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III. 1. Usługi w klasyfikacjach gospodarki narodowej obowiązujących po 1989 
 

III. 1. 1. Klasyfikacja Gospodarki Narodowej – KGN 

 Najdłużej funkcjonującą klasyfikacją działalności gospodarczych w powojennej Polsce 
była Klasyfikacja Gospodarki Narodowej (KGN). Po raz ostatni zmian w jej obrębie dokonano 
w 1985 roku. Wówczas to na podstawie zarządzenie nr 21, Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 25 maja 1985 r., w sprawie Klasyfikacji Gospodarki Narodowej w oparciu 
o art. 12 pkt. l ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. Nr 7, poz. 58) 
straciło moc zarządzenie nr 7 z dnia 25 kwietnia 1980 roku w sprawie klasyfikacji działalności 
gospodarczej. Nowa klasyfikacja weszła w życie 1 stycznia 1986 roku. W najbardziej ogól–
nym sformułowaniu wprowadzona klasyfikacja stanowiła podstawę agregowania w statystyce 
i planowaniu, danych liczbowych dotyczących przedsiębiorstw, jednostek budżetowych oraz 
innych jednostek gospodarki narodowej według przedmiotu podstawowej, ale przeważającej 
działalności tych jednostek. 
 Zaznaczyć należy, że zmiany wprowadzone do Klasyfikacji Gospodarki Narodowej 
obowiązującej od 1986 r. w zasadzie nie naruszały układu KGN obowiązującego w latach 1981–
1985. Wprowadzone zmiany dotyczyły dostosowania do generalnych przekształceń leżących 
u podstaw rozwoju gospodarki narodowej. Dotyczyły one trzech zakresów:  
– podziału działów, funkcjonujących wcześniej, na dwa lub więcej, które skutkowały 

dalszymi zmianami w symbolice i nazewnictwie gałęzi,  
– likwidacji niektórych branż oraz wprowadzeniu nowych, odpowiednio do aktualnych potrzeb 

analizy gospodarki narodowej oraz zachodzących zmian w strukturach organizacyjnych, 
– zmianie nazw niektórych branż oraz wprowadzeniu nowych definicji rodzajów działalności 

charakteryzujących jednostki zaliczane do niektórych branż. Miało to na celu zespolenie 
stosowanych określeń w KGN z aktualną praktyką gospodarczą. 

 Klasyfikacja Gospodarki Narodowej, była w zasadzie klasyfikacją czteroszczeblową 
(tab. 21). Ogólna zbiorowość jednostek gospodarki narodowej została podzielona na sferę 
produkcji materialnej i sferę poza produkcją materialną (poziom najwyższy). Na tym poziomie 
odpowiadał on zasadom budowy syntetycznych bilansów gospodarki narodowej. W obrębie sfer 
wyróżniono odpowiednio 9 i 10 działów. Podział ten wynikał z ogólnych potrzeb analiz 
makroekonomicznych. W tej postaci odpowiadał ówczesnemu społecznemu podziałowi 
pracy ukształtowanemu w procesie historycznego rozwoju. Z kolei w obrębie 19 działów 
wyróżniono 86 gałęzi. Przy czym liczba gałęzi w poszczególnych działach, była zróżnicowana. 
Blisko 30 % z nich przypadło na dział Przemysł (29), w przeciwieństwie do jednej 
wyróżnionego w pozostałych branżach usług niematerialnych. Poziom gałęzi wykorzystywano 
między innymi do badań makroekonomicznych, prowadzonych w obrębie poszczególnych działów 
gospodarki narodowej. Na najniższym poziomie wyróżniono 371 branż. Ich liczba w obrębie 
poszczególnych gałęzi na ogół nie przekraczała 9. Podział gałęzi na branże wynikał z potrzeb 
analizy struktury gospodarki narodowej, badań przepływów międzygałęziowych, porównań 
międzynarodowych itp.  
 Przyjmując, za kryterium przynależności do „działalności usługowych”, podział na sfery 
zauważamy, że w przypadku działów, mamy do czynienia z ich równowagą. Schodząc natomiast 
na niższe szczeble podziału, uwidacznia się znacząca dysproporcja pomiędzy liczbą wyróżnionych 
gałęzi oraz branż. W przypadku obu najniższych szczebli podziału jest jak 3:1, na korzyść sfery 
produkcji materialnej. Opierając się natomiast o rodzaje wykonywanych działalności, występują–
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cych w obrębie działów sfery produkcji materialnej, w pełni uzasadnionym jest rozpatrywanie 
działalności transportu, łączności, handlu, pozostałych gałęzi produkcji materialnej oraz gospodarki 
komunalnej jako działalności usługowych. Po tym zabiegu zauważamy, że taki sposób 
przyporządkowania zmienia w istotny sposób proporcje pomiędzy sektorem usług, a pozostałymi 
sektorami i niższymi szczeblami podziału KGN. Na szczeblu działów mamy wówczas do czynienia 
z blisko 4–krotna ich przewagą w sektorze usług. Gdy na niższych poziomach uzyskano 
praktycznie „równowagę” między nimi (gałęzie 48 do 46 w sektorze usług i odpowiednio dla branż 
227 wobec 144). 
 

Tab. 21. Poziomy hierarchiczne – schemat grupowania w Klasyfikacji Gospodarki Narodowej 
Sfera Dział Gałęzie Branże 

I szczebel II III IV 
Przemysł 29 
Budownictwo 9 
Rolnictwo 5 
Leśnictwo 5 
Transport 9 
Łączność 1 
Handel 5 
Pozostałe gałęzie produkcji materialnej 4 
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Gospodarka komunalna 4 

280 

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi 
komunalne 

3 

Nauka i rozwój techniki 2 
Oświata i wychowanie 4 
Kultura i sztuka 2 
Ochrona zdrowia i opieka społeczna 2 
Kultura fizyczna, turystyka i wypoczynek 2 
Pozostałe branże usług niematerialnych 1 
Administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości 3 
Finanse i ubezpieczenia 2 
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Organizacje: polityczne, związków zawodowych i inne 2 

91 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Klasyfikacja gospodarki ..., (1985) 
 
 Klasyfikacja Gospodarki Narodowej, podobnie jak każda klasyfikacja, jest umownie 
przyjętym usystematyzowanym wykazem działów, gałęzi i branż, który rozumiany jest jako grupy 
podmiotów, tak zwanych jednostek organizacyjnych gospodarki narodowej. Istotnym w tym 
przypadku jest to, że układ jej ma charakter hierarchiczny, a zaliczanie jednostek odbywa się na 
postawie prowadzonej działalności. Grupowanie, klasyfikowanie, jednostek do działu, gałęzi 
i branży, gospodarki narodowej odbywało przy uwzględnieniu całej działalności, z położeniem 
nacisku na przeważający rodzaj działalności. Odnośnie poszczególnych szczebli grupowania, 
różnica polega na tym, że w przypadku działu klasyfikowanie odbywało się na podstawie struktury 
zatrudnienia według rodzajów działalności, a na niższych poziomach, przeważającego przedmiotu 
działalności w oparciu o strukturę działalności jednostki, rozpatrywanej przez pryzmat udziału 
poszczególnych przedmiotów jej działalności w ogólnych rozmiarach działalności jednostki 
wyrażonych we właściwym dla tego działu mierniku efektów 1. Kryterium gałęziowo 
branżowe mogło być wykorzystywane jako pomocnicze przy identyfikacji przynależności 
jednostki do działu.  
 Innym istotnym zagadnieniem z punktu widzenia klasyfikacji – grupowania – było 
określenie, zdefiniowanie jednostki klasyfikacyjnej, jednostki grupowania. Pod pojęciem 
jednostki klasyfikacyjnej rozumie się podmiot gospodarujący – jednostkę gospodarki 
narodowej – który zalicza się w całości do określonego działu (gałęzi, branży) gospodarki 
narodowej. W KGN wyróżniono dwa rodzaje jednostek, a mianowicie przedsiębiorstwo 

                                                 
1 Tak na przykład w: przemyśle na podstawie sprzedaży wyrobów, robót i usług; budownictwie wartości produkcji 

podstawowej; transporcie wartości przewozów; handlu wielkości obrotów itp. 
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i zakład. Wyróżnienie określonych rodzajów jednostek ma istotne znaczenie dla wartości 
poznawczej informacji liczbowych ze względu na przyjęcie większej lub mniejszej 
szczegółowości grupowania, ich jednorodności z uwzględnieniem szczegółowości prowadzo–
nych ewidencji, a co najistotniejsze z punktu widzenia badań geograficznych. W tym miejscu 
chodzi o możliwość uzyskania informacji w układzie terytorialnym ze względu na cechy 
przestrzenne jednostek.  
 Podstawową jednostką klasyfikacyjną stosowaną na szczeblu centralnym i w statystyce 
jest przedsiębiorstwo. W oparciu o nią dokonywano grupowania w układzie 
okresów czasowych i działów gospodarki narodowej. Natomiast dla potrzeb ujmowania 
danych w przekrojach terytorialnych i gałęziowo–branżowych jednostkę grupowania stanowił 
zakład. Jednak co należy zaznaczyć, w rozwinięciu metod grupowania w układzie 
przedsiębiorstw i zakładów, jednoznaczny podział jednostek grupowania, nie był już tak 
rygorystycznie przestrzegany, gdyż w opisie metody przedsiębiorstw zaznaczono iż stosowa–
na jest również w układach gałęziowych i terytorialnych. Stąd też obie jednostki grupowania 
posiadają atrybut położenia geograficznego. Oczywiście niemożliwe jest łączne analizowanie 
danych z wykorzystaniem obu jednostek klasyfikacyjnych. Uzyskane w ten sposób informacje 
odnoszą się do innego zbioru jednostek, przez co są nieporównywalne. Łączne ich analizo–
wanie prowadzi do błędnych wniosków. 
 Równolegle obok Klasyfikacji Gospodarki Narodowej funkcjonowała „Klasyfikacja 
usług” (1985). Stanowiła ona element składowy jednolitego systemu klasyfikacji gospodar–
czych, stanowiąc, obok Systematycznego Wykazu Wyrobów i Klasyfikacji Obiektów Budo–
wnictwa, odpowiednik przedmiotowy, podstawowej w jednolitym systemie klasyfikacji 
gospodarczych, podmiotowo ułożonej, Klasyfikacji Gospodarki Narodowej.  
 Stąd też pytanie, co jest przedmiotem klasyfikacji usług, co je stanowi i jakie było 
miejsce działalności usługowych w Klasyfikacji Gospodarki Narodowej ?  
 W klasyfikacji mamy do czynienia z systematycznym precyzowaniem jej przedmiotu. 
Klasyfikacja usług określa usługi w szeroki sposób. W jej rozumieniu, usługi to „czynności nie 
tworzące bezpośrednio nowych dóbr, świadczone przez jednostki gospodarki narodowej na 
zewnątrz zarówno w sferze produkcji materialnej, jak i w sferze działalności poza produkcją 
materialną, odpłatnie lub nieodpłatnie, niezależnie od charakteru wykonawcy lub odbiorcy” 
(Klasyfikacja usług, 1985, s. 6). Kryterium przedmiotu działalności dzieliło zasadniczo usługi na 
czynności wiążące się z dobrem materialnym albo z samym człowiekiem (tab. 22). Rozwinięcie 
ogólnego podziału stanowi doprecyzowanie rozumienia pojęcie usług zawarte w pięciu punktach. 
Jednakże na cele opracowań planistycznych, statystycznych i ekonomicznych zastosowano 
kryterium ekonomicznego przeznaczenia danej usługi, czyli rodzajów odbiorcy (por. tab. 22). 
Stosując je, wyznacza się usługi produkcyjne, konsumpcyjne oraz ogólnospołeczne, które 
w rozumieniu klasyfikacji usług rozumiane były jako podsfery, rozciągające się zarówno na sferę 
produkcji materialnej i poza nią.  
 Co równie istotne, z punktu widzenia budowy klasyfikacji usług, podobnie jak KGN, 
oparta jest ona na kryterium podmiotu działalności. Stąd też o zaliczeniu usługi do określonej 
grupy klasyfikacyjnej decydował jej charakter, bez względu na to, do jakiego działu w KGN 
została zaliczona jednostka gospodarki narodowej wykonująca daną usługę. Czyli innymi słowy 
usługi świadczone są przez podmioty gospodarki narodowej, na rzecz osób i innych jednostek 
gospodarki narodowej bez względu na ich miejsce w KGN niezależnie od ich podporządkowania 
organizacyjnego. Czyli decydujące znaczenie w klasyfikacji usług posiada usługobiorca ze 
swoim przyporządkowaniem (miejscem) w klasyfikacji, a nie usługodawca. Z drugiej strony 
działalności usługowe jak i podmioty je świadczące znajdują się na każdym poziomie 
klasyfikacji (sfera, dział, gałąź, branża) 1. 

                                                 
1 Istniały nieliczne wyjątki od tej ogólnej zasady. 
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Tab. 22. Kryterium ekonomiczne wyróżnienia podsfer usług i działalności usługowe do nich 
zaliczone na podstawie rodzaju „podmiotu oddziaływania” 

Podsfera Rodzaje działalności usługowych 
Kryterium 

ekonomiczne rodzaju „podmiotu oddziaływania” 
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 czynności będące współdziałaniem w procesie produkcji, ale 

nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr, polegające na 
powiększaniu wartości użytkowej przedmiotów 
wytworzonych przez inne przedsiębiorstwa bądź też 
polegające na obsłudze procesu produkcyjnego, 
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wytwarzanie na zlecenie określonych przedmiotów z materiału 
powierzonego przez zleceniodawcę; 

czynności polegające na udostępnianiu czasowej 
i bezpośredniej eksploatacji urządzeń i pomieszczeń 
w sferze cyrkulacji, to znaczy w zakresie transportu, 
łączności oraz handlu; K
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czynności zaspokajające bezpośrednio potrzeby fizyczne 
i psychiczne człowieka w zakresie konsumpcji 
indywidualne i zbiorowej; 

czynności zaspokajające potrzeby porządkowo–organizacyjne 
gospodarki narodowej i społeczeństwa jako całości, 
tj. działalność administracji państwowej, działalność 
instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, wymiar 
Sprawiedliwości, bezpieczeństwo i obrona narodowa oraz 
działalność organizacji politycznych i społecznych; 
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ponadto, na zasadzie wyjątku, do usług opłacanych przez 
ludność zalicza się wytwarzanie wyrobów na zamówienie 
i materiałów własnych zakładów usługowych, 
uwzględniające indywidualne cechy łub życzenia 
konsumenta oraz budowę jednorodzinnych domów 
mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych zleconą przez 
inwestorów prywatnych z podstawowego materiału 
powierzonego.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Klasyfikacja usług ..., (1985) 
 

III. 1. 2. Europejska (EKD) i Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2000, 2004) 

 Klasyfikacja Gospodarki Narodowej obowiązywała do 31 grudnia 1992 roku. Jej miejsce 
zajęła Europejska Klasyfikacja Działalności (EKD) 1. Zarządzenie nr 28 Prezesa GUS z dnia 27 
czerwca 1990 roku (Dz. Urz. GUS Nr 11, poz. 47) zawierało zasady i tryb jej wdrażania od 
1 stycznia 1991. Wprowadzenie zmian w oraz samej klasyfikacji działalności gospodarczych 
w gospodarce narodowej, generalnie wynikało z przejścia, z centralnie sterowanego, na rynkowy 
model gospodarowania. Równoległymi przesłankami do jej wprowadzenia, była konieczność 
sporządzania jednorodnych porównań międzynarodowych oraz zestawień informacji statysty–
cznych porównywalnych z innymi krajami. Innymi słowy, można powiedzieć, że chodziło 
o dostosowanie polskiej statystyki do statystyki międzynarodowej, a w sposób szczególny 
odnoszący się do statystyki Unii Europejskiej. EKD w sposób zasadniczy różniła się od 
funkcjonującej wcześniej Klasyfikacji Gospodarki Narodowej. KGN miała charakter podmio–
towy, w której jednostką klasyfikacyjną był podmiot gospodarczy. Natomiast EKD prezentuje 
podejście przedmiotowe, w której jednostką klasyfikacyjną jest rodzaj działalności, prowa–
dzonej przez podmioty społeczno–gospodarcze.  

                                                 
1 czyli Statystyczna Klasyfikacja Działalności Gospodarczej Unii Europejskiej (NACE – Nomenclatures des 

Activities de Communite Europeene), wprowadzona rozporządzeniami Rady nr 3037/90 z dnia 9 października 
1990 r. (OJ nr L 293 z 24.10.1990 r.). 
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 Europejska Klasyfikacja Działalności funkcjonowała formalnie w polskiej statystyce do 
31 grudnia 1999 roku. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 (Dz. U. 
Nr 128, poz. 829) wprowadzono do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz 
rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji 
publicznej Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2000). Zaczęła ona obowiązywać od 
1 stycznia 1998. Zaznaczyć należy, że od chwili jej wprowadzenia, aż do 31 grudnia 1999 
stosowana była równolegle z EKD, aby od 1 stycznia 2000 być jedyną obowiązującą 
klasyfikacją działalności społeczno–gospodarczych w gospodarce narodowej.  
 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 33, poz. 289) 
z późniejszymi zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 
2004 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 1727) została wprowadzona klasyfikacja PKD 2004. Zastąpiła 
ona klasyfikację wcześniejszą, również PKD (2000). Polska Klasyfikacja Działalności jest 
niczym innym, jak rozwinięciem przywoływanej wcześniej Statystycznej Klasyfikacji 
Działalności Gospodarczej Unii Europejskiej (NACE), wprowadzonej rozporządzeniami Rady 
nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. (OJ nr L 293 z 24.10.1990 r.), z późniejszymi 
zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 761/93 z dnia 24 marca 
1993 r. (OJ Nr L 83 z 03.04.1993 r.) oraz Nr 29/2002 z dnia 19 grudnia 2001 r. (OJ nr L 6 
z 10.01.2002 r.). Stąd też zachowuje ona pełną spójność i porównywalność metodologiczną, 
pojęciową, zakresową i kodową z klasyfikacją NACE Rev. 1.1 
 PKD jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru 
rodzajów działalności społeczno – gospodarczej jakie realizują jednostki (podmioty 
gospodarcze). Klasyfikacja stosowana jest między innymi do: 
– klasyfikowania podmiotów gospodarczych dla potrzeb krajowego, urzędowego rejestru 

podmiotów gospodarki narodowej REGON – według rodzaju prowadzonej przez nie działal–
ności,  

– przedstawiania struktury gospodarki narodowej z punktu widzenia społecznego podziału pracy,  
– zestawiania dynamicznych szeregów dla potrzeb ekonomicznej analizy rozwoju gospodar–

czego,  
– opracowywania bilansów gospodarki narodowej, w tym zintegrowanych rachunków narodo–

wych,  
– sporządzania porównań międzynarodowych,  
– zestawiania informacji statystycznych, odpowiednio porównywalnych z innymi krajami.  
 Klasyfikacja gospodarki narodowej (PKD 2004) jest / była klasyfikacją pięciopoziomową, 
z jednym pośrednim (podsekcje) dla niektórych sekcji 1. W porównaniu z wcześniejszą klasyfi–
kacją (KGN) jest to o dwa poziomy więcej. Wyróżniono: sekcje, działy, grupy, klasy i podklasy. 
Jedynym odpowiadającym poziomem jest poziom działu, których wyróżniono ponad trzykrotnie 
więcej. Zaznaczyć należy, że równocześnie przestały funkcjonować w klasyfikacji określenia 
gałęzi i branż rodzajów działalności.  
 Poziom pierwszy dzieli ogólną zbiorowość na 17 sekcji – kategorii rodzajów działalności, 
na które składają się czynności związane ze sobą z punktu widzenia tradycyjnie ukształtowanego, 
ogólnego podziału pracy. Poziom ten jest oznaczony kodem jednoliterowym (A – Q) (tab. 23). 
Drugi poziom stanowią 62 działy w ramach których występują działalności mające zasadnicze 
znaczenie przy określaniu stopnia podobieństwa, jak i przy rozpatrywaniu powiązań występujących 
w gospodarce narodowej. Kolejne poziomy obejmują odpowiednio 224 grupy, 514 klas oraz 687 
podklas.  
 Począwszy od EKD, która stanowiła podstawę do stworzenia na jej bazie, Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD), mieliśmy do czynienia z jej stałą ewolucją. Zmiany dotyczyły 
każdego z jej poziomów. Skutkowały one z jednej strony zmianami nazewnictwa, a co za tym idzie 
zakresu treściowego i merytorycznego na coraz niższych poziomach klasyfikacji. Najbardziej 
widoczne zmiany dotyczyły zmian nazewnictwa na najwyższym poziomie klasyfikacji – sekcji. 
Zmiany te od 1993 roku objęły łącznie 9 sekcji (tab. 24). 

                                                 
1 Dotyczy to sekcji Górnictwo (C–2 podsekcje) oraz Przetwórstwo przemysłowe (D–14). 
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Tab. 23. Polska Klasyfikacja Działalności 2004 
Poziom PKD 

sekcja 

po
ds

ek
cj

a 

dz
ia
ł 

gr
up

a 

K
la

sa
 

po
dk

la
sa

 

A Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo – 2 6 14 19
B Rybactwo – 1 1 2 3
C Górnictwo 2 5 13 16 23
D Przetwórstwo przemysłowe 14 23 103 242 282
E Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę – 2 4 7 9
F Budownictwo – 1 5 17 36
G Handel hurtowy i detaliczny; naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli 

oraz artykułów użytku osobistego i domowego 
– 

3 19 79 95
H Hotele i restauracje – 1 5 8 9
I Transport, gospodarka magazynowa i łączność – 5 14 21 48
J Pośrednictwo finansowe – 3 5 12 14
K Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej 
– 

5 23 39 59
L Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia 

społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne 
– 

1 3 10 11
M Edukacja – 1 4 6 21
N Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 1 3 7 15
O Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała – 4 12 30 39
P Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników – 3 3 3 3
Q Organizacje i zespoły eksterytorialne – 1 1 1 1
17 RAZEM 16 62 224 514 687

Źródło: opracowanie własne na podstawie elektronicznej obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności, 
www.stat.gov.pl  

 

Tab. 24. Zmiany zakresu w ramach pierwszego poziomu klasyfikacji gospodarki narodowej 
Sekcja EKD PKD PKD po 1 maja 2004 

B Rybołówstwo i rybactwo Rybactwo 
C Górnictwo i kopalnictwo Górnictwo 
D Działalność produkcyjna Przetwórstwo przemysłowe 

E 
Zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, wodę 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 

K 

Obsługa nieruchomości, 
wynajem, i działalność 
związana z 
prowadzeniem interesów 

Obsługa nieruchomości, 
wynajem, nauka i usługi 
związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej 

Obsługa nieruchomości, 
wynajem i usługi związane 
z prowadzeniem 
działalności gospodarczej 

L 

Administracja publiczna 
i obrona narodowa; 
gwarantowana prawnie 
opieka socjalna 

Administracja publiczna 
i obrona narodowa; 
obowiązkowe ubezpieczenia 
społeczne 

Administracja publiczna 
i obrona narodowa; 
obowiązkowe ubezpieczenia 
społeczne i powszechne 
ubezpieczenie zdrowotne 

N 
Ochrona zdrowia i opieka 

socjalna 
Ochrona zdrowia i opieka 

społeczna 
Ochrona zdrowia i pomoc 

społeczna 

O 
Pozostała działalność 

usługowa komunalna, 
socjalna i indywidualna 

Pozostała działalność usługowa 
komunalna, społeczna 
i indywidualna 

Działalność usługowa 
komunalna, społeczna 
i indywidualna, pozostała 

Q 
Organizacje i zespoły 

międzynarodowe 
Organizacje i zespoły eksterytorialne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie elektronicznej obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności, 
www.stat.gov.pl 
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 W konsekwencji tych zmian, w chwili obecnej, niższe poziomy wyróżniają rodzaje 
działalności, które zamknięte są w 62 działy (wcześniej 60), 224 klasy (222), 514 klas ([512EKD], 
520) i 683 podklasy ([109], 683). Istotna różnica w liczbie wyróżnionych podklas pomiędzy EKD 
i PKD wynika z faktu, że w momencie wprowadzenia EKD wyróżniono podklasy tylko w ramach 
siedmiu sekcji (A, B, H, K, M, N, O). W konsekwencji dalszych prac, nad dostosowaniem 
klasyfikacji do polskich uwarunkowań, w ramach tego poziomu klasyfikacji, wprowadzono 
nazewnictwo dla podklas w pozostałych sekcjach. 
 W stosunku do wcześniejszych klasyfikacji PKD, w wyraźnie odmienny sposób, podchodzi 
do definiowania jednostek klasyfikacyjnych oraz zasad ich klasyfikowania. Przy określaniu 
jednostki statystycznej muszą być brane pod uwagę co najmniej trzy kryteria. Stanowi jej 
kryterium: (1) prawne, finansowe lub organizacyjne; (2) działalności; (3) geograficzne. Nie ozna–
cza to, że grupowania nie można dokonać ze względu na jedno z wyróżnionych kryteriów. 
Z punktu widzenia badań przestrzennych istotnym jest kryterium geograficzne. Przy jego 
stosowaniu dokonuje się rozróżnienia pomiędzy obszarami odniesienia, a mianowicie: lokalnym, 
regionalnym, krajowym, wspólnotowym i światowym. Pomijając dwa ostatnie z wymienionych, 
pozostałe odnoszą się do jednostek podziału terytorialnego. Odniesienie regionalne dotyczy 
jednostek terytorialnych wydzielonych do celów statystycznych (NUTS), z poziomu regionu 
(NUTS 1), województwa (NUTS 2) podregionu (NUTS 3). Natomiast poziom lokalny, to powiat 
(NUTS 4) oraz miasto i gmina (NUTS 5). W tym miejscu warto podjąć krótką dyskusji na temat 
podziału terytorialnego i administracyjnego funkcjonujących w naszym kraju.  
 Opierając się na obecnie obowiązujących aktach prawnych, należałoby stwierdzić, że nie 
można mówić o podziale administracyjnym, a jedynie o dwóch równolegle funkcjonujących obok 
siebie podziałach terytorialnych. Pierwszym dokumentem jest Ustawa z dnia 24 lipca 1998 (Dz. U. 
nr 96, poz. 603) wprowadzająca zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa. Jego 
jednostkami są gminy, powiaty i województwa. Wydaje się, że w zamyśle ustawodawcy, tak 
naprawdę chodzi o podział administracyjny państwa. Chociaż należy zaznaczyć, że nigdzie 
w dokumencie, nie zostało to nawet zasygnalizowane. Po półtorej roku weszło w życie 
rozporządzenie Rady Ministrów, z 13 lipca 2000 roku, w sprawie wprowadzenia Nomenklatury 
Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. nr 58, poz. 685). Spowodowała 
ona podział obszaru kraju, na terytorialnie, hierarchicznie powiązane jednostki na 5 poziomach. 
Zaznaczyć należy, że oba te akty prawne, jakkolwiek odnoszą się do siebie, co do zakresu 
merytorycznego, nie posiadają wzajemnych odniesień. Jest to tym bardziej widoczne, że struktura 
grupowań NTS 1, ich symbole i sposób zapisu, oparta jest na systemie identyfikatorów i nazw 
jednostek podziału administracyjnego kraju (!), stanowiącego część składową Krajowego Rejestru 
Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT). 
 Równocześnie zaznaczyć należy, że liczba jednostek klasyfikacyjnych dla potrzeb 
statystycznych uległa zwiększeniu z dwóch do 9. Poza wcześniej obecnymi przedsiębiorstwem 
i zakładem (jednostka lokalna) pojawiły się: podmiot gospodarki narodowej (jednostka prawna), 
jednostka instytucjonalna, grupa przedsiębiorstw, jednostka rodzaju działalności, jednostka 
jednorodnej produkcji, jednostka lokalna rodzaju działalności oraz jednostka lokalna jednorodnej 
produkcji. Pomiędzy nimi można wyróżnić zachodzące relacje odnośnie liczby lokalizacji, jak 
i prowadzonych działalności (tab. 25). 
 Dodatkowo w ramach całej zbiorowości dzieli się je na jednostki wykorzystywane do 
celów: (1) sprawozdawczych, (2) badań i prezentacji oraz (3) analiz statystycznych. Prezentacja 
danych, opisujących strukturę działalności gospodarczych w ramach gospodarki narodowej, 
w obrębie tych trzech grup jednostek, może zostać dokonana w oparciu o tak zwaną jednostkę 
badaną, prezentacyjną lub analityczną. 

                                                 
1 W konsekwencji zapisów zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004, w sprawie zmiany 

rozporządzenia w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych (NTS) (Dz. U. nr 98, poz. 998), 
nomenklatura NUTS uzyskała status klasyfikacji, a co ważniejsze zmieniła „definicje jednostki” pierwszego poziomu 
klasyfikacji z terytorium kraju na 6 regionów, powstałych w wyniku „zgrupowania” województw. Spostrzeżenie 
to jest o tyle istotne, że podmiotem polityki regionalnej jest region rozumiany jako województwo, a nie jako suma 
co najmniej dwóch. Poza tym sama klasyfikacja NUTS wygląda przez to co najmniej „dziwnie”, gdyż pomiędzy 
„regionem” (poziom 1), a „podregionem” (poziom 3) występuje województwo (poziom 2), utożsamiane właśnie 
z analizami na poziomie regionalnym. 
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Tab. 25. Relacje pomiędzy typami jednostek statystycznych 

Wyszczególnienie Jedna lub więcej lokalizacji Pojedyncza lokalizacja 
Jedna lub więcej 
działalności 

Przedsiębiorstwo 
Jednostka instytucjonalna 

Jednostka Lokalna 

Tylko jedna 
działalność 

Jednostka Rodzaju Działalności 
Jednostka Jednorodnej Produkcji 

Jednostka Lokalna Rodzaju Działalności 
Jednostka Lokalna Jednorodnej Produkcji 

Źródło: elektroniczna wersja obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności, www.stat.gov.pl 
„Zasady metodyczne” s. 9, 

 
 Równie istotna zmiana w PKD, w odniesieniu do KGN, dokonała się odnośnie zasad 
zaliczania jednostek klasyfikacyjnych do określonych kategorii (poziomów grupowania). Podsta–
wowym pojęciem służącym zaklasyfikowaniu danej jednostki – według rodzaju działalności 
gospodarczej, przedmiotu, jest wartość dodana. Jednak co również istotne, w sytuacji, kiedy 
ewidencja nie zapewnia uzyskania wartości dodanej, stosuje się kryterium wartości sprzedaży lub 
liczby pracujących. W sytuacji kiedy podmiot gospodarczy prowadzi więcej niż jedną działalność, 
a przynajmniej jedna wchodzi w zakres innego grupowania niż pozostałe, to poza działalnością 
główną – podstawową – wyróżnia się działalności drugorzędne. Oba te rodzaje działalności 
wspierane są przez działalność pomocniczą, którą stanowi między innymi: administracja, 
zaopatrzenie, zbyt, magazynowanie, transport wewnętrzny itp. Działalności tej nie wyróżnia się, 
gdy w całości służą one wewnętrznym potrzebom danej jednostki. Niezwykle ważnym jest fakt, że 
jednostki zajmujące się naprawami i konserwacją sprzętu / wyposażenia zaliczane są do tych 
samych kategorii co jednostki, które te dobra wytwarzają. Istnieją cztery podstawowe odstępstwa 
od tej ogólnej zasady, a mianowicie są to jednostki, które 1: 
– dokonują konserwacji lub naprawy pojazdów samochodowych i motocykli (sklasyfikowane 

odpowiednio w grupach 50.2 i 50.4), 
– dokonują napraw artykułów użytku osobistego i gospodarstwa domowego (52.7), 
– naprawiają komputery i sprzęt biurowy oraz zajmują się konserwacją tego sprzętu (72.5), 
– zajmują się konserwacją lub naprawą palników piecowych i kotłów centralnego ogrzewania 

(podklasa 45.33.A.). 
 

III. 1. 3. „Obowiązująca” klasyfikacja działalności gospodarczych – PKD 2007 

 Ze względu na dokonujący się w ostatnich latach olbrzymi postęp technologiczny, wysoką 
dynamikę zmian we wszystkich płaszczyznach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem 
dziedzin związanych z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, coraz powszechniej–
szym funkcjonowaniem firm i koncernów ponadnarodowych, niezbędna staje się wymiana 
informacji gospodarczej oraz konieczność dokonywania porównań na płaszczyźnie międzynaro–
dowej. W celu umożliwienia pełnej porównywalności w każdym układzie grupowania konieczna 
jest obecność na wszystkich poziomach – światowym, regionalnym – europejskim – i krajowym, 
spójnej klasyfikacji działalności społeczno–gospodarczych. Dlatego też w 2000 roku, pod patrona–
tem Departamentu Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Urzędu Statystycznego 
Unii Europejskiej EUROSTAT i urzędów statystycznych państw Ameryki Północnej, podpisano 
dokumenty umożliwiające podjęcie działań zmierzających do uzyskania jak największej zbieżności 
pomiędzy klasyfikacjami działalności ONZ (ISIC), Unii Europejskiej (NACE) i Ameryki 
Północnej (NAICS). Działania zmierzające do zharmonizowania klasyfikacji statystycznych na 
poziomie światowym nazwano „Operacją 2007”.  
 Parlament Europejski przyjął w dniu 12 października 2006 r. rozporządzenie w sprawie 
statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2. Zmiany miały na celu 
uwzględnienie nowych rodzajów działalności, które pojawiły się w gospodarce w ciągu ostatnich 
15 lat oraz zapewnienie zharmonizowania statystyk gospodarczych w ramach Unii Europejskiej 
i ich zgodności z międzynarodową klasyfikacją działalności – ISIC rev. 4 (International Standard 
Industrial Classification of All Economic Activities). Ma to w założeniu umożliwić globalną 
wymianę informacji. Rozporządzenie wprowadzające klasyfikację NACE Rev. 2 w Unii Europej–

                                                 
1 W EKD istniały tylko trzy wyjątki od tej zasady. Nie figurował wśród nich czwarty z wymienionych. 
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skiej zostało zaakceptowane pod koniec listopada 2005 r. na posiedzeniu Komitetu Eurostatu ds. 
Programu Statystycznego (SPC). Opublikowanie rozporządzenia w sprawie klasyfikacji statysty–
cznej działalności gospodarczej NACE Rev.2 w Dzienniku Urzędowym UE nastąpiło w lutym 
2007 roku.  
 Podobnie jak to miało miejsce w momencie przejścia z EKD na PKD, na początku okresu 
transformacji, również i w tym przypadku mamy do czynienia z równoległym funkcjonowaniem 
obu klasyfikacji „starej PKD” – PKD 2004 – i wchodzącej PKD 2007 (Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz. U. 
2007 nr 251 poz. 1885). Okres z dwoma klasyfikacjami zakończy się 31 grudnia 2009. 
 Pomijając zagadnienia podstawowe dotyczące, jednostki klasyfikacyjnej, zasad grupowa–
nia, rozróżnienia rodzajów działalności, warto się skoncentrować na zasadniczych zmianach, które 
niesie nowa klasyfikacja gospodarki narodowej. 
 Podobnie jak w przypadku poprzedniej klasyfikacji, obecnie „wchodząca” jest klasyfikacją 
pięciopoziomową, z tą jednak różnicą, że nie został wyróżniony poziom pośredni – podsekcja – 
pomiędzy sekcją a działem gospodarki narodowej. Warto zaznaczyć, że klasyfikacja statystyczna 
działalności gospodarczej NACE Rev. 2 obejmuje, tak naprawdę 4 poziomy grupowania. 
Wprowadzenie piątego poziomu, poziomu podklasy, leży w gestii danego państwa. Poziom ten 
został wprowadzony w wyniku sugestii, która pojawiła się w toku prac Międzyresortowego 
Zespołu do Spraw Wdrożenia Klasyfikacji Działalności oraz Klasyfikacji Wyrobów i Usług 
powołanego przez Prezesa Rady Ministrów zarządzeniem nr 60 z dnia 15 lipca 2005. 
Wprowadzenie podklas wynika z konieczności uwzględnienia specyfiki polskiej działalności 
społeczno–gospodarczej.  
 Podobnie, jak to miało miejsce wcześniej, pierwszy poziom klasyfikacji stanowią sekcje, 
oznaczone kodem literowym, z ta jednak różnicą, że ich liczba uległa zwiększeniu z 17 do 21. 
We wszystkich przypadkach, poza dwoma (sekcja F – budownictwo i G – handel i naprawy), 
nastąpiła zmiana oznaczenia literowego wyróżnionych sekcji w stosunku do wcześniej 
funkcjonującej klasyfikacji, na tym poziomie (tab. 26). Pomimo zmian oznaczeń literowych sekcji 
„tylko” trzy, w zasadniczy sposób, nie zmieniły zakresu treściowego działalności społeczno – 
gospodarczych, które je tworzyły i tworzą obecnie. Są to sekcje I, T, U. Wcześniej „definiowane” 
były odpowiednio jako: hotele i restauracje (sekcja H), gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników (P), organizacje i zespoły eksterytorialne (Q). Dotychczas wskazane zmiany, można 
by uznać za „kosmetyczne”, a przyjmując dodatkowo założenie, że nowo utworzone sekcje, grupują 
tylko bardziej precyzyjnie działalności, to można by przyjąć, że nowa klasyfikacja stanowi 
rozwinięciem poprzedniej. 
 

Tab. 26. Porównanie pierwszego poziomu PKD 2004, a 2007 
PKD 2007 PKD 2004 

Sekcja Wyszczególnienie Sekcja Wyszczególnienie 
A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo A Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 
  B Rybactwo 

B Górnictwo i wydobywanie C Górnictwo 
C Przetwórstwo przemysłowe D Przetwórstwo przemysłowe 

D 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 

E 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, wodę 

E 
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami 

i odpadami oraz działalność związana 
z rekultywacją 

  

F Budownictwo F Budownictwo 

G 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych i motocykli 
G 

Handel hurtowy i detaliczny; naprawy 
pojazdów mechanicznych, motocykli oraz 
artykułów użytku osobistego i domowego

H Transport i gospodarka magazynowa I 
Transport, gospodarka magazynowa 

i łączność 
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ciąg dalszy tab. 26. 

I 
Działalność związana z zakwaterowaniem 

i usługami gastronomicznymi 
H Hotele i restauracje 

J Informacja i komunikacja   
K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa J Pośrednictwo finansowe 

L 
Działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości 
K 

Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi 
związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej 

M 
Działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna 
  

N 
Działalność w zakresie usług administro–

wania i działalność wspierająca 
  

O 
Administracja publiczna i obrona 

narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia 
społeczne 

L 
Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 
i powszechne ubezpieczenie zdrowotne 

P Edukacja M Edukacja 
Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna N Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 

R 
Działalność związana z kulturą, rozrywką 

i rekreacją 
  

S Działalność usługowa pozostała O 
Działalność usługowa komunalna, społeczna 

i indywidualna, pozostała 

T 

Gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników; gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi 
na własne potrzeby 

P 
Gospodarstwa domowe zatrudniające 

pracowników 

U Organizacje i zespoły eksterytorialne Q Organizacje i zespoły eksterytorialne 
Źródło: opracowanie własne na podstawie elektronicznej obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności, 

www.stat.gov.pl/  
 
 Jednak po bliższym przyjrzeniu się dokonanym zmianom w klasyfikacji zauważymy, że 
mają one charakter „rewolucyjny”, a nie konstytuujący wcześniejszą klasyfikację z uzupełnieniem 
tylko o nowe rodzaje działalności (tab. 27). 
 Zasadnicze zmiany dokonały się w odniesieniu do sekcji usługowych. To właśnie w ich 
obrębie wyróżniono cztery nowe sekcje: J – informacja i komunikacja; M – działalność 
profesjonalna, naukowa i techniczna; N – działalność w zakresie usług administrowania 
i działalność wspierająca oraz R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. 
W przypadku nowo powstałych sekcji można dodatkowo powiedzieć, że są one „zbiorem” 
rodzajów działalności wchodzących w skład PKD 2004, a pochodzących z największej ich liczby 
wcześniej zdefiniowanych. Równocześnie obejmują one rodzaje działalności pochodzące ze 
wszystkich trzech sektorów gospodarki narodowej. Zmiana zakresu treściowego, a tym samym 
późniejszej poprawnej interpretacji, dotyczy przetwórstwa przemysłowego (sekcja C) oraz 
pozostałej działalności usługowej (S). 
 Patrząc na zmiany klasyfikacyjne od strony PKD 2004, zauważamy, że największe 
przesunięcia rodzajów działalności, swoistego „rozczłonkowania” wcześniej istniejących sekcji 
dotyczyło: obsługi nieruchomości, wynajmu i usług związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej (K); działalności usługowej komunalnej, społecznej i indywidualnej, pozostałej (O); 
oraz transportu, gospodarki magazynowej i łączności (I). W mniejszym stopniu zmiany te 
dotyczyły działalności gospodarczych zaliczanych do sekcji A, D, G i L (PKD 2004, por. tab. 27). 
Spostrzeżenie to jest o tyle istotne gdyż, rodzić będzie określone konsekwencje przy próbach 
dynamicznego ujmowania przekształceń w ramach gospodarki narodowej. 
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Tab. 27. „Agregacja i dezagregacja” rodzajów działalności w ramach klasyfikacji działalności 

gospodarczych pomiędzy PKD 2004 a 2007  
Wyszczególnienie PKD 2004 

 Sekcja A B C D E F G H I J K L M N O P Q 
„Stopień” złożoności 

PKD 2007 

A X X         X       3 
B   X               1 
C X  X X   X    X       5 
D     X             1 
E    X X          X   3 
F      X     X       2 
G       X           1 
H       X  X         2 
I        X          1 
J    X     X  X    X   4 
K          X X       2 
L           X       1 
M  X       X  X   X X   5 
N X     X   X X X X   X   7 
O            X      1 
P         X  X  X  X   4 
Q            X  X    2 
R            X   X   2 
S X   X   X    X    X   5 
T                X  1 

P
K

D
 2

00
7 

U                 X 1 
„Stopień” rozbicia 

PKD 2004 
4 2 2 4 2 2 4 1 5 2 10 4 1 2 7 1 1 – 

Źródło: opracowanie własne na podstawie elektronicznej obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności, 
www.stat.gov.pl 

 
III. 2. Źródła danych – usługi w programach badań statystycznych 

 
III. 2. 1. Zarys problemu 

 W Polsce, za pośrednictwem Głównego Urzędu Statystycznego oraz ich delegatur 
terenowych, Państwo jest faktycznym, monopolistą na rynku pozyskiwania i udostępniania danych 
statystycznych. Chodzi tutaj o monopol na szerokie spektrum danych liczbowych, opisujących 
w dostatecznie pełny sposób, otaczającą nas rzeczywistość. Trudno uznać za konkurencję, na tym 
polu, podmioty specjalizujące się w tworzeniu tematycznych baz danych 1. Z drugiej strony 
stwierdzić należy, że bazy te tworzone są na zgłaszane zapotrzebowanie ze strony potencjalnych 
nabywców, i zgodnie z ich sugestiami modyfikowane. Występują one coraz najczęściej w postaci 
wyszukiwarek internetowych. Jest to o tyle wygodne dla obu stron, gdyż klient uzyskuje dostęp, do 
aktualizowanych zasobów w trybie on–line, 24 godziny na dobę, a dostawca „nie ponosi” kosztów 
z dostarczeniem zainteresowanemu klientowi niezbędnej, poszukiwanej przez niego informacji. 
Nie ponoszenie kosztów wynika z całkowitego przestawienia się z udostępniania wersji 
„drukowanych” na rzecz elektronicznej postaci baz danych 2. Bazy komercyjne najczęściej mają 

                                                 
1 Można tutaj wymienić firmę TeleAdreson, założona w 1991 roku i będąca w 100 % własnością polskich osób 

fizycznych (www.teleadreson.com.pl), Telekomunikacje Polską S.A. z jej książkami telefonicznymi (www.pkt.pl), czy 
też Panoramę Firm (www.pf.pl), prowadzoną przez Eniro Polska (firma Eniro jest wiodącą firmą świadczącą usługi 
wyszukiwania informacji w krajach skandynawskich oraz Danii. W Polsce jest obecna od 2001). 

2 Podobna tendencja, mająca na celu obniżenie kosztów, występuje w firmach „produkujących” oprogramowanie 
komputerowe. Odchodzą one od papierowych wersji podręczników użytkownika, instrukcji itp. elementów 
związanych z oprogramowaniem, umieszczając je w postaci książek elektronicznych lub plików 
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postać zbliżoną do systemu REGON. Jednak zakres danych opisujących te podmioty jest znacznie 
szerszy. Najczęściej poza nazwą są to informacje dotyczące: pełnego adresu firmy, tak zwanych 
danych telekomunikacyjnych (telefon, fax, komertel, e–mail, adres WWW), osób kontaktowych 
reprezentujących dany podmiot, formy prawnej, formy własności, opisu działalności za pomocą 
kodów klasyfikacyjnych NACE (EKD) 1, jak i SIC wzbogaconego o opis słowny, roku założenia, 
wielkości obrotów rocznych oraz liczby zatrudnionych / pracujących. Niedoskonałość tych baz 
polega na tym, że pomimo iż obejmują one znaczną cześć podmiotów, to jednak nie są to wszystkie 
podmioty gospodarcze. Zaznaczyć należy jednak przy tym, że są to firmy faktycznie działające, 
a nie tylko widniejące w – bazie 2. Wynika to z tego, że źródłami pozyskiwania informacji są: 
bezpośrednia weryfikacja danych o firmach dokonywana przez ankieterów, telemarketing, 
informacje zawarte w Internecie (strony WWW), analizy, serwisy prasowe, zwroty korespondencji. 
 Inną grupą podmiotów zajmującą się „rozpowszechnianiem” danych statystycznych są 
firmy sprzedające oprogramowanie komputerowe typu GIS, nakładki – moduły mapowe – do 
różnych aplikacji służące przestrzennej prezentacji zjawisk. Jest to działalność prowadzona obok 
działalności podstawowej. Polega ono na rozpowszechnianiu i dystrybucji oprogramowania oraz 
przygotowywanie wersji elektronicznych podkładów mapowych z materiałów własnych lub 
powierzonych. Paradoksalnym jest jednak to, że firmy te dane zakupują w GUS, a następnie 
rozpowszechniają po konkurencyjnych – relatywnie niższych – cenach w stosunku do źródła 
z którego pochodzą. Bądź też dołączane są, jako „dodatek”, do zakupywanych programów lub 
podkładów mapowych. W skrajnych przypadkach może to być „cała” zawartość Banku Danych 
Regionalnych 3.  
 Tryb, zakres, sposób zbierania i gromadzenia danych statystycznych przez statystykę 
publiczną, określony jest przez art. 18 ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. 
(Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późniejszymi zmianami 4. ”Ustawa określa zasady i tworzy podstawy 
rzetelnego, obiektywnego, profesjonalnego i niezależnego prowadzenia badań statystycznych, 
których wyniki mają charakter oficjalnych danych statystycznych oraz ustala organizację i tryb 
prowadzenia tych badań i zakres związanych z nim obowiązków” (rozdz. 1 art. 1 tejże ustawy). 
Rokrocznie ustala się tak zwany "Program badań statystycznych statystyki publicznej" na rok 
następny, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów. Program dotyczy zbierania 
i przekazywania danych statystycznych bieżących i za dany rok. Dla każdego badania 
każdorazowo określa się: 
 temat i organ prowadzący badanie, 
 rodzaj badania, 
 zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz źródła zbieranych danych statystycznych, 
 podmioty gospodarki narodowej i osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej 

zobowiązane do udzielenia i przekazania danych statystycznych, lub uczestniczące w badaniu 
na zasadzie dobrowolności,  

 formy, częstotliwość, terminy i miejsce przekazywania danych statystycznych, 
 rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i terminy ich udostępniania, 
 koszty i sposób finansowania. 
 Dokumentem powołującym do życia Główny Urząd Statystyczny i wprowadzający zasady 
organizacji statystyki państwowej był „Dekret z dnia 31 lipca 1946 r. o organizacji statystyki 
państwowej i o Głównym Urzędzie Statystycznym” (Dz. U. 1946 nr 41 poz. 239) zmieniony 

                                                                                                                                                    
w rozpowszechnionym formacie PDF odczytywanym między innymi przez darmowy program firmy Adobe, Acrobat 
Reader. 

1 Warto w tym miejscu zaznaczyć, że obecnie obowiązującą w Polsce klasyfikacja jest Polska Klasyfikacja Działalności 
(PKD). Jednocześnie stwierdzić należy, że w części baz danych wyszukiwania przeprowadza się w oparciu o słowa 
kluczowe zawarte w nazwie, lub też kategorie zawarte w katalogu tematycznym zwane branżami (!).  

2 Fakt występowania podmiotów „duchów” w systemie REGON jest najczęściej formułowanym zarzutem pod jego 
adresem. 

3 Należy zaznaczyć, że GUS od pewnego momentu udostępnia dane z Banku Danych Regionalnych (BDR) za 
pośrednictwem internetu. Tym samym coraz częściej można spotakać się z opracowaniami, które podają BDR za 
źródło pochodzenia danych. Jednak korzystanie z niego wymaga posiadania przez użytkownika „pewnego” zasobu 
wiedzy z zakresu posługiwania się technologią informacyjną. 

4 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775; z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, 
poz. 769; z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668; z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2125. 
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następnie, już rok później, dekretem z dnia 22 października 1947 r., pod tym samym tytułem 
(Dz. U. 1947 nr 65 poz. 393). Zasadnicze zmiany w statystyce publicznej wprowadzone zostały 
ustawą z dnia 15 lutego 1962 r. „O organizacji statystyki państwowej” (Dz. U. 1962 nr 10 poz. 47). 
Kolejna znacząca zmiana, wprowadzona została Ustawą z dnia 26 lutego 1982 r. „O statystyce 
państwowej” (Dz. U. 1982 nr 7 poz. 58), która została nowelizowana w 1989 r. (ustawa z dnia 24 
maja 1989 r. „O zmianie ustawy o statystyce państwowej”, Dz. U. 1989 nr 32 poz. 171). W tym 
samym roku obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów, z dnia 10 czerwca 1989 r., ogłoszono 
jednolity tekst ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. 1989 nr 40 poz. 
221). Obecnie obowiązującym aktem prawnym regulującym sprawy związane ze statystyką publi–
czną jest Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1995 nr 88 poz. 439) 1  
 

III. 2. 2. Zakres przedmiotowy programu badań statystycznych i jego zmiany 
w latach 1986 – 2006 

 Jak już zasygnalizowano, od 1995 roku zmiany w programie badań statystycznych, zakres 
badań prowadzonych przez statystykę publiczną, nakreślany jest w cyklu rocznym. Przed 1995 
mieliśmy do czynienia z obecnością dwóch programów badań statystycznych. Był to „Program 
badań statystycznych statystyki państwowej, na lata 1986–1990” (1985) oraz „Program badań 
statystycznych na lata 1991 –1995” (1990). Dokonując analizy zakresu wspomnianych programów, 
można by dojść do wniosku, że w istotny sposób różnią się one od siebie. Jednak nie dotyczy to 
tyle tematyki, co zakresu prezentowanych danych, jak i rozłożenia akcentów. Pierwsze ogólne 
porównanie wskazywałoby na zmiany, które przeprowadzono w momencie przejścia z gospodarki 
centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej. Wiązałoby się to wówczas z dostosowaniem 
statystyki publicznej do nowej rzeczywistości gospodarczej. Jednak wnikliwa analiza pozwala 
na stwierdzenie, że praktycznie brak było istotnych różnic pomiędzy wspomnianymi programami.  
 W programie badań na lata 1991–1995 wyróżniono „tylko” 6 bloków tematycznych, 
w które występowały 32 grupy, następnie uszczegółowione w 167 zagadnień. Dla wcześniejszego 
programu, odpowiednio, relacje pomiędzy poszczególnymi poziomami kształtowały się 16–69–
519. Warto jednak zwrócić uwagę, że proporcje pomiędzy liczbowym opisem dla sąsiadujących 
poziomów, w obu programach są do siebie zbliżone i kształtują się jak 1:5 (6 do 32) pomiędzy 
blokami, a grupami oraz 1:6 (32 do 87 w zestawieniu grupy, a zagadnienia je opisujące (tab. 28). 
 Porównując dalej oba programy zauważamy, że w okresie 1991–1995 większość grup 
tematycznych we wcześniejszym okresie była traktowana jako bloki tematyczne. Dotyczyło to 17 
zagadnień tematycznych, które tworzyły 14 grup tematycznych. Paradoksalnie, dwie grupy 
tematyczne „Ludność. Warunki mieszkaniowe” oraz „Warunki działalności gospodarczej” 
stworzono na bazie bloków tematycznych, które funkcjonowały we wcześniejszym programie 
badań statystycznych (por. tab. 28). Tym samym zmiana programu badań statystycznych nie 
odzwierciedlała przemian politycznych, społecznych oraz gospodarczych. Miała ona raczej 
charakter zmian „kosmetycznych”. Jak można przypuszczać zmierzało to do obecności zapisów 
o wysokim stopniu uogólnienia. Można przypuszczać, że program badań statystycznych na lata 
1991–1995 miał stanowić punkt wyjścia do tworzenia programów badań na lata późniejsze. W ten 
sposób „nie dokonując żadnych zmian” wyeliminowano z programu badań statystycznych, zapisy 
i stwierdzenia charakterystyczne dla gospodarki centralnie sterowanej oraz związane 
z funkcjonującą do 1992 roku działalnością społeczno – gospodarczą na bazie Klasyfikacji 
Gospodarki Narodowej (KGN). Zapisy te dotyczyły między innymi podziału działalności na sferę 
produkcji materialnej i nie materialnej, usług niematerialnych, skupu i kontraktacji w rolnictwie, 
kontraktacji i realizacji dostaw w handlu zagranicznym, normowania pracy i jej zmianowości. 
Stwierdzenia te znajdują swoje potwierdzenie w zapisach zawartych we wstępie do programu 
badań statystycznych na rok 1995. Pada mianowicie stwierdzenie, że „Program badań 
statystycznych na 1995 r. stanowi konkretyzację i uszczegółowienie programu badań statystycznych 
na lata 1991–1995 ... a ... w szeregu przypadkach wykracza on poza ramy programu wieloletniego 
z powodu potrzeb dostosowania treści informacji i sposobów jej udostępniania stosownie do 

                                                 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775; z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, 

poz. 769; z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668; z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2125. 
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wymagań dokonujących się przekształceń społeczno gospodarczych i ustrojowych kraju oraz 
stałego zbliżania stosowanej w polskiej statystyce metodologii do standardów międzynarodowych, 
obowiązujących zwłaszcza w ramach ONZ i Unii Europejskiej ...” (s. 1. „Program badań statysty–
cznych ...”, 1995).  
 

Tab. 28. Bloki i grupy tematyczne w programach badań statystycznych na lata 1991 – 1995 
Blok / grupy tematyczne  Liczba zagadnień 

OGÓŁEM 167 
Ludność. Warunki mieszkaniowe 57 

Procesy demograficzne 10 
Warunki bytu ludności 12 
Zdrowie 6 
Środowisko naturalne 14 
Mieszkania i lokale 3 
Oświata i kultura 6 
Sport i turystyka 6 

Społeczeństwo i państwo 10 
Struktury społeczne i organizacja państwa 4 
Kościoły i związki wyznaniowe 3 
Wymiar sprawiedliwości 3 

Rachunki gospodarki narodowej 5 
Zbiorcze rachunki tworzenia i wykorzystania produkcji 4 
Przepływy między gałęziowe 1 

Finanse gospodarki narodowej 20 
Finanse i koszty przedsiębiorstw 4 
Kredyty i obieg pieniężny 4 
Finanse państwa 3 
Ubezpieczenia 2 
Rynek kapitałowy 3 
Ceny 4 

Działalność gospodarcza 51 
Rolnictwo i rybołówstwo 18 
Leśnictwo 3 
Przemysł 6 
Budownictwo 3 
Handel wewnętrzny 3 
Handel zagraniczny 5 
Transport 9 
Łączność 2 
Gospodarka komunalna 2 

Warunki działalności gospodarczej 24 
Zatrudnienie 7 
Zasoby naturalne 4 
Działalność badawczo rozwojowa i postęp techniczny 5 
Inwestycje i środki trwałe 5 
Gospodarka materiałowa i energetyczna 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Program badań statystycznych ...” (1990) 
 
 W konsekwencji wyróżniono 22 bloki tematyczne badań statystycznych, które w zasadni–
czym brzmieniu i zakresie funkcjonują w obecnych programach badań statystycznych (tab. 29). 
Warto jednak zauważyć, że od roku 1995 doszło do poszerzenia zakresu danych zbieranych 
i publikowanych przez statystykę publiczną. Skutkowało to wzrostem liczby bloków tematycznych 
występujących w programie. Stąd też obecnie mamy do czynienia z ich liczbą, która ukształtowała 
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się na poziomie 28 1. Tylko w jednym przypadku wynikało to z podziału bloku tematycznego na 
dwa odrębne. W pozostałych przypadkach było to wynikiem tworzenia nowych. Dotyczyło to w 
szczególny sposób zagadnień związanych z: (1) obroną narodową, bezpieczeń–stwem 
wewnętrznym i wymiarem sprawiedliwości; (2) przekształceniami własnościowymi i struktural–
nymi w gospodarce narodowej; (3) kształtowaniem i oceną stosunków gospodarczych z zagranicą; 
(4) wynikami przedsiębiorstw finansowych i (5) niefinasowych. Stąd też, można sformułować 
wniosek o postępującym dopasowywaniu statystyki publicznej do realiów w których funkcjonuje.  
 

Tab. 29. Bloki tematyczne w programach badań statystycznych „dawniej” i dziś 
Bloki tematyczne w programach badań statystycznych 

1995 2006 
Ludność i procesy demograficzne Ludność, procesy demograficzne 
Warunki bytu ludności Warunki bytu ludności, pomoc społeczna 
Ochrona zdrowia i opieka społeczna Zdrowie i ochrona zdrowia 
Ochrona środowiska Stan i ochrona środowiska 
Gospodarka mieszkaniowa 
Infrastruktura komunalna 

Mieszkania, infrastruktura komunalna 

Edukacja Edukacja 
Nauka i technika Nauka i postęp techniczny 

Kultura 
Kultura, sport i rekreacja 

Turystyka i sport 
Organizacja państwa i gospodarki Organizacja państwa, samorząd terytorialny 

Wyznania religijne, grupy etniczne Organizacje społeczne, religijne 
i narodowościowe Organizacje, stowarzyszenia i związki zawodowe 

Rachunki gospodarki narodowej Rachunki narodowe 
Budżet państwa i finanse Finanse publiczne 
Ceny Ceny 

Rynek pracy 
Rynek pracy i wynagrodzenia 

Wynagrodzenia, koszty pracy i świadczenia społeczne 
Inwestycje i środki trwałe Rzeczowy majątek trwały i inwestycje 
Gospodarka materiałowa 

i paliwowo–energetyczna 
Rynek materiałowy i paliwowo–energetyczny 

Działalność rolnicza i leśna Działalność rolnicza i leśna 
Działalność przemysłowa Działalność przemysłowa 
Działalność budowlana Działalność budowlana 

Działalność handlowa 
Działalność handlowa, hotelarska, gastronomiczna 

i inne wybrane rodzaje działalności usługowych 
Działalność transportowa i łączność Działalność transportowa, łączność 

 
Obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, 

wymiar sprawiedliwości 
 Przekształcenia własnościowe i strukturalne 
 Stosunki gospodarcze z zagranicą 
 Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych 
 Wyniki przedsiębiorstw finansowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie programów badań statystycznych dla poszczególnych lat 
 
 W kolejnych latach, pomimo ustabilizowanej liczby bloków tematycznych, dochodziło do 
znaczących zmian w liczbie realizowanych grup tematycznych. Do 2002 mieliśmy do czynienia 
z widoczną tendencją spadkową ogólnej liczby realizowanych tematów. Przeciętnie kształtowała 
się ona na poziomie 255. Od 2003 do chwili obecnej ich liczba to średnio 210 tematów, z rysująca 

                                                 
1 Pod koniec lat 90–tych w programach statystyki publicznej było ich nawet 31. Zasygnalizować należy, że w przypadku 

bloku usług finansowych i ubezpieczeniowych, nastąpiło włączenie go do bloku wyniki przedsiębiorstw finansowych. 
Natomiast blok pieniądz, rynek pieniężny i kapitałowy, uległ „całkowitej” likwidacji. 
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się tendencją do dynamicznego jej wzrostu. Przyczyny takiego stanu rzeczy można łączyć ze 
zmianami PKD wprowadzonymi w 2004. Przesłankę do takiego stwierdzenia mogą stanowić 
zmiany ogółem. Dalszego potwierdzenia można szukać w strukturze realizowanych tematów, 
bloków tematycznych, w kontekście ich podziału na te dotyczące sektora rolniczego, przemysło–
wego i usług 1.  
 

III. 2. 3. Usługi w programie badań statystycznych 

 Co do bezwzględnej liczby dominują grupy tematyczne zaliczone do usług oraz 
mieszczące się w grupie „wspólne”. W przypadku sektora rolniczego i przemysłowego mamy do 
czynienia z przeciętnie dwukrotnie mniejszą liczbą zbieranych danych. Jednocześnie należy 
zaznaczyć, że w dalszym ciągu to rolnictwo, a nie przemysł jest lepiej opisany przez statystykę. 
Zmiany i ich głębokość w czasie, silnie korespondują ze zmianami ogółem. Charakterystyczne jest 
to, że w najmniejszym stopniu dotyczyły one sektora rolniczego. Jako jedyny, po niewielkim 
spadku liczby tematów na przełomie 2002 / 2003, w chwili obecnej posiada ich „pierwotną” liczbę. 
Odnosząc natomiast liczbę tematów w wyróżnionych grupach, do ich ogólnej liczby, widoczna jest 
utrzymująca się stała proporcja liczby realizowanych tematów w wyróżnionych grupach. Usługi 
wraz ze wspólną tematyką wyczerpywały przeciętnie po 35 % wszystkich badanych tematów. 
Wyraźnie niższe znaczenie ma rolnictwo (19 %) i przemysł (13 %). Warto jednocześnie zwrócić 
uwagę na widoczny wzrost znaczenia sektora rolniczego oraz tematów wspólnych, który mieści się 
na przeciętnym poziomie od 2 do 4 %. 
 Powyższe stwierdzenia pozwalają na sformułowanie wniosku o tym, że to sektor usługowy 
posiada największe możliwości jego opisu i charakterystyki. Jest to zbieżne z jego wzrastającą rolą 
wśród działalności gospodarczych. Wniosek w całości prawdziwy jest wówczas, gdy opis sektora 
trzeciego będzie dokonywany na poziomie kraju jako całości. Zaznaczyć należy, że grupy 
tematyczne zaliczone do sektora usługowego w blisko 50 % nie posiadają żadnych odniesień 
przestrzennych. Nie tylko w przypadku działalności usługowych preferowaną jednostką 
odniesienia, w prezentacji danych, stanowi województwo. Taki sposób odniesienia gromadzonych 
danych dotyczy przeciętnie 1/3 grup tematycznych. Nie trzeba udowadniać, że w analizach 
przestrzennych ten poziom odniesienia jest za „wysoki”, a wnioski z analizy charakteryzują się 
daleko idącą ogólnością stwierdzeń, a wyniki porządkowań, klasyfikacji jednostek wręcz 
intuicyjnie oczywiste. Pierwsze przybliżenie przestrzennego zróżnicowania opisywanych zjawisk 
można uzyskać począwszy od poziomu podregionu (NUTS 3). Natomiast począwszy dopiero od 
poziomu powiatu, można mówić o prawidłowościach przestrzennego kształtowania się zjawisk. 
Jednak te dwa poziomy odniesień przestrzennych obejmują łącznie, niewiele ponad 20 % grup 
tematycznych. W widoczny sposób, in minus, odbiega od pozostałych sektor usługowy. Wśród 
pozostałych trzech wyróżnionych grup, posiada najmniejszą liczbę odniesień przestrzennych.  
 Poza jednostką odniesienia przestrzennego nie mniej ważne, dla badań naukowych jest to, 
jakie tematy podlegają badaniu w ramach bloków tematycznych oraz, czy pomiędzy kolejnymi 
programami występuje ciągłość klasyfikacyjna, podmiotowa, przedmiotowa i zakres ich 
prowadzenia ? Jest to szczególnie istotne dla badań o charakterze dynamicznym. Ze względu na 
zmiany układu i szczegółowości treści zawartych w programach, trudno dokonać takiego 
porównania w całym badanym okresie (od 1995 do chwili obecnej) 2.  
 Opierając się jedynie o trzyletni okres, trudno jest mówić o zarysowujących się 
tendencjach. Podchodząc do analizy w sposób całościowy, można powiedzieć, że najbardziej 
podatną na zmiany, była problematyka opisująca sektor rolniczy. W ponad połowie grup 
tematycznych, tego sektora, mieliśmy do czynienia z rozszerzeniem zakresu prowadzonych badań 
(blisko 28 %), zmianami organizacyjno – metodycznymi (20 %), bądź ich relatywnym zawężeniem 

                                                 
1 Poza trzema sektorami ekonomicznymi wyznaczono kategorie 4 „wspólne” obejmujące bloki tematyczne, które nie 

są charakterystyczne dla jednego sektora, a zawierają tematy mieszczące się w rolnictwie, przemyśle i usługach. 
Do grupy tej zaliczono: ceny; finanse publiczne; ludność i procesy demograficzne; Przekształcenia własnościowe 
i strukturalne; rachunki narodowe; rynek pracy; rzeczowy majątek trwały i inwestycje; stosunki gospodarcze 
z zagranicą; warunki bytu ludności i pomoc społeczną; wynagrodzenia, koszty pracy i świadczenia społeczne oraz 
wyznania religijne i grupy etniczne. 

2 Jest to możliwe dla programów za lata 1997–2000. 
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(2 %). W pozostałych wydzieleniach (sektor II, III oraz grupa tematów „wspólnych”) można 
mówić o braku zmian w blisko ¾ przypadków. Bardzo podobne do siebie, jeśli chodzi o charakter 
zmian, są sektor usługowy i tak zwane tematy wspólne. W zdecydowanej większości zmiany 
dotyczyły poszerzenia zakresu prowadzonych badań (blisko 20 %). W „pozostałych” 5 % 
dotyczyło zmian metodologii i organizacji prowadzenia badań. Zawężenie badań kształtowało się 
na poziomie zbliżonym do sektora rolniczego. Należy jednak zwrócić uwagę, że zasygnalizowany 
poziom zmian jest wyraźnie wyższy dla usług. Inaczej relacje te kształtują się w ramach sektora 
przemysłowego. W jego obrębie wielkość zmian dotyczyła tylko niewiele ponad 20 % zagadnień. 
Charakterystyczne jest to, że w zdecydowanej większości, wszelkiego rodzaju zmiany, były 
konsekwencją zmian metodologicznych i klasyfikacyjnych. Dotyczyły one 60 % grup tematy–
cznych. Biorąc pod uwagę fakt, że praktycznie nie dochodziło do zawężania, jak i poszerzania 
zakresu badań rodzaje działalności zaliczane do sektora drugiego, wykazują się największym 
stopniem inercji. Jednak nie należy tego rozumieć, jako braku utrudnień w prowadzeniu badań 
w jego ramach. Można powiedzieć, że „brak ciągłości” na charakter jednoczynnikowy wynikający 
ze zmian szeroko rozumianej metodologii i podejścia w prowadzeniu badań.  
 Poza zmianami w obrębie zagadnień, które mają ugruntowane miejsce w programach 
badań statystycznych, istotnym elementem, który się w nich pojawia, są tematy nowe. Śledząc 
programy badań statystycznych można wywnioskować, że zakres liczbowy wprowadzanych 
nowych badań przyjmuje tendencję spadkową. Programem badań w 1997 roku wprowadzono 33 
nowe tematy. W kolejnych czteroletnich okresach ich liczba spadała, do 22 w 2001 i zaledwie 7 
w 2005 roku. Opierając się o wcześniejszy podział bloków tematycznych na 4 grupy, generalnie 
widoczny jest w miarę równomierny podział nowych tematów między nimi. Można jednak 
powiedzieć o preferowaniu sektora usługowego w ramach którego to właśnie, częściej podejmo–
wane są nowe tematy. Przeciętnie stanowiły one 36 % wprowadzanych po raz pierwszy. Z niewiele 
mniejszym udziałem (30 %) plasuje się grupa zagadnień wspólnych. Z wyraźnie niższym 
znaczeniem, w nowo podejmowanych tematach, znajduje się sektor I (22 %) i II (11 %). Wyraźnie 
„upośledzonym” sektorem działalności, jeśli chodzi o nowe zjawiska, są działalności gospodarcze 
mające charakter produkcyjny. Świadczyć to może z jednej strony o początkach końca „ery” 
przemysłowego patrzenia i opisu gospodarki, a z drugiej być potwierdzeniem konieczności 
rozpoznawania znaczących dla rozwoju gospodarki aspektów funkcjonowania sektora usługowego.  
 W przypadku sektora usług, nowe tematy pojawiły się w 7 na 10 bloków tematycznych do 
niego zaliczonych 1 Na problematykę nowo podejmowanych badań składały się zagadnienia 
dotyczące w dużej mierze ekonomicznych aspektów jego funkcjonowania. Nie oznacza to, że nie 
koncentrowano się na zagadnieniach bardziej szczegółowych w poszczególnych blokach 
tematycznych, a dotyczących między innymi: 
1. edukacja 

– ekonomiczne aspekty funkcjonowania edukacji, 
– ścieżki edukacyjne Polaków, 

2. kultura 
– edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, 
– środki komunikacji masowej, 
– uczestnictwo ludności w kulturze, 

3. nauka i postęp techniczny 
– innowacje w sektorze usług, 
– środki finansowe asygnowane przez rząd na działalność badawczo–rozwojową według 

celów społeczno–ekonomicznych, 
– wskaźniki społeczeństwa informacyjnego, 

4. turystyka i sport 
– ekonomiczne aspekty funkcjonowania rekreacji, kultury i sportu, 
– aktywność osób niepełnosprawnych w Polsce, 
– aktywność turystyczna wybranych grup społecznych, 
– koniunktura na rynku usług turystycznych, 

                                                 
1 Nie dotyczyło to bloku: (1) działalność handlowa, hotelarska, gastronomiczna i pozostałe usługi niefinansowe; 

(2) działalność transportowa, łączność; (3) obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, wymiar sprawiedliwości. 
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5. wyniki przedsiębiorstw finansowych 
– analiza sytuacji pieniężno–kredytowej przedsiębiorstw, 
– kapitał własny instytucji ubezpieczeniowych, 
– wybrane elementy kapitału własnego banków, 

6. wyniki przedsiębiorstw niefinansowych 
– powszechny spis małych podmiotów (prace przygotowawcze), 

7. zdrowie i ochrona zdrowia 
– ekonomiczne aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia, 
– korzystanie z usług medycznych, 
– działalność samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, 
– stan zdrowia ludności Polski. 

 Patrząc przez pryzmat wyżej wymienionych tematów, można by mówić o tendencji do 
rozpoznawania przez statystykę nowych płaszczyzn w sektorze usług. Jednak aprzestrzenny sposób 
ich prezentacji i krótki czas gromadzenia danych, przynajmniej jak na razie „dyskwalifikuje je”, 
jako podstawę wyznaczenia kierunków zmian, i opisu zmian zróżnicowania przestrzennego. 
 W „najnowszym” programie badań statystycznych (2006) sektor usługowy jest opisany 
przez 70 grup tematycznych. Największa ich liczba przypada na trzy bloki tematyczne. Są to, 
według malejącego znaczenia, (1) zdrowie i ochrona zdrowia; (2) działalność transportowa 
i łączność oraz (3) nauka i postęp techniczny. Łącznie obejmują one 45 % ogólnej ich liczby. 
Relatywnie wysokie znaczenie w opisie sektora usługowego posiadają dwa kolejne bloki opisujące 
wyniki działalności przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych. Jednak blisko połowa 
tematów, nie jest prezentowana na niższym poziomie niż kraj. Czyli jest nieprzydatna do opisu 
zróżnicowań przestrzennych. Znaczenie danego bloku tematycznego nie przekłada się praktycznie 
w żaden sposób na jego przydatność w badaniach przestrzennych. W przypadku bloku nauka 
i postęp techniczny oraz zdrowie i ochrona zdrowia, mamy do czynienia z nadreprezentacją liczby 
tematów z odniesieniami przestrzennymi w stosunku do ich ogólnej liczby. Zaznaczoną aprzes–
trzennością charakteryzują się zagadnienia dotyczące działalności transportowej i łączności oraz 
wyników działalności przedsiębiorstw nie (i) finansowych. Dla pozostałych grup tematycznych 
mamy do czynienia ze względną równowagą znaczenia pomiędzy strukturą tematyczną, a zwią–
zanymi z nimi odniesieniami przestrzennymi. 
 Jak już wcześniej zasygnalizowano, najwyższym poziomem odniesień przestrzennych, 
w ramach których można badać zróżnicowania interregionalne – przynajmniej teoretycznie – jest 
województwo. Biorąc pod uwagę jego wysoką ogólność w podziale przestrzeni kraju należałoby 
badania poziomu zróżnicowań wybranych zagadnień rozpoczynać od poziomu podregionu 
(NUTS 3) i przyjąć, że ma on charakter uszczegóławiający zróżnicowania międzyregionalne. 
Oczywiście obraz ten stanowi jedynie przybliżenie zróżnicowań i nie może być traktowany jako 
opis zróżnicowań intraregionalnych. Poziomem odniesień przestrzennych, na podstawie którego 
można dokonywać faktycznego opisu kształtowania się zjawisk, jest układ co najmniej powiatowy.  
 Jeśli zakres gromadzonych i publikowanych danych „przefiltrujemy” przez pryzmat 
jednostki odniesienia przestrzennego to zauważymy, że właściwie tylko w przypadku wybranych 
zagadnień 1 z 4 bloków tematycznych istnieje możliwość przedstawienia ich w układzie powiatów. 
Są to zdrowie i ochrona zdrowia, edukacja, turystyka i sport oraz kultura. Dla „służby zdrowia” 
są to wielkości opisujące stan infrastruktury i jej funkcjonowania, kadrę medyczną, apteki, punkty 
apteczne oraz żłobki. Sfera edukacji również w dużej części opisywana jest przez elementy 
infrastruktury (liczba szkół, pracujący, uczniowie) szczególnie do poziomu kształcenia na poziomie 
średnim. Poza tym statystyka publiczna rozwija zagadnienia opieki nad dziećmi i młodzieżą, 
wypoczynku uczniów oraz wypadków uczniów na terenie palcówek oświatowych. W wyraźny 
sposób marginalizowane są zagadnienia związane ze szkolnictwem wyższym, którego opis zaczyna 
się i kończy właściwie na poziomie wojewódzkim. W dalszej kolejności umiejscawia się blok 
tematyczny – turystyka i sport z charakterystyką na poziomie NUTS 4, bazy noclegowej turystyki 
i stopnia jej wykorzystania, ruchu granicznego oraz problematyki sportów wyczynowych. Dla sfery 

                                                 
1 Mówiąc o liczbie zagadnień, nie należy jej w prosty sposób przekładać na liczbę zmiennych je opisujących, a idąc dalej 

liczbę wskaźników, które można w oparciu o nie zbudować.  

 



„Klasyfikacje gospodarki narodowej, programy …” 87

kultury poruszane zagadnienia koncentrują się wokół liczby obiektów i działalności instytucji 
kultury z rozwinięciem zagadnień dotyczących kinomatografii. 
 Tak więc łatwo zauważyć, że jakkolwiek sektor usługowy posiada w stosunku do 
pozostałych sektorów gospodarki znaczny zakres rozpoznawanych problemów, to opis jego 
przestrzennego zróżnicowania jest możliwy jedynie przez pryzmat „starych” tradycyjnych 
wskaźników o niskiej zmienności przestrzennej, dychotomicznym podziale na zjawiska 
charakterystyczne miastu lub wsi, a nie nowych obejmujących rozwoju nauki i techniki, sektora 
finansowego, które, jeśli już posiadają odniesienia przestrzenne, to co najwyżej na poziomie 
województwa.  
 

III. 3. Jednostka odniesienia przestrzennego 
 
 W dynamicznym ujmowaniu zjawisk poza ważnym uwarunkowaniem, determinantą ich 
prowadzenia, jaką jest stałość metodologiczna, klasyfikacyjna i ciągłość gromadzenia poszcze–
gólnych danych, nie mniej istotnym jest stałość podziałów terytorialnych. Dokładniej chodzi nie 
tyle o niezmienność liczby poziomów, zakresy kompetencyjne, wzajemne między nimi relacje, co 
o stałość granic na poszczególnych ich poziomach. 
 W powojennej historii naszego kraju mieliśmy do czynienia, pomijając obecny, zasadniczo 
z dwoma podziałami terytorialno – administracyjnymi. Pierwszy z nich funkcjonował od 1950 do 
1975 roku. Wyróżniono w nim poziom województwa, powiatu oraz gromady (gminy) 1. Po 25 
letnim okresie funkcjonowania trójstopniowego podziału administracyjnego „z zaskoczenia” 
dokonano reformy podziału administracyjnego (Piskozub A., 1987). Wprowadzono wówczas 
podział dwustopniowy obejmujący jednostki stopnia podstawowego (miasta i gminy oraz dzielnice 
większych miast) i wojewódzkiego, które stanowiło 49 jednostek wraz z czterema miastami 
wydzielonymi (Kraków, Łódź, Warszawa – miasto stołeczne, Wrocław) (Dz. U. nr 16, poz. 91). 
Pomimo szerokiej i zdecydowanej krytyki tego rozwiązania, po fakcie jego zaistnienia, z pewnym 
opóźnieniem, postulowano jego utrzymanie z możliwością wprowadzania korekt. Coraz słabsze 
były głosy radykalnej „przebudowy” wprowadzonego podziału, poprzez powrót do trójstopniowego 
podziału sprzed 1975. Postulowano utworzenie układu 10–12 dużych „województw” 
zogniskowanych wokół wielkomiejskich aglomeracji kraju (por. Podział administracyjny kraju. 
Poglądy ..., 1984). Jednostki utworzone na bazie istniejących wówczas województw określono 
mianem makroregionów. De facto nie weszły one jako odrębne jednostki do podziału administra–
cyjnego kraju, ale stanowiły jeden z podziałów specjalnych na bazie których dokonywano 
planowania w skali ponadwojewódzkiej (por. Piskozub A, 1987). Wskazywane niedoskonałości 
podziału z 1975 roku nie przeszkodziły w jego utrzymaniu do końca 1998 roku 2. Stąd też, 
dwustopniowy podział administracyjny, był charakterystyczny przy opisie nowej rzeczywistości 
społeczno gospodarczej przez okres blisko dziesięciu lat. 
 Obecny podział „administracyjny” został wprowadzony ustawą z dnia 24 lipca 1998 (Dz. 
U. nr 96, poz. 603). Wprowadziła ona zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa. Jego 
jednostkami są gminy, powiaty i województwa. Nie wnikając w szczegóły wprowadzenia reformy 
administracyjnej, szeroko komentowane w pracy A., Miszczuka (2003), mamy do czynienia 
z wyraźnym nawiązaniem wprowadzonego podziału do funkcjonującego przed 1975. Pomijając 
jego trójstopniowy charakter, w przybliżeniu odtworzono liczbę powiatów na poziomie 390 
i „zwiększono” o niewiele ponad 100 liczbę gmin. Równocześnie wydaje się, że zasadnicze różnice 
dotyczą wprowadzenia 16 zamiast 17 województw. Jednak po bliższym porównaniu obu 
podziałów, na tym poziomie, różnice wynikają jedynie z braku utworzenia województwa 
koszalińskiego, obecnego w podziale do 1975 oraz wyłączeniu z województwa kieleckiego – 1975 
– województwa radomskiego – układ 49 – a włączenia go do województwa mazowieckiego – 
podział obecny. Po dokonaniu takich zmian, możemy mówić o praktycznym braku różnic 
w przebiegu granic na tym poziomie po blisko ćwierćwieczu funkcjonowania podziału 
                                                 
1 Zagadnienia między innymi etapowości przejścia z trójstopniowego podziału administracyjnego (1975) na układ 49 

województw i związany z nim podział dwustopniowy przedstawia J. Molenda (1992).  
2 Nie mogąc w 1975 roku przewidzieć zmian systemu społeczno – gospodarczego w naszym kraju, wskazywano, 
że dwustopniowy podział administracyjny, utrzyma się jako stałe zjawisko przestrzenne Polski XXI wieku 
(por. A. Piskozub, s. 258).  
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dwustopniowego. Jest to tym bardziej interesujące spostrzeżenie ze względu na intensywne 
działania podejmowane na rzecz utworzenia tego właśnie województwa (koszalińskiego – 
zob. Rydz, E., 2006, 2007). 
 Jak zauważa A. Miszczuk (2003) likwidacja dwustopniowego podziału administracyjnego 
nie spowodowała zniknięcia jednostek zbliżonych wielkością i kształtem do zlikwidowanych 
województw. „Istnienie tego rodzaju jednostek” jest wynikiem wprowadzenia w 2000 
Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 13 lipca 2000, Dz. U. nr 58, poz. 685). Jest to pięciopoziomowy podział 
terytorialny wykorzystywany do zbierania, harmonizacji i udostępniania danych regionalnych. 
Trzy pierwsze poziomy (kraj, województwo i podregion) zdefiniowano jako najbardziej przydatne 
do opisu zróżnicowań regionalnych. Dwa pozostałe (powiat i gmina) przypisano przestrzennemu 
rozpoznawaniu zjawisk na poziomie lokalnym. W ramach podregionu wyróżniono 44 jednostki 
przestrzenne. Wydaje się, że zasygnalizowane wcześniej podobieństwo jednostek podregionalnych 
do 49 województw ma w większym stopniu charakter statystyczny niż „korelacji” przebiegu ich 
granic. W największym stopniu widoczne jest to w przypadku jednostek na wschód od linii 
Gdańsk–Katowice (ryc. 5). Stwierdzeniu o podobieństwie, chociaż nie pozbawionym przesłanek do 
jego sformułowania, przeczy jednak fakt, że jakkolwiek stworzono o 5 podregionów mniej niż 
wcześniej województw, to w 7 przypadkach dotyczy to rdzeni największych aglomeracji (Gdańsk–
Gdynia–Sopot, Łódź, Kraków, konurbacja górnośląska, Poznań, Wrocław). Abstrahując od rozpa–
trywanego nie/podobieństwa, trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że analizy zmierzające do 
formułowania prawidłowości przestrzennych powinny opierać się co najwyżej na poziomie 
podregionu. Zdając sobie sprawę z ograniczania prezentacji danych na poziomie wojewódzkim 
wydaje się, że jest on odpowiedni jedynie do prezentacji danych, wyników niż dyskusji nad nimi. 
Oczywiście nie dyskwalifikuje to badań na tym poziomie, jednak należy mieć na uwadze bardzo 
wysoki stopień ogólności, swoistego „rozmycia”, które generują województwa w obecnym 
kształcie. Nie oznacza to również, że podział według trzeciego poziomu nie posiada ograniczeń, 
czy też pułapek w jego stosowaniu (por. Ilnicki D., Raczyk A., 2003). 
 

 
Ryc. 5. Przebieg granic 49 województw na tle podziału terytorialnego na poziomie podregionu 

Źródło: opracowanie własne 
 
 Pierwotną przyczyną trudności posługiwania się nim jest fakt obecności dychotomii, różnej 
natury jednostek przestrzennych. Wymaga ona ostrożnego podejścia w doborze zmiennych, aby nie 
faworyzowały jednej z nich 1 (por. m. in. Cybulski L., 2004; Novotný J., 2004) Chodzi tutaj 
w głównej mierze o niewłączanie do analiz wskaźników, które można by określić mianem 
charakterystycznych dla obszarów miejskich, lub których poziom zdeterminowany jest ich 
                                                 
1 Dotyczy to w szczególności obecności wspomnianych wcześniej 7 aglomeracji – de facto jednostek miejskich. 
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charakterem, bądź wynika ze specyfiki czynników lokalizacji określonych rodzajów działalności 
społeczno – gospodarczych. Dla przykładu można przytoczyć kilka tego typu wskaźników, 
a mianowicie: odsetek ludności miejskiej, gęstość zaludnienia, produkt krajowy brutto na 
mieszkańca, struktura pracujących w układzie sektorów ekonomicznych, stopa bezrobocia 
rejestrowanego itp. W skrajnych przypadkach możemy się spotkać z sytuacją braku możliwości 
wykorzystania (obliczenia) – gęstość sieci miejskiej (!). Również obliczając wskaźniki gęstości, 
w sztuczny sposób tworzymy grupy jednostek do siebie „nieprzystających”. Jakkolwiek 
poczynione spostrzeżenia zdają się być oczywiste, z których rozpoczynając badania zdajemy sobie 
sprawę, to nie traktujemy ich jako zagrożeń, czy utrudnienia badań, bardziej koncentrując się na 
rozpoznaniu problemu.  
 Efektem końcowym w różny sposób ujmowanych problemów, z zastosowaniem podejścia 
jedno bądź wielozmiennego, jest późniejsza klasyfikacja jednostek. Zgodnie z ogólnie przyjętym 
algorytmem ustalania liczby klas (por. m. in. Jokiel B., Kostrubiec B., 1980; Kostrubiec B., 1982; 
Nowak E., 2004; Parysek J., 1982) ich liczba powinna oscylować pomiędzy 3 a 7. Jednak 
w praktyce zamyka się w 4 lub 5 klasach (m. in. Ilnicki D., 2002 b, 2003 b). W tej sytuacji 
przeważnie dwie (jedna) klasy przypadają na aglomeracje, a trzy na pozostałe jednostki. W tej 
sytuacji „nieświadomie” konstytuujemy dychotomie jednostek i „generalizujemy” obraz prze–
strzennego zróżnicowania zjawiska. Tego typu podziały są bardzo dobrze widoczne w przypadku 
stosowana taksonomicznych metod grupowania hierarchicznego. Cechą charakterystyczną dendro–
gramu, jest jego zasadniczy i bardzo wyraźny podział na aglomeracje i jednostki pozostałe. Stąd też 
przy stosowaniu w badaniach tego poziomu podziału, mając na uwadze dystans, który dzieli 
jednostki, zasadnym zdaje się być rozważenie konieczności przejścia na analizę jakościową 
zróżnicowania zjawiska. Polegałoby to na zastosowaniu „równoległych skal” dwóch grup jedno–
stek i operowania słownymi określeniami klas analizy.  
 Jednak o wiele większym zagrożeniem jest wykorzystywanie poziomu podregionu jako 
jednostki obserwacji do konstrukcji zmiennych syntetycznych, dyskryminacji zbioru zmiennych 
metod czynnikowych. Paradoksalnie metody 1 te w takiej konfiguracji jednostek „nie zapewniają” 
ortogonalności wyróżnianych składowych. Wyjaśnić należy, że od strony statystycznej wszystko 
jest zgodnie w wymogami i założeniami formułowanymi przez procedurę. Jednak ortogonalność, 
nie wynika z wzajemnych relacji między zmiennymi, jest „wymuszona” przez aglomeracje 
miejskie. Po „odrzuceniu” tych jednostek okazuje się, że dla pozostałych, wyróżnione składowe 
charakteryzują się nie tylko istotną statystycznie, ale i znaczącą interpretacyjne współzależnością. 
Stąd też można by powiedzieć, że poziom ten w pewnym sensie dyskwalifikuje tą grupę metod. 
Nie znaczy to jednak, że nie mogą być wykorzystane, ale wykorzystanie wyników i ich dobroci nie 
może opierać się jedynie na wielkościach statystycznych i założonej przez metodę ortogonalności 
czynników, ale „graficznym” upewnieniu się, że brak związku nie jest jedynie czysto statysty–
cznym efektem.  
 Podział terytorialny nie jest tworem niezmiennym. Podlega ciągłym zmianom. Polegają 
one na powstawaniu nowych jednostek na poszczególnych poziomach podziału, zmiany ich statusu 
przynależności do jednostek wyższego poziomu. W konsekwencji następują zmiany przebiegu 
granic. Zmiany dokonujące się na wyższych poziomach, w zasadzie, są konsekwencja zmian 
zachodzących na poziomie miast i gmin. Z całą stanowczością można stwierdzić, że nie dotyczą 
one poziomu regionu, województwa. Przyjmując do wiadomości fakt, że zmiana podziału na 
poziomie NUTS 3, dokonuje się „jednorazowo”, to on też nie podlega zmianom. 
 Nie pozbawionym podstaw twierdzeniem było przypuszczenie, że podział na poziomie 
podregionu, podobnie jak województwo nie będzie podlegał istotnym zmianom. Pierwsza korekta 
miała miejsce niespełna dwa lata od momentu jego wprowadzenia (Dz. U. nr 34, poz. 311 z dnia 14 
marca 2002). Polegała ona na zmianie granic wszystkich dotychczas istniejących podregionów 
wchodzących w skład województwa śląskiego wraz z utworzeniem nowego podregionu rybnicko–
jastrzębskiego. W jego skład weszło 6 powiatów wydzielonych z podregionu południowo–
śląskiego 2. Zasadniczej korekcie przebiegu granic ulegał podregion centralny śląski. Do zalicza–
nych w jego obręb wcześniej 14 powiatów grodzkich, włączono 8 powiatów ziemskich, z podre–

                                                 
1 W tym przypadku chodzi w głównej mierze o metodę składowych głównych. 
2 Jastrzębie – Zdrój, raciborski, rybnicki, Rybnik, wodzisławski, Żory. 
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gionów z nim sąsiadujących 1. Równolegle ze zmianami terytorialnymi dokonano „korekty” nazw 
dwóch podregionów. Północnośląski przemianowano na częstochowski, a południowośląski na 
bielsko–bialski (ryc. 6). Fakty „niewielkich” korekt liczby i zasięgu podregionów, przy dynami–
cznym ujmowaniu zjawisk, rodzi daleko idące konsekwencje. Jak znaczny może to mieć wpływać 
na wyniki analiz, można prześledzić analizując chociażby liczbę ludności w ich obrębie. 
W układzie 44 jednostek różnice w potencjale ludnościowym oscylowały w granicach 500 tysięcy 
mieszkańców, poczynając od, niewiele ponad milionowego, podregionu północnośląskiego, 
a kończąc na niewiele ponad dwu milionowym centralnym śląskim. Wprowadzone zmiany 
spowodowały „upodobnienie się” częstochowskiego, rybnicko–jastrzębskiego i bielsko–bialskiego 
i stworzenie blisko trzymilionowego podregionu centralnego śląskiego. Przy nieuświadomieniu 
sobie tego faktu i nieuwzględnieniu w badaniach można od prawdziwych przesłanek dojść do 
fałszywych wniosków. Wychodzić one mogą od stwierdzeń zmiany miejsca na skali porządko–
wania, a kończyć się wnioskami o dynamicznym rozwoju lub regresie gospodarek śląskich 
podregionów. 
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Ryc. 6. Zmiany liczby, zasięgu terytorialnego oraz nazewnictwa podregionów 
na przełomie 2001/2002 
Źródło: opracowanie własne  

Oznaczenia: 01 jeleniogórsko–wałbrzyski, 02 legnicki, 03 wrocławski, 04 Wrocław, 05 bydgoski, 06 toruńsko–
włocławski, 07 bialskopodlaski, 08 chełmsko–zamojski, 09 lubelski, 10 gorzowski, 11 zielonogórski, 12 łódzki, 
13 piotrkowsko–skierniewicki, 14 Łódź, 15 krakowsko–tarnowski, 16 nowosądecki, 17 Kraków, 18 ciechanowsko–
płocki, 19 ostrołęcko–siedlecki, 20 warszawski, 21 radomski, 22 Warszawa, 23 opolski, 24 rzeszowsko–tarnobrzeski, 
25 krośnieńsko–przemyski, 26 białostocko–suwalski, 27 łomżyński, 28 słupski, 29 gdański, 30 Gdańsk–Gdynia–Sopot, 
31 północnośląski, 32 południowśląski, 33 centralny–śląski, 34 świętokrzyski, 35 elbląski, 36 olsztyński, 37 ełcki, 
38 pilski, 39 poznański, 40 kaliski, 41 koniński, 42 Poznań, 43 szczeciński, 44 koszaliński. 
 
 W wyniku akcesji Polski w struktury UE nomenklatura jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych (NTS) została przemianowana na klasyfikację NUTS 2. Istotniejszą zmianą, która 
przeszła „niezauważona” było wprowadzenie jednostki podziału terytorialnego określonej mianem 

                                                 
1 Będziński, bieruńsko – lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański. 
2 Właściwie od samego początku funkcjonowania Nomenklatury Jednostek do Celów Statystycznych operowano skrótem 

NUTS, chociaż formalnie była ona zarezerwowana dla podziałów terytorialnych krajów UE. To jednak z formalno – 
prawnego punktu widzenia do maja 2004 należało posługiwać się NTS (por. Dmochowska H., 2000; Szajnowska–
Wysocka A., Zuzańska – Żyśko E., 2004) 
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„region”. Nie wiązało się to z wprowadzeniem dodatkowego poziomu ale zmiany w obrębie 
istniejącej struktury (tab. 30). 
 

Tab. 30. „Zmiany“ podziału terytorialnego w latach 2002 – 2004 
Jednostka odniesienia Liczba jednostek 

NTS / NUTS 
2002 2004 2002 2004 

poziom regionalny 
Poziom 1 kraj region 1 6 
Poziom 2 województwo województwo 16 16 
Poziom 3 podregion podregion 44/45 45 

poziom lokalny 
Poziom 4 powiat powiat 315/65 1 314/65 
Poziom 5 gmina gmina 318/1595/576/884 2 307/1587/584/891 

Źródło: opracowanie własne  
 
 W przypadku poziomu pierwszego zamiast terytorium całego kraju wprowadzono 
6 regionów, będących „agregatem” od 2 do 6 województw (ryc. 7).  
 

 
Ryc. 7. Pierwszy (NUTS 1) i drugi (NUTS 2) poziom podziału terytorialnego 

Źródło: opracowanie własne  
 
 Nie wnikając w przesłanki, które legły u podstaw takiego, a nie innego ich wyznaczenia, 
warto zwrócić uwagę na niekonsekwencje takiego podziału oraz zamieszania, do jakiego może on 
prowadzić. Po pierwsze poziom „regionu” od poziomu „podregionu” rozdziela województwo, 
co zaburza hierarchię i logiczność podziału. Region nie jest bezpośrednio następnym w kolejności 
poziomem, następującym po podregionie, czego wymagałaby nie tyle sama logika co wprowadz–
one nazewnictwo. Wydaje się, że uzasadnionym byłoby przemianowanie regionu na makroregion. 
Jest to konieczne tym bardziej, co zresztą nie wymaga udowodnienia, że mówiąc o zróżnicowa–
niach międzyregionalnych zawsze mamy na myśli analizy w których jednostką odniesienia 
przestrzennego jest województwo (por. m. in. Jakubowicz A., Raczyk A. 2002; Domański B., 
2002; Domański R., 2001; Chojnicki Z., Czyż T., 1997 b, 2005 b). Równocześnie podmiotem 
kreowania i realizacji polityki regionalnej, jest region, pod pojęciem którego „kryje się” zawsze 
województwo. 
 Przez okres blisko 10 lat swojego funkcjonowania, podział „administracyjny” oraz 
terytorialny ugruntowały swoją pozycje w badaniach przestrzennych. Wydaje się, że w większym 

                                                 
1 Liczba – powiat ziemski/grodzki. 
2 Liczba – gmina miejska/wiejska/miejsko–wiejska/miasta. 
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stopniu w badaniach przestrzennych należy wykorzystywać poziom podregionu. Jak do tej pory 
jest on niedoceniany przez badaczy. Pojawia się on w nielicznej liczbie prac. Pewnym 
usprawiedliwieniem takiego stanu rzeczy jest, jak do tej pory, brak publikacji statystycznych 
zawierających szerokie spektrum zjawisk badanych w ramach programów badań statystycznych.  
 W tym miejscu wartym podkreślenia jest fakt, że od 1 stycznia 2008 roku mamy 
do czynienia z kolejną zmianą podziału na poziomie podregionu. Zmiany te są konsekwencją 
rozporządzenia Komisji UE (WE) nr 105/2007 (z dnia 1 lutego), w sprawie zmian, nowelizacji, 
wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS). Zamiast 
dotychczasowych 45, wydzielonych zostało aż 66 podregionów (ryc. 8). W ramach poszczególnych 
województw stworzono od 2 (województwo lubuskie oraz opolskie) do 8 podregionów (śląskie). 
Wyeliminowało to między innymi sytuację w której to województwo opolskie i świętokrzyskie 
można było utożsamiać z podregionem i na odwrót. Poza samym zwiększeniem liczby jednostek 
mamy do czynienia z powiększeniem zbioru podregionów (6 do 8) zamykających się w granicach 
administracyjnych miast. Rozszerzono je o podregion katowicki obejmujący 6 miast rdzenia 
konurbacji górnośląskiej, wraz z Katowicami, oraz Szczecin. Dodatkowo stworzono kategorie 
jednostek, które można określić mianem „pseudo miejskich”, stworzonych na bazie co najmniej 
połowy powiatów grodzkich wchodzących w ich skład. Jest ich pięć, a mianowicie podregion: 
bytomski, gliwicki, rybnicki, sosnowiecki (w województwie śląskim) oraz bydgosko–toruński 
(kujawsko–pomorskie). Równocześnie, w co najmniej trzech przypadkach, stworzono podregiony 
na kształt otoczenia rdzenia aglomeracji (krakowski, łódzki, poznański). Zbliżona sytuacja w tym 
zakresie ma miejsce dla Warszawy (warszawski–wschodni, warszawski–zachodni), Szczecina 
(szczeciński) oraz Bydgoszczy i Torunia, które „potraktowano” łącznie z otaczającymi je powia–
tami ziemskimi, bydgoskim i toruńskim (por. ryc. 6 i 8).  
 

 

Ryc. 8. Obecny poziom podregionu (NUTS 3)  
Źródło: opracowanie własne  

Oznaczenia: 01 jeleniogórski, 02 legnicko–głogowski, 03 wałbrzyski, 04 wrocławski, 05 Wrocław, 06 bydgosko–
toruński, 07 grudziądzki, 08 włocławski, 09 bialski, 10 chełmsko–zamojski, 11 lubelski, 12 puławski, 13 gorzowski, 
14 zielonogórski, 15 łódzki, 16 Łódź, 17 piotrkowski, 18 sieradzki, 19 skierniewicki, 20 krakowski, 21 Kraków, 
22 nowosądecki, 23 oświęcimski, 24 tarnowski, 25 ciechanowsko–płocki, 26 ostrołęcko–siedlecki, 27 radomski, 
28 Warszawa, 29 warszawski–wschodni, 30 warszawski–zachodni, 31 nyski, 32 opolski, 33 krośnieński, 34 przemyski, 
35 rzeszowski, 36 tarnobrzeski, 37 białostocki, 38 łomżyński, 39 suwalski, 40 gdański, 41 słupski, 42 starogardzki, 
43 trójmiejski, 44 bielski, 45 bytomski, 46 częstochowski, 47 gliwicki, 48 katowicki, 49 rybnicki, 50 sosnowiecki, 
51 tyski, 52 kielecki, 53 sandomiersko–jędrzejowski, 54 elbląski, 55 ełcki, 56 olsztyński, 57 kaliski, 58 koniński, 
59 leszczyński, 60 pilski, 61 poznański, 62 Poznań, 63 koszaliński, 64 stargardzki, 65 Szczecin, 66 szczeciński,  
 
 Abstrahując od liczby i różnej natury jednostek, na tym poziomie podziału, koniecznym 
jest zwrócenie uwagi na kwestię chyba najważniejszą, a która przez długi czas może wpływać na 
niepodejmowanie opracowań analitycznych w układzie podregionów, jak i „całkowicie” 
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przekreślić podejmowania dla nich badań dynamicznych. Dla ponad połowy jednostek, nowo 
wprowadzanego podziału, nie ma możliwości ich agregacji do starego układu (ryc. 9). Trudno jest 
szukać przyczyn takiej sytuacji. Jednak fakt ten należy traktować jako zagrożenie dla 
przekrojowych badań przestrzennego zróżnicowania nie tylko zjawisk z zakresu usług 
(por. Cybulski L., 2004). Biorąc pod uwagę czasami trudno wytłumaczalne przebiegi granic 
podregionów i ich kształty, jedyną korzyścią nowego podziału, na tym poziomie, jest możliwość 
„dokładniejszego” rozpoznania zjawisk, z potencjalną możliwością odniesienia się do identyfiko–
wanych wcześniej prawidłowości. W szczególny sposób dotyczyć to może zagadnień związanych 
z Produktem Krajowym Brutto, którego najniższym poziomem prezentacji jest właśnie podregion. 
Otwartą kwestią jest również to, czy GUS, nie tyle co będzie dokonywać szacunków PKB na 
poziomie nowych podregionów, ale czy nie poprzestanie ich publikowania tylko na poziomie 
województwa. 
 

 

Ryc. 9. Porównanie zasięgu i przebiegu granic dla podregionów wydzielonych w 2004 i 2008 roku 
Źródło: opracowanie własne  

 
 Poruszone wyżej kwestie stają się jeszcze bardziej interesujące, gdy uświadomimy sobie 
fakt, który trudno jest w jednoznaczny sposób ocenić. Chodzi mianowicie o fakt idealnej 
zbieżności 12 obszarów metropolitalnych z przebiegiem granic poszczególnych podregionów lub 
ich grup (ryc. 10, por. z ryc. 8). W tym miejscu chodzi oczywiście o propozycje ich delimitacji 
dokonaną przez Unię Metropolii Polskich (UMP). Jednak co najmniej zaskakującym jest, że 
„podregionów metropolitalnych” jest dokładnie tyle i te same, jak w przedstawionej propozycji 
rządu, odnośnie wskazania miast metropolii. Tym samym można zadać sobie pytanie, czy wynik 
dyskusji ma temat metropolii, a szczególnie ich liczby oraz zasięgu ich obszarów „oddziaływania”, 
nie był znany już na jej początku ? Jeśli jest to choć częściowa prawda, a zmiany podziału 
terytorialnego na poziomie NUTS 3 zdeterminowane zostały „koniecznością” wskazania obszarów 
metropolitalnych, to lobby w tym kierunku, w pewnej chwili zabrakło konsekwencji. Dotyczy 
to wydzielenia w przypadku siedmiu, z dwunastu metropolii, ich rdzeni. W pierwszej chwili 
uzasadnieniem takiego faktu jest to, że jednostki te są największymi miastami w kraju. Z drugiej 
strony obecność obszaru metropolitalnego jest efektem istnienia metropolii, czyli rdzenia. Jeśli nie 
zasługują one w skali kraju na takie wyróżnienie, to nie zdają się być metropoliami sensu stricte. 
W tym przypadku są jedynie najważniejszymi miastami „regionu”, ich stolicami 1. 

                                                 
1 (zob. Markowski T., Marszał T., 2006) 
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Ryc. 10. Obszary metropolitalne i ich rdzenie – metropolie 
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.selfgov.gov.pl 

 
 Podchodząc bardziej krytycznie do stwierdzenia A. Miszczuka (2003) o podobieństwie 
podziału wojewódzkiego na 49 jednostek z poziomem podregionu, stwierdzić należy, że jest ono 
w większym stopniu iluzoryczne, niż faktyczne (por. ryc. 5, 8, 9). Chociaż nie można zaprzeczyć, 
że 44 (45) podregionów było bardziej podobne do 49 województw niż obecnie wprowadzany 
podział na 66 podregionów. Poza wcześniej sygnalizowanym niepokrywaniem się przebiegu 
granic, województw (49) z podregionami (44), mamy do czynienia z dalszym „komplikowaniem” 
kształtu jednostek. Bardzo dobrze jest to widoczne gdy za miarę tego „procesu” przyjmiemy 
współczynnik rozwinięcia granic. Jednostki podziału na 49 województw charakteryzowały się nie 
tylko zwartością, ale i spójnością terytorialną. Wewnętrzne podobieństwo i „porządek” podziału 
przestrzeni, znajduje odzwierciedlenie w rozstępie wskaźnika rozwinięcia granic na poziomie 0,65, 
przy symetryczności rozkładu oraz zmienności przestrzennej na poziomie 9 %. Nawet ocena 
wizualna pozwala stwierdzić tę właściwość podziału wojewódzkiego (49), wobec później 
wprowadzonych. Podziały na podregiony osłabiają spójność przestrzenną jednostek, które je 
tworzą. Rozpiętość wartości wskaźnika gwałtownie rośnie, od poziomu 1,1 do 1,4, dla 66 
podregionów. Wyraźnym zmianom in plus podlegały wartości maksymalne. W ekstremalnych 
sytuacjach osiągnęły wartość 3. Spowodowało to automatycznie wyraźne zaznaczenie się asymetrii 
prawostronnej i wzrostu wskaźnika zmienności do 16 %. Szczególnie widoczne jest to w ramach 
podregionów wyróżnionych w obrębie województw: lubelskiego, mazowieckiego, opolskiego 
i świętokrzyskiego.  
 Czy poza czysto statystycznymi przesłankami, istnieją atrybuty przestrzennego 
podobieństwa podziałów ? Wcześniej sygnalizowana „identyczność” podziału na 49 województw 
z podregionem, w ujęciu przestrzennym, jest co najmniej skromna (ryc. 11). Pomijając idealne 
pokrywanie się przebiegu granic jednostek, podobieństwo statystyczne przekłada się na 
„podobieństwo przestrzenne” tylko w przypadku siedmiu jednostek. Charakterystyczne jest, że 
nazewnictwo tych podregionów jest identyczne, z wcześniej zastosowanym dla województw 
(bydgoskie, gorzowskie, konińskie, koszalińskie, opolskie, szczecińskie, zielonogórskie). Zgodność 
obu podziałów dotyczyła niespełna 20 % powierzchni kraju. W podziale na 66 podregionów, 
pomimo wcześniej sygnalizowanego niepodobieństwa kształtu, mamy do czynienia ze zjawiskiem, 
które można by określić mianem, jeśli nie upodabniania się, to przynajmniej nawiązywania do 
„starego” podziału administracyjnego (por. ryc. 11 B). Dotyczy to blisko połowy powierzchni 
kraju (43 %) oraz jednostek z ogólnej ich liczby (22 z 49 województw i 33 z 66 podregionów). 
Stwierdzenie to można by poddać w wątpliwość ze względu na różną liczbę jednostek. Jednak jeśli 
weźmiemy pod uwagę, a raczej „pomniejszymy” liczebność zbioru podregionów o wydzielone 
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aglomeracje, które „włączymy” w podregiony je otaczające, oraz połączymy „sztucznie podzielone” 
byłe województwo szczecińskie i katowickie, to wówczas, w 19 przypadkach, podregiony 
identyfikowane są przez nazwę stolicy byłych województw 1. Obserwowaną sytuację raczej trudno 
jest uznać za przypadkową.  
 

podregiony (45 / 66)

obszar województwa (49)

A

podregionu

wspólny

B

 

Ryc. 11. Podział wojewódzki na 49 województw na tle poziomu NUTS 3 z 2004 (A) i 2008 (B) 
roku 

Źródło: opracowanie własne  
 
 W kontekście poczynionych uwag i spostrzeżeń można zadać pytanie, nie tyle 
o sensowność dokonywanych podziałów terytorialnych, co o brak uzasadnienia dla takiego ich 
kształtu. Obecnie obowiązujący podział administracyjno–terytorialny miał, między innymi, 
zmienić negatywnie oceniany podział dwustopniowy. Jednak jak widać „pamięć” o nim jest nadal 
bardzo silna. Innymi słowy w dalszym ciągu determinuje on myślenie o terytorialnym 
zróżnicowaniu, a w konsekwencji dokonywane podziały i korekty, polskiej przestrzeni. 
W literaturze przedmiotu, nie jest obce, tłumaczenie zróżnicowań, w nowych układach, 
odniesieniami „zapamiętanymi” z okresu sprzed 1989 roku. Niezależnie od politycznego 
charakteru jego wprowadzenia, przez ponad 20 letni okres funkcjonowania doszło do 
wykształcenia się trwałych układów społeczno–ekonomicznych, utrwalenia się kierunków ciążeń 
przestrzennych, które nie poddają się decyzjom politycznym. Jest to szczególnie widoczne właśnie 
w Polsce zachodniej. Stąd też jakiekolwiek zmiany nie mogą mieć charakteru decyzji 
uzależnionych od czynnika władzy, być tworzone przez „anonimowe” zespoły, czy też dążące do 
realizacji krótkotrwałych partykularnych interesów grup, lub czynnika władzy. Jednak nie 
uwzględnianie konsekwencji jakie rodzą te zmiany może powodować daleko idące reperkusje 
zrówno dla nauki, jak i szeroko rozumianego rozwoju kraju. Dominacja czynnika urzędniczo–
administracyjno–politycznego już doprowadziła do przerwania ciągłości prowadzonych badań oraz 
dominacji opracowań o charakterze statycznym. Brak ciągłości badań przestrzennych oraz 
dynamika zmian powodują, że przeobrażenia obserwowane w kraju w okresie transformacji 
cechuje jak dotąd brak zadowalającej teorii wyjaśniającej i to nie tylko na gruncie nauk 
geograficznych (por. m. in. Trzeciakowski W., 1997; Stryjakiewicz T., 1999). Zapowiedzi GUS, 
że będzie dokonywał sukcesywnych przeliczeń danych w nowych jednostkach podziału 
terytorialnego, w długich horyzontach czasowych, pozostała w sferze obietnic. Również 
w konsekwencji zmian systemowych, które pociągnęły za sobą zmiany klasyfikacji, będących 
podstawą gromadzenia danych, w polskich realiach możliwość opisu transformacji polskiej 
gospodarki możliwe jest dopiero od 1995 rok. Stąd też podkreślić należy ahistorycyzm wielu 
opracowań, w tym szeregu dokumentów z zakresu polityki regionalnej (np. strategii i programów 
rozwojowych formułowanych przez samorządy regionalne i lokalne). Polega to na braku 

                                                 
1 „Brakujące” trzy podregiony to: legnicko–głogowski, oraz „rozczłonkowane” byłe katowickie i szczecińskie. 
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powiązania współcześnie obserwowanych zjawisk i procesów ze strukturami i mechanizmami 
funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki ukształtowanymi w okresach wcześniejszych 
(Domański B., 2001). Interpretacja taka może prowadzić do uproszczonych, czy wręcz błędnych 
wniosków, przekładających się w sferze realnej na nieracjonalną i nieefektywną politykę 
regionalną. Niedostatek ujęć dynamicznych w wyraźny sposób utrudnia również ocenę 
rzeczywistych efektów tej polityki, czy śledzenie, zmian trajektorii rozwojowych poszczególnych 
obszarów kraju. Powoduje to więc znaczne zubożenie prowadzonych badań. Stawia również pod 
znakiem zapytania realne możliwości planowania rozwoju przestrzennego kraju w perspektywie 
krótko – oraz długoterminowej. 
 Dlatego też, zasadnym wydaje się być przyjrzenie się nowemu podziałowi NUTS 3 
w kontekście, ewentualnych, jego przyszłych korekt, lub „rewolucyjnych” zmian. Wynika to 
z faktu, że zgodnie z przepisami art. 5 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1059/2003, dopuszcza się 
zmiany, na tym poziomie klasyfikacji NUTS, nie częściej niż co trzy lata. Dlatego też 
niepozbawionym podstaw, jest pytanie, czy ze względu na zauważalne zjawisko upodabniania się 
podziału na poziomie NUTS 3, do wcześniej funkcjonującego podziału na 49 województw, nie 
byłoby zasadnym restytuowanie starego podziału na województwa. Stanowiłby on jednostkę 
podziału NUTS 3. Wówczas automatycznie mielibyśmy do czynienia z „częściową” 1 porówny–
walnością danych liczbowych od 1975 roku. Równocześnie istniałaby możliwość przeprowadzenia 
oceny zmian strukturalnych oraz struktur przestrzennych będących konsekwencją transformacji 
gospodarki, a nie ukrytych pod zmianami administracyjno–terytorialnymi. 
 Dlatego też o ile to możliwe w badaniach przestrzennych należy schodzić na co najmniej 
poziom powiatu. W zasadzie tylko w przypadku poziomu podziału terytorialnego, NUTS 4 i NUTS 
5, możliwe jest dynamiczne ujmowanie zjawisk w dłuższych horyzontach czasowych. Pomimo 
że cezurą czasową jest rok 1995. 
 

 
1 Wynika to z wcześniej sygnalizowanych szeroko rozumianych zmian klasyfikacyjnych związanych ze zmianą systemu 

gospodarowania i członkostwem Polski w ramach struktur unijnych. 
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