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SŁAWOMIR SITEK*

Poziom dochodów 
mieszkańców i gmin powiatu cieszyńskiego 

w świetle mechanizmów fiskalnych

ZARYS TREŚCI

Artykuł prezentuje potencjał finansowy mieszkańców powiatu cieszyńskiego na poziomie gmin
nym na podstawie struktury podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. W celu wy
krycia przyczyn zróżnicowań dochody ludności skorelowano z wielkością dochodów poszczegól
nych gmin oraz aktywnością gospodarczą. Przedstawiono również ogólną sytuację ekonomiczną 
powiatu cieszyńskiego na tle województwa śląskiego i całego kraju.

WPROWADZENIE

Geografowie ekonomiczni coraz częściej dostrzegają potrzebę analizy mecha
nizmów fiskalnych jako mierników zachodzących przemian ekonomiczno-społecz
nych. Zagadnienia rozwoju lokalnego, opartego na czynnikach endogenicznych, 
w tym zamożności mieszkańców, w literaturze polskiej podejmowali m.in. tacy au
torzy, jak J. P a r y s e k  (1997) czy L. W o j t a s i e w i c z  (1997). Od czasu od
tworzenia samorządu terytorialnego w Polsce w 1990 roku, a szczególnie po re
formie administracyjnej i wprowadzeniu trzech szczebli samorządu w 1999 roku, 
mierniki związane z finansami tych jednostek stały się probierzem potencjału 
poszczególnych obszarów. Niestety, pełny obraz wynikający jedynie z podatków 
lokalnych może być zawodny z uwagi na ich słabość. Często zwraca się uwagę 
na niedostateczne wyposażenie samorządu terytorialnego w mechanizmy fiskal
ne. Sam fakt, iż w 2005 roku dochody własne gmin pokrywały zaledwie 44% ich 
wydatków, a w przypadku powiatów wskaźnik ten kształtował się jeszcze niżej 
(27%), świadczy o niedostosowaniu bazy dochodowej do zakresu zadań, co w kon
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sekwencji zmusza do redystrybucji dochodów (Informacja o wykonaniu budże
tów gmin za 2005 rok — Ministerstwo Finansów). Zagadnienia potencjału fi
nansowego mieszkańców oraz jednostek samorządu terytorialnego warto rozpa
trywać łącznie ze wzglądu na ich komplementarny charakter. Istotną kwestią jest 
próba odpowiedzi na pytanie, jaki związek zachodzi pomiędzy dochodami miesz
kańców a ekonomiczną siłą samorządu terytorialnego. Przegląd literatury dowo
dzi, że powiat cieszyński był już przedmiotem analiz społeczno-ekonomicznych geo
grafów. Do najistotniejszych opracowań dotyczących kwestii ekonomicznych tego 
obszaru można zaliczyć prace J. R u n g e g o  (2003a, b) oraz H. R o g a c k i e g o  
(1988).

OBSZAR BADAN

Powiat cieszyński leży w południowej części województwa śląskiego. W jego skład 
wchodzi 12 gmin, w tym 3 miejskie, 2 miejsko-wiejskie oraz 7 wiejskich (rys. 1).

gminy wiejskie 

gminy miejsko-wiejskie 

gminy miejskie

Rys. 1. Powiat cieszyński 
(Źródło:  Opracowanie własne) 

Fig. 1. The Cieszyn County
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Obejmuje on obszar 730 km2 zamieszkany przez 170 tys. mieszkańców (tabela 1), 
co daje 232 os./km2. Największym miastem powiatu jest Cieszyn, który liczy pra
wie 35 tys. mieszkańców. Powiat cieszyński reprezentuje obszar o bogatych tra
dycjach gospodarczych, uchodzi za jeden z lepiej rozwiniętych obszarów wojewódz
twa śląskiego. Mimo niezbyt dużych rozmiarów, stanowi zróżnicowany subregion 
ekonomiczny ( Kł o s o ws k i ,  2003).

Potencjał demograficzny powiatu cieszyńskiego TABELA 1
Demographic potential of the Cieszyn County (an administrative district o f the secondary Level) TABLE 1

Jednostka
tery torialna

Liczba ludności
Jednostka

tery torialna
Liczba ludności

Powiat
cieszyński 169 621

Dębowiec 5 526
Goleszów 12 138

Cieszyn 34 969 Haźlach 9 795
Ustroń 15 290 Istebna 11 340
Wisła 11 304 Skoczów 25 566
Brenna 10 135 Strumień 11 975
Chybie 9 071 Zebrzydowice 12 512

Ź r ó d ł o :  Bank D anych Regionalnych, www.stat.gov.pl

ZAŁOŻENIA BADAWCZE

Organizacja podjętych badań plasuje się na dwóch poziomach. Pierwsza część 
dotyczy zróżnicowania wewnątrzpowiatowego, co ma na celu uchwycenie różnic 
pomiędzy gminami. Drugi poziom analizy ujmuje powiat jako całość, porównując 
jego wartości z poziomem średnim dla województwa śląskiego oraz Polski.

Problem badania zamożności mieszkańców wynika z braku stosownych danych 
na ten temat, z kolei badania subiektywne oceny zamożności wymagają sporych 
nakładów, a ich wyniki często są nieporównywalne, gdyż wyobrażenia responden
tów mogą być bardzo różne, nawet w przypadku podobnego poziomu dochodów.

Zróżnicowanie stawek podatku dochodowego w zależności od wysokości dochodu w łatach 1999—2005 TABELA 2 
Diversity of income tax rates depending on the income in the years 1999—2005 TABLE 2

Lata
Stawki podatku [%]

19 30 40

2005

do 37,024 zł od 37,024 zł do 74,048 zł powyżej 74,048 zł
2004
2003
2002
2001
2000 do 32,736 zł od 32,736 zł do 65,472 zł powyżej 65,472 zł
1999 do 29,624 zł od 29,624 zł do 65,472 zł powyżej 65,472 zł

Ź r ó d ł o :  O praco w an ie  w łasn e  n a  p o d s taw ie  U staw y  z d n ia  26 lip ca  1991 ro k u  o p o d a tk u  dochodo -
w ym  od osób fizycznych (Dz.U. 1991 ,n r 80, poz. 350, tekst jedn.: Dz.U. 2000, n r 14, poz. 176 z późn. zm.).
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Autor niniejszego artykułu podjął próbę oceny zmian potencjału finansowego 
mieszkańców gmin powiatu cieszyńskiego w latach 1999—2005 na podstawie ana
lizy struktury podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Okres 
przyjęty w analizie wynika z faktu, iż powiat cieszyński zaczął funkcjonować w wy
niku reformy administracyjnej od 1999 roku. Dodatkowym argumentem przema
wiającym za takim wyborem czasu badań jest fakt obowiązywania tej samej 
trzystopniowej skali podatku, tj. 19%, 30% i 40%. Należy jednak zaznaczyć, że 
granice dochodu powodujące przekroczenie kolejnego progu podatku w tym okre
sie ulegały zmianie (tabela 2).

W artykule uzupełnienie obrazu zamożności mieszkańców stanowi układ struk
tury dochodów gmin. Pod uwagę wzięto tzw. dochody własne określone w Usta
wie o dochodach samorządu terytorialnego (Dz.U. 2003, nr 203, poz. 1966 z późn. 
zm.). Wielkość dochodów własnych można uznać za miernik siły ekonomicznej 
poszczególnych gmin, gdyż są to generalnie środki wypracowane przez własny 
majątek, jak również pochodzące z podatków lokalnych. Do dochodów własnych 
gmin zalicza się również udział we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy 
oraz udział z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Generalnie podatki 
te stanowią dochód państwa, natomiast udział gminy wynosi odpowiednio 39,34% 
w PIT i 6,71% w CIT. Aby uniknąć dublowania tych samych danych, dochody 
własne pomniejszono o wielkość wpływu z podatku dochodowego od osób fizycz
nych, którego wielkość została poddana odrębnej analizie. Uwagę zwrócono tak
że na poziom aktywności gospodarczej mieszkańców, wyrażający się w liczbie pod
miotów gospodarczych na 1000 mieszkańców.

POWIAT CIESZYŃSKI NA TLE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I KRAJU

Porównanie przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń z ostatnich czterech lat 
w powiecie cieszyńskim wyraźnie wskazuje, że poziom płac plasuje się tu zarów
no poniżej średniej wojewódzkiej, jak i średniej krajowej (tabela 3). Przeciętne wy
nagrodzenie w województwie śląskim w latach 2002—2005 wzrastało, przekra
czając średnią krajową o około 3 punkty procentowe, w tym samym czasie wy-

TABELA 3 
TABLE 3

Jednostka terytorialna
Ogółem [zł] Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

brutto [%]

2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005

Polska 2239,56 2314,66 2409,69 2506,93 100,0 100,0 100,0 100,0
Województwo śląskie 2298,44 2380,23 2488,62 2587,07 102,6 102,8 103,3 103,2
Powiat cieszyński 1863,71 1945,41 1948,73 2027,97 83,2 84,0 80,9 80,9

Ź r ó d ł o :  www.stat.gov.pl

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 
An average monthly gross salary
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nagrodzenie w powiecie cieszyńskim stanowiło coraz mniejszy udział w stosunku 
do średniej krajowej — odpowiednio 83% w 2002 roku i 81% w 2005 roku.

Przeciętne wynagrodzenie w powiecie cieszyńskim po raz pierwszy nieznacznie 
przekroczyło pułap 2000 zł w 2005 roku, natomiast zarówno w Polsce, jak i woje
wództwie śląskim już w 2002 roku przekraczało ono wartość 2200 zł. Nominalnie 
dystans, jaki dzieli powiat cieszyński od kraju, to kwota 500 zł w 2005 roku.

Należy zaznaczyć, że wartość ta nie oddaje faktycznej różnicy w przecięt
nym wynagrodzeniu, gdyż wskaźnik ten oparty został na płacach w dużych przed
siębiorstwach, a powiat cieszyński charakteryzuje się dużą klasą małych i śred
nich firm.

Podstawowa statystyka rynku pracy, jaką jest stopa bezrobocia, w przypadku 
powiatu cieszyńskiego kształtuje się bardzo pozytywnie. W całym okresie 1999—
2005 powiat cieszyński notował znacznie niższą stopę bezrobocia zarówno w od
niesieniu do kraju, jak i województwa śląskiego (tabela 4). Różnica ta była istotna, 
średnio od wartości krajowej odbiegała o 4,0 punkty procentowe, od średniej wo
jewódzkiej zaś — o 1,9 punktu procentowego. W lutym 2007 roku stopa bezrobo
cia w powiecie cieszyńskim wynosiła 12%, i nadal była niższa od odpowiedniej 
wartości dla województwa śląskiego (12,7%) oraz kraju (14,9%).

Liczba podmiotów gospodarczych przypadająca na 1000 mieszkańców oraz stopa bezrobocia w łatach 1999— 2005 TABELA 4
A number of businesses per 1000 residents and an unempłoyment rate in the years 1999—2005 TABLE 4

Jednostka terytorialna 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców
Polska 79 83 87 91 94 94 95
Województwo śląskie 78 81 85 88 90 91 91
Powiat cieszyński 89 97 102 106 106 104 101

Stopa bezrobocia [%]
Polska 13,1 15,1 17,5 18,0 20,0 19,0 17,6
Województwo śląskie 9,9 12,9 15,7 16,5 17,6 16,9 15,5
Powiat cieszyński 8,4 11,5 14,0 14,0 14,0 15,8 14,3

Ź r ó d ł o :  O pracow anie w łasne na podstaw ie danych G łów nego U rzędu Statystycznego —  www.stat.gov.pl (Bank D anych 
R eg ionalnych), W ojew ódzkiego U rzędu  P racy  w  K atow icach  —  w w w .w up-katow ice .p l, P ow iatow ego  U rzędu  P racy  
w  Cieszynie —  www.wup-katowice.pl

Równie korzystnie powiat cieszyński prezentuje się na tle Polski i wojewódz
twa śląskiego, jeśli chodzi o liczbę podmiotów gospodarczych przypadających na 
1000 mieszkańców (tabela 4). Od 2002 roku wartość tego wskaźnika przekracza 
poziom 100 podmiotów na 1000 mieszkańców, gdy tymczasem na koniec badanego 
okresu w Polsce analogiczna wartość wynosiła 95, a w województwie śląskim 91. 
Niepokojąca może być jednak tendencja, z której wynika, że w badanych latach 
wartość ta rosła w powiecie cieszyńskim w okresie 1999—2002, z kulminacją przy
padającą na lata 2002—2003, po czym zaczęła spadać.
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Rys. 2. Odsetek podatników płacących najwyższą 40% stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 1999, 
2002 i 2005 (Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Skarbowego w Cieszynie)

Fig. 2. A proportion of tax-payers paying the highest — 40% rate of income tax on natural person 40% in the years 1999, 
2002 and 2005



STRUKTURA PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Odsetek osób płacących najwyższą stawkę podatku dla całości powiatu regu
larnie spadał z poziomu 0,93% w 1999 roku, przez 0,83% w 2002 roku, do war
tości 0,50% w 2005 roku. Analogicznie wzrastał udział osób mieszczących się 
w najniższym przedziale podatkowym — z 92,9% w 1999 roku do 95,3% w 2005 
roku. Skromny udział podatników obejmuje również drugi przedział skali (30%), 
który dotyczy około 3—4% wszystkich podatników. Od 2001 roku, aby być płatni
kiem najwyższej 40% stawki, należało uzyskiwać dochody na poziomie 74 048 zł 
rocznie. Odsetek osób płacących wyższe stawki powinien regularnie się zwięk
szać, tym bardziej, że w latach 2001—2005 wartości progowe nie były rewalory
zowane (tabela 1).

W 1999 roku dwa miasta Cieszyn i Ustroń reprezentowały najwyższy pu
łap podatkowy — ponad 1,4% podatników obejmowała 40-procentowa stawka 
podatku. Oprócz wymienionych miast, wysokie wartości pod tym względem od
notowano także w Brennej i Skoczowie, z kolei na drugim końcu plasowały się 
gminy Haźlach i Istebna, gdzie udział takich osób nie przekroczył 0,4% (rys. 2). 
Trzy lata później sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu, gdyż o klasę niżej spad
ła Brenna i Skoczów, a ponadto do grupy najsłabszych dołączyły Zebrzydowice, 
Chybie i Dębowiec. Należy dodać, że dwie gminy odnotowały progresję o jedną 
klasę wyżej, tj. Haźlach i Goleszów. Najgorsza jednak sytuacja miała miejsce 
w 2005 roku, kiedy to żadne z wymienionych miast nie przekraczało pułapu 1%. 
Najlepszy wynik pod tym względem osiągało miasto Cieszyn (0,94%), na dru
gim miejscu uplasował się Ustroń z wartością 0,64%. W najsłabszym przedziale 
znalazło się aż 7 z 12 gmin powiatu. W układzie przestrzennym zarysowuje się 
podział na trzy sektory. Część północna i południowa powiatu (Istebna) odno
towują najsłabsze wyniki. Pas środkowy, obejmujący gminy Ustroń, Wisła, Gole
szów oraz Brenna, reprezentują gminy silniejsze, a liderem nadal pozostaje miasto 
Cieszyn.

POZIOM AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

Znacznie lepiej prezentuje się kartogram przedstawiający liczbę podmiotów 
gospodarczych przypadających na 1000 mieszkańców. W 1999 roku wartość prze
ciętna dla całego powiatu wynosiła 89 i wzrosła do 101 w 2005 roku.

W pierwszym profilu czasowym (rys. 3) najlepiej zaprezentowały się miasta 
Ustroń (128), Wisła (123) i Cieszyn (119). Z kolei najsłabiej wypadły gminy: Chy
bie, Haźlach, Istebna i Zebrzydowice, gdzie wartość tego wskaźnika nie przekro
czyła 60 podmiotów na 1000 mieszkańców. Najgorsza sytuacja miała miejsce 
w 2002 roku, kiedy to do grupy gmin o wskaźniku powyżej 100 podmiotów na
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Rys. 3. Liczba podmiotów gospodarczych przypadająca na 1000 mieszkańców (Źródło:  Opracowanie własne na pod
stawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych — www.stat.gov.pl))

Fig. 3. A number of businesses per 1000 residents

http://www.stat.gov.pl


Rys. 4. Dochody własne gmin w złotych na jednego mieszkańca, z wyłączeniem udziału w podatku PIT (Źródło:  Opra
cowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych — www.stat.gov.pl))

Fig. 4. Municipalities’ own incomes in PLN per capita, excluding their share in the personal income tax (PIT)
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[zł]

Rys. 5. Wysokość dochodów własnych gmin (z wyłączeniem wpływu z podatku PIT) w zło
tych na jednego mieszkańca dla wszystkich gmin powiatu cieszyńskiego wiatach 1999—2005 
(Źródł o :  Opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Regionalnych — 
www.stat.gov.pl))

Fig. 5. The amount of municipalities’ own incomes in PLN per capita for all the municipalities 
of the Cieszyn County in the years 1999—2005

1000 mieszkańców dołączyły gminy Skoczów oraz Brenna. Do przedziału wy
żej awansowało wiele gmin, m.in.: Dębowiec i Goleszów — z klasy III do II, oraz 
Chybie, Istebna i Haźlach — z klasy IV do III. Jedyną gminą powiatu, która nie 
przekroczyła poziomu 60 podmiotów na 1000 mieszkańców, pozostały Zebrzydo
wice, w których wskaźnik ten uległ zmianie z 51 w 1999 roku do 59 w 2002 roku. 
Od 2005 roku sytuacja nie wyglądała już tak korzystnie. Nastąpił regres we wszyst
kich gminach, który w przypadku dwóch gmin przełożył się na zmianę przedziału. 
I tak z grupy jednostek o najwyższym wskaźniku wypadły Brenna i Skoczów. Po
nownie najsłabszą gminą okazały się Zebrzydowice. Rozkład przestrzenny nawią
zuje do układu struktury podatników podatku dochodowego (rys. 2).

DOCHODY WŁASNE GMIN

Jako wyznacznik siły ekonomicznej gmin przyjęto wysokość dochodów wła
snych na 1 mieszkańca, po korekcie wyłączającej z tych dochodów kwoty z po
datku PIT. Korekta ta była wymagana, gdyż analizowano strukturę podatników, 
a wpływy z PIT-u do budżetów gmin byłyby zatem proporcjonalne. W skali całego 
powiatu widać systematyczną poprawę wielkości wpływów, która w 1999 roku wy
nosiła 419 zł, a w 2005 roku stanowiła już kwotę 695 zł na 1 mieszkańca (rys. 5).
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Niekwestionowanym liderem wśród badanych jednostek samorządu terytorial
nego jest miasto Ustroń, które we wszystkich badanych latach zajmowało pierw
szą pozycję. W 1999 roku na kartogramie wystąpiły tylko trzy klasy, spośród któ
rych grupę najlepszą stanowił Ustroń, następnie zaś miasta Wisła i Cieszyn, a po
zostałe gminy nie przekroczyły pułapu 400 zł na osobę (rys. 4). W drugim prze
kroju czasu nastąpiła powszechna poprawa wyników, co pozwoliło awansować 
m.in. takim gminom, jak: Brenna, Dębowiec, Skoczów, Strumień i Zebrzydowice. 
Grupa wiodących trzech miast w dalszym ciągu była poza zasięgiem konkurencji. 
W 2005 roku miasta Ustroń i Wisła przekroczyły poziom wpływów ponad 1000 zl 
na 1 mieszkańca, przy czym należy podkreślić, iż Ustroń tę wartość przekroczył 
już w 2003 roku. W przedziale 600— 1000 zł dochodów własnych na mieszkańca 
mieściły się takie gminy, jak: Cieszyn, Skoczów i Zebrzydowice. W grupie naj
słabszych dochodowo gmin znalazła się Istebna i Chybie.

WNIOSKI

Ogromna większość podatników podatku dochodowego od osób fizycznych 
płaci najniższą 19% stawkę. Nieliczny odsetek mieszkańców, tj. około 5—7%, osią
ga dochody wchodzące w II i III próg. Na podstawie struktury podatników moż
na stwierdzić systematycznie malejący odsetek osób płacących najwyższą staw
kę podatku dochodowego. Prawdziwy wymiar podatku nie jest znany, gdyż pod 
uwagę bierze się tylko stawkę podatku, a nie uwzględnia się wpływu ewentual
nych ulg i odliczeń.

Porównanie miesięcznych wynagrodzeń w powiecie cieszyńskim z liczbą pod
miotów gospodarczych oraz odsetkiem osób płacących najwyższą stawkę podat
ku dochodowego od osób fizycznych PIT wskazuje na odwrotnie proporcjonalny 
rozkład tych zjawisk. W powiecie cieszyńskim wzrasta liczba podmiotów gospo
darczych, a odsetek osób płacących najwyższą stawkę regularnie się zmniejsza. 
Taki układ można uznać za nietypowy, gdyż — jak pokazują dane GUS — prze
ciętny miesięczny dochód na 1 osobę w gospodarstwach domowych w Polsce jest 
najwyższy w grupie gospodarstw, których źródłem utrzymania jest praca na wła
sny rachunek. Miesięczny dochód rozporządzalny w tego typu gospodarstwach 
w 2004 roku wyniósł 935 zł i był wyższy o prawie 8% od drugich w kolejności 
gospodarstw emerytów oraz aż o 20% wyższy od gospodarstw pracowników. 
W powiecie cieszyńskim, gdzie na 10 mieszkańców przypada jedna firma, można 
by oczekiwać znacznie wyższych dochodów, a zatem i większej grupy płacących 
podatek z najwyższego progu.

Powiat cieszyński jako całość wykazuje niezgodność pewnych wartości w od
niesieniu do województwa śląskiego i kraju. W przypadku większej liczby podmio
tów gospodarczych na 1000 mieszkańców oraz niższej stopy bezrobocia przecięt
ne wynagrodzenie jest tu niższe, a udział najbogatszych podatników się kurczy.
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Z kolei analizując rozkład przestrzenny tych elementów w obrębie samego powia
tu, można zauważyć zbieżność, gdyż gminy o większej aktywności gospodarczej 
mieszkańców odnotowują większy udział ludzi bardziej zamożnych, a także udział 
dochodów własnych gmin na jednego mieszkańca jest tam wyższy.

Zaprezentowana sytuacja może być efektem działania kilku czynników. Po 
pierwsze, mamy do czynienia z obszarem przygranicznym, co może generować 
pewne korzyści dla miejscowości, które mają na swym terenie przejścia granicz
ne. Pozwala to na rozwój sfery usług, w tym przede wszystkim z sekcji handlu. 
Do grupy gmin, które odnotowały pozytywne tego efekty, można zaliczyć: Cie
szyn, Goleszów czy Zebrzydowice.

Specyficznymi gminami są także Ustroń i Wisła, miejscowości o profilu tury
stycznym. Miasta te zdominowały stolicę powiatu zarówno pod względem docho
dów własnych, jak i liczby podmiotów gospodarczych, natomiast wciąż ustępują 
jej, jeśli chodzi o zamożność mieszkańców. Do grupy wymienionych miast nawią
zuje także gmina Brenna. Prawdopodobnie wpływ na taki układ ma także rezy- 
dencjonalny charakter tych gmin, co wiąże się z napływem nowych zamożnych 
mieszkańców. Klasę średnią tworzą dwie gminy miejsko-wiejskie — Skoczów 
i Strumień. Znacznie silniejszą jednostką jest Skoczów, mający szerszą bazę eko
nomiczną. Najsłabiej wypada grupa gmin wiejskich, tj.: Haźlach, Dębowiec, Chy
bie, Zebrzydowice oraz Istebna na południu. Na tej podstawie w ramach powiatu 
cieszyńskiego można wyróżnić lokalnych liderów.

Podział gmin na bogatsze i biedniejsze zależy od tego, czy jest to gmina miej
ska, czy też wiejska, gdyż te drugie zdecydowanie ustępują wartością wskaźni
ków. W tym wypadku powiat cieszyński potwierdza ogólnokrajową tendencję — 
o wiele lepsze warunki materialne występują w mieście aniżeli na wsi.
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CnaBOMap C ht3k

® H H A H C O B bIH nO TEH U ,H A R  » H T E R E H  H EM H H  U ,HEm H HCKO EO n O B R T A  
(CH RE3CK O E B O E B O ^C T B O , n O R b m A )

P e 3 K M e

A btop npeąnpaHan nonwTKy oqeHHTb ^HHaHCOBbia noreH qaan »HTenea qaemaHCKoro noBaTa 
Ha rMHHHOM ypoBHe. O choboh oqeHKH ąoxoąoB »HTenea CTana CTpyKTypa Hanoronnarenb^HKOB 
noąoxoąH oro Hanora. ,fl,na onpeąeneH aa npauaH  pa3nauHH, ó tin a  cpaBHeHa npaóbinb HaceneHaa 
c BenauHHoa npaóbina 0TąenbHbix rMHH a  c 3K0H0MauecK0a aKTHBHOCTbro. CnepH^HKa accneąyeMoro 
noBaTa coctoht b tom, uto n p a  óontmoM KonauecTBe cyóteKTOB Ha 1000 »HTenea a  HH3meM ypoBHe 
6e3pa6oTaqw, cpeąHaa 3apaÓ0THaa n n a ra  3ąecb HH*e.

CaMMM Ba*HHM aBnaeTca pa3ąen M e^ąy rMHHaMH óeąHbiMH a  óoraTHMH a  CBa3aH c TeM, ecTb 
n a  3to rMHHa ropoącKoro a n a  centCKoro Tana. BbiaBneHa TeHąeHqaa c o cT o a^ aa  b tom, uto, 
yMeHtmaeTca uacno  n aq , KOTopwe nnaraT caMwa bhcokhh Hanor. ^aHHyro TeHąeHqaro mo^ ho 
oóm chhtł  pa3nauHMMa ^yHKqaaMH, KOTopwe BbinonHaroT OTąenbHbie rMHHM a  norpaHHUHbiM 
xapaKTepoM accneąyeMoH TeppaTopaa.
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Sławomir Sitek

INCOME LEVEL OF INHABITANTS AND COMMUNES OF CIESZYN COUNTY 
IN THE LIGHT OF FISCAL MECHANISMS

S u mma r y

The author took up the subject of assessment of the financial potential of the residents of the 
Cieszyn County on the level of the municipality. The base of the assessment of the residents’ 
income level was the structure of the income tax payers. With the aim of identifying the reasons of 
the diversity, the residents’ incomes were correlated with the amount of income of individual muni
cipalities as well as with their business activity. The specificity of the studied administrative di
strict consists in the fact that the bigger amount of businesses per 1000 residents and the lower 
unemployment rate, the lower an average salary/pay.

The most important division line between richer and poorer municipalities runs along the indi
cator saying whether it is a city or country municipality. An unfavourable tendency depending on 
a decrease in the proportion of people paying the highest tax rate was also found. A clarification of 
the observed tendencies can be explained by different functions fulfilled by particular municipali
ties and by the border nature of the studied area.


