Niepołomice (wzrost o niespełna 40%), Dobczyce (wzrost
o ¼) i Krzeszowice (wzrost o 1⁄5). Jednocześnie trzy ośrodki miały w 2009 r. mniej ludności niż 21 lat wcześniej – były to Proszowice (o 9% mniej), które w 1999 r. odzyskały
funkcje powiatowe (razem z pięcioma innymi miastami regionu), Słomniki (których
zaludnienie spadło do poziomu z 1946 r., skądinąd niższego niż przed wojną) i Kalwaria Zebrzydowska, pomimo faktu, że był to licznie odwiedzany ośrodek pielgrzymkowy, dobrze skomunikowany z Krakowem i Wadowicami, wpisany ponadto na listę
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Współczesna struktura funkcjonalna badanych miast wydaje się dość jednolita.
Zarówno w 1995 r., jak i osiem lat później były to w zdecydowanej większości ośrodki usługowe – 9 na 15 miast w 1995 r. i 11 na 15 w 2003 r. (tab. 3, ryc. 3A). Oznacza
to (zgodnie z kryteriami cytowanej już klasyﬁkacji; Statystyczna charakterystyka…,
1977), że udział usług w zatrudnieniu wynosił co najmniej 50% – jednak w Proszowicach w 2003 r. było to ponad 88%, a w Miechowie, Skale i Wieliczce – po prawie
75%.
Z tego ujednoliconego obrazu wyłamywały się tylko cztery miasta o przewadze
zatrudnienia w przemyśle. Były to: Kalwaria Zebrzydowska (stosunek zatrudnienia
57:43), Sułkowice i Skawina (65:35) oraz Niepołomice (75:28). To ostatnie miasteczko
zwiększyło w ciągu ośmiu lat zatrudnienie prawie 3,7 raza i z ośrodka usługowego
stało się miastem o dominacji przemysłu – swoistym wyjątkiem. Nie był to bynajmniej wzrost zatrudnienia związany z przemysłem pobliskiego Krakowa – lecz dotyczył miejscowych fabryk1 bądź ﬁrm powstałych w bezpośrednim sąsiedztwie, czego
znacznym przykładem jest rozlewnia Coca-Coli w graniczących z Niepołomicami
Staniątkach (Domański, 2002). Z pozostałych trzech miast „przemysłowych” Kalwaria Zebrzydowska i Sułkowice utrzymują swą specjalizację w meblarstwie, względnie
rzemiośle metalowym, zaś granicząca z Krakowem Skawina sprywatyzowała swój
przemysł (wytwórnia stolarki okiennej, zakłady pieczywa cukierniczego).
Dobczyce, Świątniki Górne i Wieliczka zanotowały w okresie 1995–2003 szybszy
rozwój usług niż przemysłu, skutkiem czego zmieniły swą orientację funkcjonalną.
W Wieliczce dawna kopalnia soli pełni obecnie funkcję turystyczną, uzdrowiskową,
Fabryka opakowań metalowych White Cap; w ostatnich latach w Niepołomicach rozpoczęła działalność fabryka ciężarówek koncernu MAN.

1

Żródło: opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS.

Ryc. 3A–C. Funkcje miast regionu miejskiego Krakowa w 2003 r. (A) oraz struktura zatrudnienia wg sektorów w 2003 r. (B)
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Tab. 3. Funkcje miast regionu miejskiego Krakowa w okresie 1970–2003

Objaśnienia: P – przemysł, R – rolnictwo, U – usługi, X – brak dominacji któregoś z tych 3 sektorów gospodarki narodowej. W 1970 r. Skała i Świątniki Górne nie miały praw miejskich
i nie objęła ich klasyﬁkacja funkcjonalna z 1970 r. (której przedziały zastosowano do danych
z lat 1995–2003).
Żródło: opracowanie własne na podstawie danych: dla 1970 r. –Statystyczna charakterystyka miast…,
1977; dla lat 1995 i 2003 – BDR GUS.

a także kulturalną. Podobne przeobrażenia przeszła też kopalnia soli w Bochni, a tamtejsze zakłady metalurgiczne (dawniej ﬁlia huty krakowskiej) zostały sprywatyzowane
(ﬁrma „Stalprodukt”). Prywatyzacja objęła też fabrykę opakowań metalowych w sąsiednim Brzesku. Myślenicka fabryka kabli „Telefonia” przejęła podobną wytwórnię
w Krakowie. W mieście tym działa też ﬁlia zakładów odzieżowych „Vistula” z Krakowa, a w pobliskich Dobczycach – przeniesiony z Krakowa – zakład przemysłu gumowego „Unimil” oraz zakłady wyrobów czekoladowych „Wawel”.
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Osobną pozycję w zbiorze podkrakowskich miast zajmują Krzeszowice. W odróżnieniu od pozostałych czternastu, w których zatrudnienie w sektorze rolniczym
nigdzie nie przekracza 1%, a dane z 2003 r. nie wykazały żadnego zatrudnienia
w tym sektorze w Kalwarii Zebrzydowskiej i Skale2 – w Krzeszowicach rolnictwo ma
niemal 10% udział w zatrudnianiu. Działa tam bowiem duże specjalistyczne gospodarstwo ogrodnicze. Z usług zorientowanych na rolnictwo ważne są w Proszowicach:
Giełda Rolna „Korol” i Targi Płodów Rolnych, a w innych miastach: banki spółdzielcze, ośrodki doradztwa rolniczego, spółdzielnie GS „Samopomoc Chłopska”, kółka
rolnicze i rolno-handlowe, placówki lecznictwa weterynaryjnego i zakłady przemysłu
spożywczego.
Funkcja usługowa w sześciu z omawianych miast uległa wzmocnieniu po reformie
przywracającej szczebel powiatowy. Ośrodki powiatowe cechuje większe zatrudnienie w
administracji i niektórych związanych z tą rangą usługach – prawnych, ﬁnansowych itp.
Położone w regionie miasta powiatowe liczą od 30 tys. ludności (Bochnia) do 6 tys.
(Proszowice), z czego wynika zróżnicowanie ich potencjału usługowego. Warto tu
dodać, iż niepełniące funkcji powiatowej prawie dziesięciotysięczne Krzeszowice
posiadają zamiejscowe wydziały sądu rejonowego i ksiąg wieczystych dla Krakowa-Krowodrzy, zamiejscowe wydziały: komunikacji i architektury Urzędu Powiatowego
w Krakowie oraz szkołę muzyczną – czyli instytucje typowe dla ośrodków powiatowych (Petryszyn, Szajnowska-Wysocka, 2006).
Przydatnym narzędziem do uzyskania struktury funkcjonalnej badanych miast –
dotąd rozważanej w układzie trzech sektorów gospodarki narodowej – jest analiza liczby i struktury podmiotów gospodarczych (tab. 4, ryc. 4A-C); pomimo pewnych ułomności rejestru REGON, z którego dane te pochodzą, na co zwraca uwagę
A. Kwiatek-Sołtys (2004). Autorka ta podkreśliła, iż ﬁrmy te, małe i średnie, okazały
się siłą napędową gospodarki Polski po 1989 r., w szczególności w małych miastach,
w których bezrobocie pojawiło się m. in. na skutek zwolnień w restrukturyzowanych
przedsiębiorstwach pobliskich dużych miast.
W okresie 1995–2009 łączna liczba podmiotów gospodarczych w analizowanych
miastach wzrosła prawie o 80% – z około 12 tys. do 21,6 tys. Największy ich przyrost,
bo prawie trzyipółkrotny, odnotowano w Sułkowicach i Dobczycach, nieco niższy, bo
trzykrotny, w Słomnikach, a więc w miastach małych, do 6,5 tys. mieszkańców (tab. 4,
ryc. 4A). W większych ośrodkach przyrost liczby podmiotów był słabszy, jednak
w Myślenicach i Miechowie był on ponad dwukrotny, najsłabszy zaś dotyczył Kalwarii
Zebrzydowskiej, gdzie wzrósł tylko o 8%. Podobne zróżnicowanie (dla lat 1994–2002)
stwierdziła A. Kwiatek-Sołtys (2004). Wystąpiło ono pomimo pewnego ustabilizowania się sytuacji na rynkach omawianych miast w porównaniu z początkiem lat 90.
Bliskość Krakowa może być nadal czynnikiem stymulującym przedsiębiorczość
W miasteczkach tych (podobnie jak i w innych) występują jednak liczne gospodarstwa rolne, tyle że
pełnią one funkcję samozaopatrzeniową dla rodzin ich właścicieli, wobec czego nie są one zaliczane
do rolniczych podmiotów gospodarczych, a osoby tam pracujące do zatrudnionych w rolnictwie.

2

Żródło: opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS.

Objaśnienia: a – dane z roku 1997.

Tab. 4. Podmioty gospodarcze w miastach regionu miejskiego Krakowa w latach 1995 i 2009
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Żródło: opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS.

Ryc. 4. Zmiana liczby podmiotów gospodarczych w miastach regionu miejskiego Krakowa w okresie 1995–2009 (A), liczba podmiotów
gospodarczych w 2009 r. na 1000 ludności (B) oraz udział podmiotów gospodarczych w 2009 r. wg sekcji PKD (C)
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i wzrost liczby prywatnych ﬁrm, mających tam rynek zbytu – lecz tak wielkie miasto
rzuca swoisty „cień” na ośrodki-satelity, gdyż ich mieszkańcy dużą część potrzeb zaspokajają w wielkim mieście, co obniża lokalny popyt.
Bezwzględna liczba podmiotów gospodarczych w największych z badanych miast
(tab. 3, ryc. 4B) dochodzi prawie do 3 tys. (w Bochni – 3153 w 2009 r.), a w najmniejszych nie przekracza 400 (Świątniki Górne, Skała). Jednocześnie w przeliczeniu
na 1000 ludności miasteczka te przodują – Kalwaria Zebrzydowska (209) i Świątniki
Górne (153). Reszta miast ma ten wskaźnik rzędu 100–150 podmiotów na 1000 ludności. Przodująca pozycja wspomnianych dwu miasteczek wynika z dominującej tam
pozycji drobnego rzemiosła, o czym była już mowa.
W podziale na sekcje PKD we wszystkich miastach regionu najwięcej podmiotów
zaliczono do sekcji G – handlu i napraw. Przy średnim udziale tej sekcji rzędu 33%,
w Słomnikach dochodzi on do 45% (tab. 4, ryc. 4C). Odsetka 30% nie osiągnęły
w 2009 r. jedynie Sułkowice, Świątniki Górne i Kalwaria Zebrzydowska.
Druga co do znaczenia, sekcja C – przetwórstwo przemysłowe, miała w 2009 r.
14% udziału w całym zbiorze podmiotów gospodarczych. Sekcja ta największy odsetek podmiotów skupiała w Kalwarii Zebrzydowskiej (40%) i Świątnikach Górnych
(37%), a następnie w Sułkowicach (26%), trzecim mieście o „rzemieślniczej” strukturze gospodarki. W pozostałych ośrodkach udział przemysłu był niższy, do 5,3%
w Proszowicach.
Sekcja F – budownictwo, skupiała średnio nieco powyżej 10% całego zbioru podmiotów gospodarczych działających w badanych piętnastu miastach, przy rozpiętości 3,1–12,9%. Zwraca uwagę zbliżony udział tej funkcji w Skawinie i sześciokrotnie
mniejszej Skale – po około 12%.
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M) – tak ważna dla
rozwoju obecnej gospodarki, skupiała średnio niespełna 7% podmiotów gospodarczych badanych miast. Zaznaczała się tu wyraźna zależność między wielkością miasta
a udziałem omawianej sekcji. Najwyższy odsetek ﬁrm reprezentujących działalność
profesjonalną, naukową i techniczną odnotowano w Wieliczce (11%) i w Bochni (ok.
10%), a najniższy – w Kalwarii Zebrzydowskiej i Sułkowicach (poniżej 4%).
Sekcja transportu i gospodarki magazynowej (H) miała w rozpatrywanych miastach udział rzędu 6% – najwyższy był w Słomnikach i Skale (po niespełna 10%) oraz
Miechowie (8%). Najniższy udział w omawianej sekcji miały: Kalwaria Zebrzydowska
i Świątniki Górne (po niespełna 3%). W liczbach bezwzględnych dominowały ﬁrmy
transportowe z Wieliczki i Skawiny, obsługujące ruch między tymi miastami a graniczącym z nimi Krakowem.
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (sekcja L) skupiała w 2009 r.
mniej podmiotów, bo średnio 2,5%. Najwyższe jej odsetki notowano w podkrakowskich miasteczkach: Skawinie (6%) i Krzeszowicach (4,4%) oraz Wieliczce (4%). Niewielkie znaczenie miały zaś podmioty tej sekcji w mniejszych ośrodkach – z pozytywnym wyjątkiem sześciotysięcznych Proszowic – 3%. Najmniejszy udział tej sekcji
zaznaczył się wśród podmiotów gospodarczych Sułkowic – 0,4%.
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W sumie piętnaście miast regionu miejskiego Krakowa przedstawia zbiór zróżnicowany co do zaludnienia, funkcji i aktywności gospodarczej. Bliskość Krakowa
wpłynęła na ich rozwój gospodarczy po 1989 r., jakkolwiek część z tych ośrodków,
zwłaszcza tych nieco dalej położonych, zachowała swą funkcjonalną indywidualność,
w pięciu przypadkach wzmocnioną przywróceniem rangi powiatowej.
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