PRACE GEOGRAFICZNE, zeszyt 121
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Kraków 2009

Łukasz Zaborowski
PODZIAŁ TERYTORIALNY RZECZYPOSPOLITEJ –
SPOJRZENIE KRYTYCZNE

Zarys treści: Celem opracowania była ocena podziału Rzeczypospolitej Polskiej na województwa
na podstawie wybranych kryteriów. Badanie wykazało, że dobór kilku spośród miast wojewódzkich nie jest uzasadniony ani ich wielkością, ani położeniem z dala od większych ośrodków.
Granice województw w wielu miejscach przecinają bliskie zaplecza miast, jak również dzielą
aglomeracje. Zróżnicowania powierzchni i ludności województw nie wyjaśnia zmienność gęstości
zaludnienia kraju. Analiza pozwala wysnuć wniosek, że obecny podział terytorialny Rzeczypospolitej nie czyni zadość istotnym kryteriom funkcjonalnym.
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Wstęp
Administracyjny podział terytorialny w istotny sposób wpływa na sposób rozwoju
kraju. Słusznym żądaniem jest, aby był oparty na racjonalnych założeniach. Taki miał
być ustrój terytorialny wprowadzony w roku 1999. Nowy układ województw jednak
odbiega od wszystkich koncepcji przedstawionych przez środowisko naukowe (Miszczuk 2003). Na jego kształt, poza obiektywnymi przesłankami, wpłynęły naciski ze
strony ugrupowań politycznych i społeczności lokalnych (Kowalczyk 2000, Wendt 2000,
Nelicki 2001, Piotrowski 2004). Nasuwa się zatem pytanie, w jakim stopniu ostateczny
wynik reformy powstał wskutek zastosowania racjonalnych zasad podziału, w jakim
zaś uwarunkowały go inne czynniki. Odpowiedź nie jest łatwa zważywszy, że zasady
takie nie zostały jasno sformułowane.
Celem niniejszego opracowania jest krytyczna analiza podziału Rzeczypospolitej
Polskiej na województwa. Do jej przeprowadzenia niezbędne jest przyjęcie kryteriów
oceny. Na podstawie przeglądu licznych koncepcji podziału terytorialnego państwa
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(Liszewski 1991, Szczepkowski 1991, Miszczuk 2003) można wysunąć następujące
podstawowe żądania:
– miastami wojewódzkimi są ośrodki wyróżniające się wielkością oraz rozmiarem
zaplecza,
– granice województw nie przecinają bezpośrednich zapleczy miast ani nie dzielą
aglomeracji,
– województwa są zbliżone wielkością; ewentualne zróżnicowanie powierzchni wynika
z różnic w gęstości zaludnienia.
Podany zestaw zasad odnosi się do podziału opartego przede wszystkim na kryteriach funkcjonalnych. Inną możliwością byłoby przyznanie pierwszeństwa związkom
kulturowym, co jednak w przypadku reformy z roku 1999 nie miało miejsca, wbrew
historycznemu nazewnictwu województw. Oczywiście należy pamiętać, że podział
terytorialny państwa powinien czynić zadość daleko bardziej rozbudowanym kryteriom
niźli zaproponowane w tym opracowaniu. Wydaje się jednak, że to proste badanie
może być pożytecznym przyczynkiem do szerzej zakrojonych prac.

Wybór miast wojewódzkich – kryterium wielkości i odosobnienia
Spośród wszystkich etapów tworzenia podziału wybór siedzib organów administracyjnych wydaje się budzić największe spory. Jako podstawowe kryteria służące
obiektywizacji tego procesu można zaproponować wielkość miasta oraz jego oddalenie
od innych – większych bądź porównywalnych ośrodków. Potencjał demograficzny
przekłada się na możliwość umiejscowienia potrzebnych elementów infrastruktury.
Z kolei oddalenie od innych ośrodków wskazuje na wielkość regionu – obszaru
uzupełniającego (Christaller 1933), dla którego dane miasto jest najlepiej dostępne.
W Polsce powszechnie przyjmuje się, że siedzibami władz województw powinny być
największe miasta o odpowiednio dużych zapleczach terytorialnych (Kołodziejski,
Stasiak 1986, Piskozub 1987, Liszewski 1991, Fiedorowicz 1992).
W tabeli 1 przedstawiono listę 39 miast polskich liczących powyżej 100 tysięcy
mieszkańców. Wielkość 100 tysięcy bywa przyjmowana jako dolna granica dla potencjalnych ośrodków wojewódzkich (Liszewski 1991). Obecne miasta wojewódzkie zostały
wyróżnione pogrubioną czcionką. W województwach kujawsko-pomorskim i lubuskim
funkcje miasta wojewódzkiego są podzielone między dwa ośrodki, stąd 18 miast na
16 województw.1 Status miasta wojewódzkiego ma 11 największych miast – liczących
od ok. 300 tysięcy mieszkańców wzwyż. Jest to zbieżne z najwyższym szczeblem sieci
osadniczej kraju (Stasiak 1994). Wybór tych ośrodków jest powszechnie przyjmowany
w pracach naukowych, ma też akceptację społeczną (Wróbel i in. 1986, Hryniewicz 1995,
Jałowiecki 1997, Wendt 2001). Miasta te są dość równomiernie rozłożone w kraju. Jedynie

1

W obowiązującej obecnie ustawie z 24 VII 1998 o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału
terytorialnego państwa nie definiuje się pojęcia miasta wojewódzkiego, wymienia się natomiast 18 miast
jako siedziby wojewodów i sejmików.
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Katowice i Kraków leżą blisko siebie,
jednak ze względu na gęstość zaludnienia zasadność istnienia tam odrębnych
województw nie jest podważana.
Istotniejsza jest sprawa doboru
pozostałych 7 miast wojewódzkich.
Okazuje się, że są one rozproszone
wśród miast stutysięcznych. Zajmują
miejsca: 16. i 17. (Kielce i Toruń), 22.
i 23. (Olsztyn i Rzeszów), 28. (Opole)
oraz 32. i 34. (Gorzów i Zielona Góra).
Warto zwrócić uwagę, że 3 ostatnie miasta są stosunkowo niewielkie – plasują
się przy końcu tabeli. Z kolei największe
miasta nie mające statusu wojewódzkiego zajmują wysokie miejsca 12.-15.; są
to Gdynia, Częstochowa, Radom i Sosnowiec. Każde z nich ma powyżej 200
tysięcy mieszkańców – w przybliżeniu
dwukrotnie więcej od najmniejszych
miast wojewódzkich. Kryterium wielkości nie wystarcza zatem do uzasadnienia
takiego doboru ośrodków.
Poza wielkością argumentem
za wyborem danego miasta jest duże
zaplecze terytorialne. Zbadano zatem
stopień odosobnienia miast o wielkości 100-300 tysięcy mieszkańców.
Liczono odległości w linii prostej
z danego miasta do trzech najbliższych
obiektów ograniczających zaplecze. Za
obiekty takie przyjęto: miasta powyżej
300 tysięcy mieszkańców, granicę państwa oraz linię brzegową morza. Sumę
trzech odległości zinterpretowano
jako wskaźnik odosobnienia miasta.
Im wyższa ta liczba, tym bardziej miasto nadaje się na ośrodek wojewódzki.
Wyniki przedstawia tab. 2.
Dolną część tabeli zajmują
miasta o najmniejszych zapleczach.
Dziesięć z nich leży w konurbacjach
z innymi dominującymi ośrodkami;
są to Gdynia oraz miasta konurbacji
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Tab. 1. Miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców
w Polsce (2006). Wyróżniono miasta wojewódzkie
Table 1. Cities in Poland (2006) with over 100,000
inhabitants. Voivodeship capitals marked

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS
Source: Regional GUS Database
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Tab. 2. Odległości z miast 100-300 tysięcy mieszkańców do trzech najbliższych obiektów ograniczających zaplecze terytorialne (km). Wyróżniono miasta wojewódzkie
Table 2. Distances from cities with 100,000 to 300,000 inhabitants to the three nearest objects
limiting their assigned region (km). Voivodeship capitals marked

śląsko-dąbrowskiej.2 W pracach koncepcyjnych miasta te są odrzucane jako potencjalne ośrodki wojewódzkie. Jedenastym miastem z tej części tabeli jest Bielsko-Biała,
której zaplecze ograniczają aglomeracje Katowic i Krakowa oraz granica państwa.
Te jedenaście miast ma wyraźnie niższy stopień odosobnienia od pozostałych – 110-160 km wobec 200 km w przypadku miast bezpośrednio przed nimi.

2

Określenie „konurbacja śląsko-dąbrowska” jest bardziej uzasadnione historycznie niż stosowane zazwyczaj
„konurbacja górnośląska”.
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Duże zróżnicowanie jest widoczne także w górnej części tabeli. Najbardziej odosobnionym miastem okazuje się Białystok (410 km). Kolejne trzy – Olsztyn, Kielce
i Rzeszów (330-360 km) – to także miasta wojewódzkie. Inne ośrodki wojewódzkie nie
wyróżniają się odosobnieniem. Toruń nie odbiega od Koszalina i Radomia (300 km).
Zielona Góra ma takie samo zaplecze jak Kalisz bądź Płock (290 km). Szczególnie
zwraca uwagę Opole, które zrównuje się z Elblągiem (200 km), a przewyższa jedynie
Bielsko-Białą i miasta leżące w konurbacjach. Z kolei bezpośrednio przed Opolem
umiejscawia się inne miasto wojewódzkie – Gorzów (240 km).
W świetle kryterium odosobnienia uzasadniony jest wybór Białegostoku.
W dalszej kolejności należy wymienić Olsztyn, Kielce i Rzeszów, ewentualnie Toruń.
Tu nasuwa się jednak pytanie o ośrodki, które wykazują zbliżony stopień odosobnienia
– Koszalin, Radom, a nie są wojewódzkie. Pozostałe miasta wojewódzkie nie wyróżniają
się odosobnieniem na tle ośrodków alternatywnych.
Wskaźniki wielkości i odosobnienia miast z przedziału 100-300 tysięcy mieszkańców zestawiono na ryc. 1. Miasta te można podzielić na kilka grup (podkreślono
miasta wojewódzkie):
– ok. 300 tys., odosobnienie bardzo duże – Białystok,
– 160-175 tys., odosobnienie duże – Olsztyn, Rzeszów,

Ryc. 1. Miasta 100-300 tysięcy mieszkańców według wielkości (w 2006 r.) i wskaźnika odosobnienia
Źródło: opracowanie własne na podst. BDR GUS

Figure 1. Cities with 100,000 to 300,000 inhabitants ranked based on population (2006) and
isolation factor
Source: own study based on Regional GUS Database
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– 200-225 tys., odosobnienie dość duże do dużego – Kielce, Radom, Toruń,
– 105-130 tys., odosobnienie średnie do dużego – Gorzów, Kalisz, Koszalin, Legnica,
Płock, Tarnów, Wałbrzych, Włocławek, Zielona Góra,
– ok. 250 tys., odosobnienie średnie – Częstochowa,
– 125-130 tys., odosobnienie dość małe – Elbląg, Opole,
– ok. 250 tys., odosobnienie małe – Gdynia,
– 175-225 tys., odosobnienie małe – Bielsko-Biała, Bytom, Gliwice, Sosnowiec, Zabrze,
– 130-150 tys., odosobnienie małe – Chorzów, Dąbrowa, Ruda, Rybnik, Tychy.
Racjonalnym oczekiwaniem jest, by miasta wojewódzkie wyróżniały się odpowiednim połączeniem badanych cech. Żądanie to nie jest spełnione. W trzeciej
grupie Radom zbliżony jest wielkością i odosobnieniem do Kielc i Torunia, nie został
jednak ośrodkiem wojewódzkim. Jeszcze niższe wskaźniki mają miasta wojewódzkie
Gorzów i Zielona Góra. One z kolei niewiele różnią się od Kalisza, Koszalina, Legnicy
i kilku innych ośrodków, które tego statusu są pozbawione. Częstochowa ma podobne
zaplecze jak Gorzów, przy czym jest dwukrotnie większa – i mimo to nie jest miastem
wojewódzkim. Warto też zauważyć, że Częstochowa i Radom leżą w obszarach gęściej
zaludnionych niż Gorzów i Zielona Góra, a jednak nie utworzono dla nich odrębnego
województwa. Jeszcze bardziej zastanawiający jest przypadek Opola, które odosobnieniem niewiele przewyższa miasta konurbacji śląsko-dąbrowskiej, wielkością plasuje
się w dolnej części przedziału rozpatrywanych miast, a jest miastem wojewódzkim.
Okazuje się, że powiązanie kryteriów wielkości i odosobnienia nie jest wystarczające
do uzasadnienia doboru ośrodków wojewódzkich.

Przebieg granic a sieć osadnicza
Ponieważ podział terytorialny jest oparty na zasadzie funkcjonalności, jako słuszne
jawi się żądanie, aby strefy podmiejskie nie były przecinane granicą województwa. Podobnie nie powinny być rozdzielane aglomeracje – sąsiednie miasta powiązane ze sobą
codzienną wymianą ludności (Wróbel 1984, Szczepkowski 1991). W ramach niniejszego
badania mierzono odległość dzielącą centrum miasta od granicy województwa. Nie brano
pod uwagę granicy państwa, gdyż na jej przebieg twórcy wewnętrznego podziału nie
mają wpływu. Miasta leżące najbliżej granic województw przedstawiono na ryc. 2.
Wśród ośrodków ponad stutysięcznych przygraniczne położenie mają miasta
Zagłębia Dąbrowskiego. Przez kilka stuleci granica między Małopolską a Śląskiem
biegła między dzisiejszymi Katowicami a Sosnowcem. Zagłębie Dąbrowskie przyłączono do województwa katowickiego w celu zniesienia podziału konurbacji. Okazuje
się jednak, że niektóre miasta nadal leżą przy granicy województw, która teraz odcina
ich zaplecza po stronie wschodniej (Tarkowski 2003). Granica biegnie w odległości
11-12 km od centrów Dąbrowy i Sosnowca. Jeszcze bliżej krańca województwa znalazły się Jaworzno i Sławków. Podobny problem ma Bielsko-Biała. Granica przebiega
w odległości 10 km od jej centrum, rozcinając aglomerację. Andrychów, Brzeszcze
i Kęty, odległe od Bielska-Białej o 16-23 km, znajdują się w sąsiednim województwie – małopolskim. Z kolei pobliski Oświęcim (41 tys. mieszk.) leży 3 km od granicy
z województwem śląskim. Poza pograniczem śląsko-małopolskim zwraca uwagę Elbląg,
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Ryc. 2. Miasta powyżej 40 tysięcy mieszkańców leżące w pobliżu granicy województw
Figure 2. Cities with over 40,000 inhabitants located near provincial boundaries

odlegly od granicy województwa pomorskiego o 7 km. Elbląg jest otoczony granicą
z trzech stron. W sąsiednim województwie znalazły się Malbork i Nowy Dwór Gdański
– historycznie związane z Elblągiem. Wśród dużych miast godne wymienienia są także
Tarnów i Gorzów (12 i 16 km), zwłaszcza że Gorzów jest miastem wojewódzkim. Z ośrodków wojewódzkich blisko granicy leżą również Katowice (21 km) i Wrocław (29 km).
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Znamienny jest także przypadek aglomeracji staropolskiej. Granica województw
mazowieckiego i świętokrzyskiego przebiega północnym skrajem jej pasma równoleżnikowego – przez przedmieścia Ostrowca Świętokrzyskiego (75 tys. mieszk.), Starachowic (54 tys.) i Skarżyska-Kamiennej (50 tys.) – odcinając od reszty aglomeracji
jej ramię północne z Radomiem. Ponadto zachodnie ramię aglomeracji jest przecięte
granicą województw łódzkiego i świętokrzyskiego. Podział aglomeracji krytykowano
już po reformie roku 1975 (Kołodziejski 1984, Stawicki, Pająk 1993). Z kolei granica
województw podkarpackiego i świętokrzyskiego rozcięła zespół miast Sandomierz-Tarnobrzeg. Ośrodki te dzieli odległość 14 km, gminy graniczą ze sobą, a z północnych osiedli tarnobrzeskich bliżej jest na sandomierskie stare miasto niż do centrum
Tarnobrzega. Do roku 1975 niektóre instytucje województwa tarnobrzeskiego mieściły
się w Sandomierzu. Granica województw na Wiśle jest przywróceniem kordonu
zaborczego – głównej przyczyny upadku Sandomierza (Stawicki, Pająk 1993). Poza
podanymi wśród miast leżących blisko granic województw warto wymienić Ostrołękę
i Skierniewice (5-6 km), a także Gniezno, Piłę, Siedlce i Słupsk (12-14 km).

Porównanie wielkości województw
Słusznym żądaniem wydaje się, aby jednostki podziału wykazywały podobieństwo wielkości i struktury – tak, aby mogły pełnić jednakowe zadania (Kołodziejski,
Stasiak 1986, Liszewski 1991). Dokonano zatem porównania województw pod względem powierzchni i liczby ludności. Stosowne dane pokazane są w tab. 3 i 4.
Województwa znacznie różnią się powierzchnią. Największe – mazowieckie – jest
blisko czterokrotnie większe od najmniejszego – opolskiego. Średnia powierzchnia
województwa to 19,5 tysiąca km2. W granicach średnia +/-25% mieści się dziewięć województw, czyli niewiele ponad połowę. Zwracają uwagę opolskie i świętokrzyskie, które
nie odbiegają od większych spośród dawnych województw. Te dwa województwa, a ponadto śląskie, powierzchnią bliższe są średniej powierzchni województw sprzed reformy
niż obecnie. Dzisiejsze województwo opolskie w poprzednim podziale plasowałoby się
dopiero na szóstym miejscu. Przewyższa ono dawną średnią powierzchnię województw
półtora raza, podczas gdy od obecnej średniej jest mniejsze dwukrotnie.
Liczba ludności nowych województw jest jeszcze bardziej zróżnicowana. Obok
czterech jednostek przekraczających 4 miliony mieszkańców (mazowieckie, śląskie,
wielkopolskie, małopolskie), znajduje się pięć o liczbie ludności poniżej półtora
miliona (lubuskie, opolskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie). Najludniejsze województwo – mazowieckie – przewyższa najmniej liczebne – lubuskie
– ponad pięć razy. W przedziale średnia +/-25% mieści się tylko sześć województw.
Najmniejsze województwa znów nie odbiegają wielkością od większych wśród województw sprzed roku 1999. Województwa lubuskie i opolskie zbliżone są liczbą
mieszkańców do średniej z dawnych województw, jednocześnie nie sięgają one nawet
połowy średniej z województw obecnych. W liczbie województw sprzed roku 1999
województwo lubuskie znalazłoby się na dwunastym miejscu. Znamienne jest też, że
obecne województwo opolskie prawie nie różni się liczbą ludności od województwa
opolskiego sprzed reformy.
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Tab. 3. Powierzchnia obecnych i największych
dawnych województw
Table 3. Area of present voivodeships and
largest former voivodeships
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Tab. 4. Liczba mieszkańców obecnych
(2006) i najludniejszych dawnych (1997)
województw
Table 4. Population of present voivodeships
(2006) and most populous former (1997)
voivodeships

Źródło tab. 3 i 4: Oprac. własne na podstawie Bank
Danych Regionalnych GUS; Rocznik statystyczny 1998
Source table 3 i 4: Own study based on Regional GUS
Database; 1998 Statistical Yearbook

Zróżnicowanie wielkości województw może być uwarunkowane zróżnicowaniem
przestrzeni kraju, a zwłaszcza gęstości zaludnienia. Rozsądne jest w tym wypadku
oczekiwanie, że większe powierzchniowo jednostki znajdą się na obszarach słabiej
zaludnionych. Związek powierzchni województw z gęstością zaludnienia pokazuje
ryc. 3. Żeby przedstawione oczekiwanie było spełnione, wykres musiałby mieć
przebieg malejący. Z pewnym przybliżeniem krzywą taką da się poprowadzić tylko
w odniesieniu do części województw, niektóre plasują się jednak poza jej potencjalnym przebiegiem. Województwo mazowieckie jest zbyt rozległe w stosunku do swojej
dość dużej gęstości zaludnienia. Po drugiej stronie wykresu znajdują się najmniejsze
województwa opolskie i świętokrzyskie o gęstości poniżej średniej krajowej. Również
województwo lubuskie to niewielka obszarowo jednostka z małą gęstością zaludnienia.
Powierzchnią nie wyróżnia się jeszcze słabiej zaludnione województwo podlaskie.
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Ryc. 3 Gęstość zaludnienia a powierzchnia województw (2006)
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDR GUS

Figure 3. Population density (people/km2) versus voivodeship area (thousands of km2) (2006)
Source: own study based on Regional GUS Database

Wnioski
Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że obecny podział Rzeczypospolitej na województwa nie spełnia prostych kryteriów funkcjonalnych przyjmowanych
w literaturze. Kryterium wielkości (Tab. 1) uzasadnia wybór tylko 11 z 18 miast wojewódzkich. Zestawienie kryteriów wielkości i odosobnienia miasta (Ryc. 1) nadal nie
wyjaśnia doboru kilku ośrodków. Pozbawiony statusu wojewódzkiego Radom jest
zbliżony wielkością i odosobnieniem do Kielc i Torunia; przewyższa istotnie Gorzów
i Zieloną Górę. Częstochowa ma zaplecze terytorialne podobne jak Gorzów, a jest
dwukrotnie większa – i nie jest miastem wojewódzkim. Największą wątpliwość budzi
status Opola, które jest stosunkowo małe, a odosobnieniem niewiele przewyższa miasta
konurbacji śląsko-dąbrowskiej.
Granice województw w wielu miejscach przecinają bliskie zaplecza miast
(Ryc. 2). Wschodnie krańce konurbacji śląsko-dąbrowskiej leżą w sąsiednim województwie małopolskim. Granica przebiega przez przedmieścia Dąbrowy i Sosnowca.
Aglomeracja staropolska została podzielona między 3 województwa. Granica województw mazowieckiego i świętokrzyskiego odcina zaplecza Ostrowca, Skarżyska-Kamiennej i Starachowic. Spośród dużych miast w sąsiedztwie granic leżą też Bielsko-Biała, Elbląg, Tarnów oraz wojewódzki Gorzów.
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Województwa są istotnie zróżnicowane pod względem ludności i powierzchni.
Między największymi a najmniejszymi jednostkami występują różnice odpowiednio
pięcio- i czterokrotne. Mniejsze województwa zbliżają się wielkością raczej do średniej z województw sprzed roku 1999 niż z województw obecnych. Zróżnicowanie
powierzchni województw nie znajduje uzasadnienia w różnicach gęstości zaludnienia
kraju. Obok dość gęsto zaludnionego wielkiego województwa mazowieckiego znajdują
się małe województwa lubuskie, opolskie i świętokrzyskie, o gęstości zaludnienia
poniżej średniej krajowej.
Niniejsze opracowanie stanowi zaledwie wstęp do szerszych badań nad obecnym
podziałem terytorialnym państwa. Istotne będzie tutaj uwzględnienie także czynników
kulturowych, w tym odniesienie do geografii historycznej; wykorzystanie nazw prowincji I Rzeczypospolitej dla obecnych województw budzi duże wątpliwości. Stosowne
prace, prowadzone z naukową rzetelnością przez niezależnych ekspertów, powinny
poprzedzić publiczną debatę nad korektą ustroju terytorialnego.
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Territorial division of the Republic of Poland – a critical view
Summary
The aim of this paper is the evaluation of the present division of Poland into the
administrative provinces (voivodeships) established in 1999. Although some voivodeships bear historical names, the current divisions are based mainly on functional criteria.
However, the present territorial system is different from any administrative division
project presented before. For that very fact, it is worth examining whether some simple
criteria have been fulfilled. Namely, the choice of cities designated as voivodeship
capitals, the adjustment of provincial borders to reflect settlement structure, and the
size differences among the voivodeships were taken into consideration.
Table 1 shows the population of the 39 largest Polish cities and towns. Voivodeship capitals are marked with a bold font. Based on the size criterion, the choice
of 11 voivodeship capitals is quite reasonable. Doubts arise when it comes to the next
7 capitals which count less than 300,000 inhabitants each. In addition to size, another
important issue that arises when a city is being considered a potential provincial capital is its distance from other large cities. Figure 1 presents a combination of both
criteria for towns inhabited by 100,000 to 300,000 people. It still does not explain the
selection of smaller cities as voivodeship capitals. Radom, for example, is disqualified
to be a voivodeship capital by its size as is Gorzów. Częstochowa has twice as many
inhabitants as Gorzów and is not a provincial capital either. The most debatable case
is that of Opole. It is a voivodeship capital with a rather small population and is located
not very far from large metropolitan areas such as Katowice and Wrocław.
Figure 2 presents towns with over 40,000 inhabitants with voivodeship boundaries
cutting across their environs. The agglomeration of Katowice in the Śląskie Voivodeship
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is an important example of this. The boundary with the Małopolskie Voivodeship runs
through the eastern suburbs of Dąbrowa and Sosnowiec. The agglomeration of Kielce
and Radom is divided among three provinces. The border between the Mazowieckie
Voivodeship and the Świętokrzyskie Voivodeship cuts across the outskirts of Ostrowiec,
Skarżysko-Kamienna, and Starachowice. Bielsko-Biała, Gorzów, Elbląg, and Tarnów
are other examples of cities situated in close proximity to provincial frontiers.
Most voivodeships differ significantly in terms of area and population as presented in Tables 3 and 4. Some provinces are closer to the average for the former 49
voivodeships (in existence prior to 1999) than to the average for the present ones.
This fact cannot be explained in terms of population density differences as seen Figure 3. The largest voivodeship – the Mazowieckie Voivodeship – is quite populous.
At the other end of the spectrum, there are some provinces with population densities lower than the average for Poland. These include the Lubuskie, the Opolskie,
and the Świętokrzyskie voivodeships.
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