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IV. USŁUGI W LITERATURZE PRZEDMIOTU 

 
 

IV. 1. Dotychczasowe uogólnienia i uwarunkowania, dotyczące 
prowadzenia badań usług 

 
 Usługi i zagadnienia z nimi związane nie stanowią domeny zainteresowania tylko jednej 
dyscypliny naukowej. Stwierdza się, że poza ekonomią, która stworzyła podwaliny do ich analizy, 
są one przedmiotem zainteresowania również na gruncie geografii i socjologii. Nie oznacza to, że 
badania szeroko rozumianych usług zamykają się w obrębie tylko tych trzech dyscyplin 
naukowych. Wydaje się, że można w tym miejscu wymienić również, architekturę, urbanistykę, 
gospodarkę i planowanie przestrzenne. Usługi nie stanowią głównej osi rozważań na ich gruncie, 
jednak w podejmowanych badaniach i analizach są one wyraźnie akcentowane. Geografię usług 
w dalszym ciągu można określać jako relatywnie młodą dziedzinę geografii społeczno–
ekonomicznej. Po raz pierwszy takiego sformułowania pod adresem badań usług, nie tylko na 
gruncie geografii, użyła E. Jakubowicz (1993). Pomimo że od tamtego czasu upłynęło 15 lat, 
trudno odmówić aktualności temu stwierdzeniu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że odnosi się ono 
nie tylko do polskich badań usług.  
 Pierwszego nie tyle przeglądu prac z zakresu usług, co całościowej oceny dorobku 
geografii usług dokonała E. Nowosielska (1972). Zagadnienia te zostały przez autorkę, następnie 
rozwinięte i pogłębione w opracowaniu, w którym nakreśliła główne tendencje rozwojowe geogra–
ficznego podejścia w badaniu działalności usługowych, wykazując przy tym na jej aktualne 
problemy badawcze (Nowosielska E., 1994). Wyjście w analizie od powołanych wyżej dwóch prac 
E. Nowosielskiej wynika z faktu przytaczania uogólnień w niej zawartych, a tym samym 
umacniania ich, przez autorów prac podejmujących się całościowego spojrzenia na analizę usług na 
gruncie geografii (Jakubowicz E., 1993, Werwicki A., 1998 a; Kłosowski F., 2006 a). Tym samym 
stwierdzenia sformułowane przez E. Nowosielską zdają się mieć, jak do tej pory, charakter 
uniwersalny – ponadczasowy. Można je ująć w trzy grupy.  
 Po pierwsze w dalszym ciągu mamy do czynienia z przewagą opracowań o charakterze 
wycinkowym. „Wycinkowość” badań dotyczy zarówno poszczególnych składowych sektora, czy 
też szerzej sfery usług, jak również skali obszaru objętego badaniem. Jak zauważa E. Jakubowicz 
(1993), podmiotem badania były szczególnie duże miasta. Wynika to z jednej strony z szerokiego 
wachlarza usług występujących w ich obrębie, dużej dynamiki zachodzących zjawisk oraz 
ich „innowacyjnego charakteru”, który przyciąga nowe formy usług, a tym samym stanowi miejsce 
ich „pierwszej lokalizacji” (por. Werwicki A, 1998 a). W tym miejscu warto zwrócić uwagę na 
kwestię, której świadomość występowania mają badacze, ale rzadziej jest ona artykułowana. 
„Schodzenie” z badaniami działalności usługowych, w obręb dużego organizmu miejskiego, 
wymusza niejako zawężenie zakresu analizowanej problematyki (np. Grochowski M., 2001; Jarosz 
A., 2002; Kowalczyk A., 2002; Kłosowski F., 2002 d; Wilk W., 2001, 2002). Z jednej strony jest to 
konsekwencja skali samego miasta. Z drugiej natomiast braku ogólnodostępnej, oficjalnej bazy 
informacyjnej, dla rozpoznania interesujących badaczy problemów. Fakt ten „zmusza” do samo–
dzielnego, żmudnego poszukiwania i zestawiania porównywalnych danych, lub w ostateczności 
prowadzenia badań terenowych. Natomiast poszerzając zakres analizowanej problematyki, badacz 
zostaje „zmuszony” do analizy miasta jako całości (Nowosielska E., 2000, 2002), czy też jego 
fragmentu (Śleszyński P., 2004). Innymi słowy można powiedzieć, że wycinkowość badań 
usługowych jest pochodną ułomności statystyki publicznej, która z jednej strony „nie dostarcza”, 
ogranicza dostęp do informacji w ramach jednostek osadniczych, a z drugiej preferowania przez 
badaczy w opisie, nie tylko usług, poziomu wojewódzkiego. 
 Po drugie, podejścia analityczne w dalszym ciągu cechują się widoczną tendencją do 
rozpatrywania zagadnień usługowych w kontekście metod i modeli geografii osadnictwa. 
W głównej mierze dotyczy to odwoływania się do koncepcji ośrodków centralnych W. Christallera 
(1963), centrum–peryferie (Friedman J, 1974) oraz teorii bazy ekonomicznej (por. Dziewoński K., 
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1971, Suliborski A., 2001). Jakkolwiek koncepcje i metody podlegają ciągłym modyfikacjom, to 
w dalszym ciągu stanowią one podstawę wyjaśnienia przestrzennego rozmieszczenia usług oraz 
rozpoznania powiązań i współzależności pomiędzy usługodawcami a usługobiorcami 
(por. Nowosielska., 1972; Werwicki A., 1998 a). Związanie to jest również widoczne przez 
pryzmat wykorzystywania, jako technik analizy, modelu grawitacji (Kudłacz T., 1981; Jakubowicz 
E., 1979) oraz potencjału (Korolewski T., 1979; Chojnicki Z., Czyż T., 1997 b). Jednak należy 
zaznaczyć, że pomimo coraz większych technicznych możliwości ich stosowania paradoksalnie nie 
cieszą się one, podobnie jak ujęcia wielozmienne, większym zainteresowaniem wśród badaczy. 
Wnioskuje się również konieczność rozwijania w większym stopniu podejścia rynkowego. 
Jakkolwiek jest ono coraz częściej obecne w analizach działalności usługowych (Brudlak H., 2008; 
Klich J., 2008; Kowalewski O., 2008; Nojszewska E., 2008), to wydaje się, że powinno być 
rozwijane, nie tylko jak do tej pory, w większym stopniu na gruncie ekonomii. W dalszym ciągu 
widoczna jednostronność dotychczasowych ujęć problematyki usług przejawia się również 
w monotonii mierników stosowanych do określenia ich roli w gospodarce. Wynika ona 
z konstruowania wskaźników przede wszystkim w oparciu o liczbę pracujących w sektorze III. Jej 
agregatowy charakter oraz relatywna łatwość uzyskania przestają być czynnikami, które 
uzasadniają oraz usprawiedliwiają opieranie się tylko właśnie o nie, oraz nie są wyznacznikiem ich 
uniwersalnego charakteru. Jak zauważa E. Nowosielska (1994) liczba pracujących coraz trudniej 
spełnia swoją rolę wyjaśniającą, a jej stosowanie może prowadzić do błędnych interpretacji 1.  
 Po trzecie, w szczególny sposób odczuwalny jest brak opracowań o charakterze ogólnym – 
syntetycznym, ujmujących całość problematyki szeroko pojętych usług, rozpatrywanych nie tylko 
przez pryzmat sektora, ale i całej sfery usług. Dodatkowo należy stwierdzić, że w większym 
stopniu jesteśmy w stanie zdefiniować niż zbadać sferę usług. W środowisku geograficznym 
zwraca się uwagę, że stan badań szeroko rozumianych usług jest niezadowalający. W sposób 
szczególny to niezadowolenie zdaje się koncentrować na zagadnieniach definicyjno–
klasyfikacyjnych (Nowosielska E., 1994). Paradoksalnie wszystkie prace zwarte, w różnym stopniu 
starające się objąć całość problematyki usług, w pierwszej kolejności koncentrują się na 
zagadnieniach definicyjnych, a następnie klasyfikacyjnych działalności usługowych. Dotyczy 
to zarówno podejść na gruncie ekonomii (m. in. Styś A., 1977; Olearnik J., Styś., 1989; 
Daszkowska M., (red.) 1996; Daszkowska M., 1998; Rogoziński K., 2000; Szukalski S., 2001; 
Czubała A., i inni, 2006), jak i geografii (m. in. Jakubowicz E., 1993, Nowosielska E, 1972, 1994; 
Kłosowski F., 2006 a). Różnice w podejściu badawczym, w analizie działalności usługowych, 
w tych dwóch dziedzinach nauki, wynikają z ich specyfiki. W podejściach geograficznych 
w większym stopniu akcentowany jest aspekt przestrzennego rozmieszczenia, zróżnicowania 
działalności usługowych, z poszukiwaniem czynników o nim decydujących. Należy jednak 
zauważyć, że syntetyczne ujęcia jakkolwiek, odnoszą się do obszaru całego kraju, to jednostką 
odniesienia przestrzennego jest województwo. Praktycznie brak jest przykładów opracowań 
schodzących na niższe poziomy odniesienia przestrzennego (powiaty, czy miasta i gminy). Z kolei 
w podejściach ekonomicznych „abstrahuje się” od umiejscowienia zjawisk w przestrzeni. 
Aprzestrzenność nie jest regułą (zob. Styś A., 1977), ale w większym stopniu koncentrują się na 
analizie w skali makro – gospodarki jako całości (np. Szukalski S., 2001; Kwiatkowska W., 2007), 
lub samym fenomenie działalności usługowych (np. Daszkowska M., 1998; Rogoziński K., 2000; 
Czubała A., i inni, 2006). W ramach fenomenu usług rozwijane są między innymi zagadnienia: 
kształtowania się rynku, produkcji i konsumpcji usług; funkcji usług w gospodarce narodowej; 
segmentacji rynku usług; kształtowania się popytu na usługi itp. 
 Wyżej zarysowany stan badań nad usługami wynika co najmniej z kilku przyczyn, które 
w środowisku naukowym są doskonale znane. Zaznaczyć przy tym należy, że do tej pory nie 
zostały one rozwiązane. Wydaje się, że nie ulegają one z postępem badań naukowych niwelowaniu, 
ale wręcz przeciwnie, wykazują tendencję do pogłębiania się. Pierwsza tkwi w naturze samych 
usług, ich złożonym charakterze. Heterogeniczność działalności usługowych praktycznie 
uniemożliwia zastosowanie w ich przypadku podejścia agregatowego. Wynika to między innymi 
z odmiennych czynników lokalizacji poszczególnych rodzajów lub grup działalności usługowych, 

                                                 
1 Jako przykład takiej sytuacji podaje, opieranie się na liczbie pracujących w sytuacji kiedy jakość pracy i kwalifikacje 

pracowników są ważniejsze niż wzrost liczby pracujących. 
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a tym samym braku możliwości ich całościowego pomiaru. Dodatkowo, nakłada się na to, 
w dalszym ciągu brak sprecyzowanej i powszechnie akceptowanej definicji usług. Potęgowane jest 
to przez pojawiające się „nowe” rodzaje i kategorie usług. Są to już nie tylko usługi dla 
przedsiębiorstw, ale i usługi profesjonalne. Również usługi w coraz większym stopniu stają się 
elementem handlu międzynarodowego, przez co dochodzi do coraz szybszego procesu ich 
globalizacji (Kałążna K., 2008; Klich J., 2008; Kuźniar A., 2008; Masłowski A., 2008). Usługi 
przestają być konsumowane w miejscu, lub kraju ich wytworzenia. Nie bez znaczenia w tym 
przypadku jest postępujący proces rozwoju technologii informacyjnych, który w coraz większym 
stopniu odciska na nich swoje piętno. Stając się coraz bardziej podatnymi na postęp 
technologiczny, a w niektórych przypadkach ich pojawienie jest nim zdeterminowane, osłabiana 
jest potrzeba lokalizacji działalności usługowych w pobliżu odbiorcy. Równocześnie eliminowana 
jest potrzeba nie tyle kontaktu, usługobiorcy z usługodawcą, co jednoczesnej obecności w tym 
samym czasie i miejscu („twarzą w twarz”). Chociaż patrząc na możliwości, jaki daje obecnie 
postęp technologiczny, wideo konferencja, wideo spotkanie, ma miejsce w czasie rzeczywistym, 
a którego miejscem spotkania jest sieć–internet. Taka podatność na postęp technologiczny 
i osłabienie związków współwystępowania, w czasie i przestrzeni, dotyczy w większym stopniu 
usług dla przedsiębiorstw i biznesu, gdyż praktycznie nie dotyka grupy usług osobistych 
i społecznych. Tym samym usługi stają się w jeszcze większym stopniu heterogeniczne, mniej 
uchwytne – eteryczne – a przez swoją obecność w przestrzeni cyfrowej w tej ich części, w dalszym 
ciągu w marginalnym stopniu rozpoznane. 
 Kolejna druga grupa uwarunkowań wpływających na stan i rozwój badań szeroko 
rozumianych usług, leży poza nimi samymi. Można je określić mianem „uwarunkowań 
zewnętrznych” (por. Nowosielska E., 1994). E. Jakubowicz (1993) określa je mianem przyczyn 
natury ekonomicznej. Bez względu na to jak są one określane, wynikają z braku zainteresowania 
przez długi czas usługami w polityce, gospodarce oraz nauce. Brak zainteresowania w nauce był 
pochodną braku ich obecności w polityce oraz gospodarce. W konsekwencji produkcja materialna 
rozwijała się kosztem usług. Takie podejście miało niewątpliwy wpływ ma rozwój ekonomicznego 
i geograficznego podejścia w analizie usług. Ta grupa czynników coraz szybciej zaczyna tracić na 
znaczeniu, to jednak nie może nam umknąć z pola widzenia. Trzeba podkreślić, że pomimo zaszłej 
zmiany w podejściu do badania działalności usługowych, należy mieć na uwadze fakt, który ma 
z nią ścisły związek. Mianowicie statystyka, służby statystyczne ich rozwój i stan, są pochodną 
polityki gospodarczej państwa, tej obecnej ale i minionej. Pomimo, że istnieją przesłanki 
do lepszego rozpoznania stanu, jak i zachodzących zmian w sektorze i sferze usług, to stwierdzić 
należy, że w dalszym ciągu poziom i jakość statystyki, na bazie której można dokonać opisu 
działalności usługowych, należy ocenić jako co najmniej niewystarczający, jeśli nie jako 
niedostateczny. Jak się wydaje jest to konsekwencja zjawiska, które można określić mianem 
„inercji statystyki publicznej”. Składa się na nią, z jednej strony, konserwatywne podejście 
w realizowanych programach statystyki publicznej na kolejne lata. Szczególnie dotyczy to braku 
pojawiania się statystyk dla nowych zjawisk usługowych. Z drugiej strony, śledząc zakres 
gromadzonych danych, paradoksalnie występuje ogromna nierównowaga pomiędzy danymi 
opisującymi sektor rolnictwa i przemysłu, w stosunku do usług, z „upośledzeniem” tego ostatniego. 
W szczególny sposób jest to widoczne, już od poziomu podregionu. Można by zaryzykować 
stwierdzenie, że w chwili obecnej, nie jest możliwe określenie poziomu rozwoju usług 
na lokalnych poziomach podziału (powiaty, miasta i gminy), czy też wspomnianym poziomie 
podregionu. Podkreślić należy, że nie chodzi tu bynajmniej o jakieś szczegółowe rozbicie usług 
w ramach poszczególnych sekcji na działy, bądź grupy działalności, ale proste zestawienie liczby 
pracujących w poszczególnych sekcjach usługowych. Wydaje się być to niemożliwe, ale jest to 
praktyka stosowana przez służby statystyczne nie tylko w naszym kraju (por. Van Geenhuizen M., 
1999). Wydaje się, że praktyka ta jest głównym czynnikiem odpowiedzialnym za wspomnianą 
wcześniej „merytoryczną i przestrzenną wycinkowość” prowadzonych badań. Stąd też można 
zauważyć, że badacze podejmując analizy zwracają się ku krytykowanej statystyce podmiotów 
gospodarczych zawartych w systemie REGON. Jego pochodną jest możliwość uzyskania danych 
o pełnej liczbie podmiotów w rozbiciu na poszczególne sekcje obecne w klasyfikacji gospodarki 
narodowej. 
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 Ostatnia – trzecia – grupa przyczyn dotyczy nieumiejętnego podejścia do badania usług 
przez samych jego badaczy. W tym przypadku najczęściej wymienia się przyjmowanie 
nieodpowiednich założeń w stosunku do celu, jaki sobie stawia badacz (por. E. Nowosielska 1994). 
Jednak wydaje się, że można w tej grupie uwarunkowań umieścić, kilka najczęściej popełnianych 
błędów. Można by powiedzieć, że mają one charakter potknięć, niezręczności językowych. Jednak 
z całą stanowczością należy stwierdzić, że ich unikanie ma istotne znaczenie w zrozumieniu całości 
prowadzonego wywodu, wyników oraz formułowanych wniosków końcowych. Trudno jest też 
dokonywać ich wewnętrznego wartościowania, gdyż błędy tego typu nie powinny się w ogóle 
pojawiać. Pierwszym z „grzechów głównych” jest nierozróżnianie dwóch podstawowych pojęć, 
a mianowicie sfera i sektor usług. Często są one traktowane jako synonimy i używane zamiennie. 
Nic jednak bardziej mylnego. Sfera usług posiada szerszy zakres treściowy niż sektor. Ważnym 
i nie bez znaczenia jest fakt, że sektor usług jest „tylko” elementem składowym – znaczącą częścią 
sfery usług. Wynika to z tego, że sfera usług obejmuje wszystkie prace – czynności – usługowe bez 
względu na ich miejsce w klasyfikacji gospodarki narodowej. Czyli tworzą je usługi 
sklasyfikowane w sektorach produkcyjnych gospodarki (rolnictwo, leśnictwo, przemysł 
i budownictwo) oraz czynności wykonywane w sekcjach usługowych. Stąd też, tylko sekcje 
usługowe, działalności tradycyjnie zaliczane do usług, tworzą sektor usług. Innymi słowy można 
powiedzieć, że sektor usług jest sferą, ale sfera, jej część, może, ale nie musi obejmować 
działalności tradycyjnie uznawanych za usługi. W konsekwencji nierozróżniania tych dwóch pojęć 
dochodzi do nadużywania określenia sfera, kiedy tak naprawdę analiza dotyczy działalności 
mieszczących się w tradycyjnych sekcjach usługowych. Wydaje się, że w szczególny sposób 
dotyczy to prac których obszarem zainteresowania są tak zwane usługi otoczenia biznesu, dla 
przedsiębiorstw, czy coraz częściej pojawiające się w literaturze przedmiotu usługi profesjonalne.  
 Podobna sytuacja, do wyżej opisanej, polegająca na zamiennym stosowaniu dwóch 
różnych kategorii, dotyczy pojęcia pracujący i zatrudniony. Kategoria pracujących posiada szerszy 
zakres, jest ilościowo większa, niż kategoria zatrudnionych. Generalnie, różnicę między nimi 
można sprowadzić do stwierdzenia, że zatrudniony jest pracującym, ale pracujący nie musi być 
zatrudnionym. Oczywiście trudno jest odnaleźć prace, szczególnie po 1995 roku, które 
wykorzystywałyby w podejściach analitycznych statystykę zatrudnionych. Tym samym 
co najmniej zastanawiającym jest opisywanie zestawień tabelarycznych, rycin, schematów 
bazujących na pracujących, jako „zatrudnieni w ...”. Natomiast za kuriozalne należy uznać, nie tak 
rzadko pojawiające się, zbitki tych dwóch pojęć. Przyjmują one między innymi postać stwierdzeń, 
że „w strukturze pracujących dominują zatrudnieni w ...”, czy też „zatrudnieni obejmują 
pracujących ...”. Mówiąc o wykorzystywaniu w badaniach sektora usług pracujących, a opierając 
je o dane pochodzące z oficjalnej statystyki, często „pomijany” jest fakt, że poniżej poziomu 
województwa obejmuje ona dane pochodzące tylko z podmiotów o liczbie pracujących powyżej 
9 osób. Z kolei „przechodząc” na badania dynamiczne, należy mieć na uwadze zmianę, która 
zaszła w statystyce pracujących od 1999 roku. Do tego roku statystyka na poziomach lokalnych 
obejmowała pracujących w podmiotach powyżej 5 pracujących.  
 W konsekwencji przemian systemowych, które zaszły w naszym kraju po 1989 roku, 
doszło do zmiany obowiązującej klasyfikacji gospodarki narodowej. Pomijając w tym miejscu 
uwarunkowania, które tej zmianie towarzyszyły i szczegóły z nią związane, zasadnicze różnice 
dotyczyły: zmiany podmiotowego podejścia w klasyfikacji działalności na rzecz podejścia 
przedmiotowego oraz zwiększenia liczby poziomów systematyki, z trzech do pięciu. Dla naszych 
rozważań istotnym jest fakt, że z nazewnictwa zniknęło określenie gałąź i branża. Szczególnie 
w przypadku drugiego z wymienionych, mamy do czynienie z częstym jego wykorzystywaniem 
w odniesieniu do obecnej klasyfikacji. Określenie branży stosuje się często, jako synonim obecnej 
sekcji. Dopuszczając nawet stosowanie określenia branża w nazewnictwie klasyfikacyjnym, 
należałoby raczej odnosić je do poziomu obecnej klasy i podklasy. Jednak przenosząc określenia 
z minionej klasyfikacji, bez wcześniejszego określenia takiego zabiegu, wprowadzany jest 
niepotrzebny chaos pojęciowy. 
 Kolejną częstą niezręcznością językową, pojawiającą się w kontekście analizy sektora 
usług, a szczególnie jego struktury wewnętrznej, jest posługiwanie się określeniem „handel 
i usługi”. Wynika to z oczywistego faktu, w którym to handel, czy też odnosząc się do klasyfikacji 
gospodarki narodowej, działalności wchodzące w zakres sekcji G, potocznie określanej mianem 
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handel i naprawy, stanowi element sektora usług. Tym samym można by powiedzieć, że w takim 
określeniu mamy do czynienia z nakładaniem się, powielaniem zakresów treściowych. 
Posługiwanie się takim określeniem „uzasadniane jest” dominacją działalności handlowej 
w strukturze wewnętrznej usług. Jednak wydaje się, że w większym stopniu ma ono charakter 
„medialny” niż naukowy. 
 Pomimo występowania, wskazanych powyżej, ograniczeń, jakie towarzyszą podejmowaniu 
badań sektora trzeciego i konsekwencji, jakie wywołują, mamy do czynienia z wzrostem 
zainteresowania badaniami usługa, w konsekwencji liczby prac z tego zakresu. Należy zaznaczyć, 
że w chwili obecnej można wymienić dwie prace, których autorzy podjęli się próby całościowego 
spojrzenia na dorobek polskiej geografii w tym przedmiocie. Pierwszą z nich jest opracowanie 
A. Werwickiego (1998 a). Co prawda nie ma ona charakteru pełnego przeglądu literatury 
przedmiotu, to na jego podstawie autor identyfikuje, w zasadzie trzy etapy – okresy – rozwoju 
polskiej geografii usług. Pierwszy obejmujący okres międzywojenny; drugi, pod drugiej wojnie 
światowej do początku lat siedemdziesiątych; trzeci, od lat 70–tych „do chwili obecnej”. Przy czym 
wskazuje, że zasadniczy rozwój badań działalności usługowych przypada na trzeci z wymienio–
nych okresów. Posiłkując się opracowaniem F. Kłosowskiego (2006 a) oraz dostępną literaturą, 
uzasadnionym wydaje się być wyróżnienie, w trzecim okresie, który określany jest „... początkiem 
niezależnych, systematycznych badań sfery działalności usługowych ...” (Werwicki A., 1998 a, 
s. 263), w zasadzie trzech podokresów. Ich wyróżnikami jest przełom lat 90–tych, będący 
początkiem transformacji społeczno – gospodarczej w naszym kraju oraz początek (przełom) XXI 
wieku. Wyróżnione wyżej graniczne daty, mają swoje uzasadnienie odpowiednio w: widocznym 
wzroście zainteresowania usługami, jako przedmiotem badań, które przełożyło się na widoczny 
wzrost liczby publikacji; oraz „zmiany” podejścia w badaniu usług, polegającym na badaniu 
zjawisk nowych. W drugim przypadku chodzi o te rodzaje działalności, które wcześniej nie 
stanowiły przedmiotu zainteresowania geografów, lub w szczególny sposób związane były 
z gospodarką rynkową. Tym samym po zmianach ilościowych, dokonały się zmiany 
„strukturalne”. Nastąpiło przełożenie akcentów, z badania usług jako całości, na rzecz działalności 
wchodzących w skład poszczególnych sekcji usługowych oraz schodzeniem z badaniami na 
poziom działu, lub klasy. Jest to podyktowane tym, że takich zjawisk jak, usługi dla 
przedsiębiorstw, producentów i biznesu, usług profesjonalnych, czy też opartych na wiedzy, 
związanych z postępem technologicznym, informacyjno–komunikacyjnych, nie można rozpoznać 
z najwyższych poziomów klasyfikacji. W konsekwencji opracowania, wspomnianych nowych 
zjawisk usługowych, dotyczą całego kraju, lub ukazują je w obrębie jednostki osadniczej. Wydaje 
się, że mająca w pełni – samodzielnie– funkcjonujonować od 1 stycznia 2010 całkowicie 
zmieniona klasyfikacja gospodarki narodowej (PKD 2007), w znacznym stopniu przyczyni się 
do poznania zjawisk i procesów zachodzących w sektorze usług. W sposób szczególny dotyczy to 
wyżej wspomnianych rodzajów działalności dla których „stworzono nowe” sekcje. Wchodzą one 
zasadniczo w skład 5 z 15 sekcji usługowych, w stosunku do wcześniejszych dwóch (J+K – łącznie 
określanymi mianem usług otoczenia biznesu). Są nimi następujące sekcje: J – informacja 
i komunikacja; K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa; L – działalność związana z obsługą 
rynku nieruchomości; M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; N – działalność 
w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca. Tym samym wydaje się, że w najbliż–
szym czasie będziemy mieli do czynienia z uszczegółowieniem badań poszczególnych rodzajów 
działalności usługowych, w połączeniu z wypełnianiem w badaniach luki pomiędzy poziomem 
poszczególnych jednostek osadniczych, a poziomem kraju. Reasumując dotychczasowe rozważa–
nia, zasadnym jest mówienie nie o trzech, ale pięciu okresach rozwoju polskiego piśmiennictwa 
z zakresu geografii usług. 
 

IV. 2. Początki badań sektora usług do początku lat 70 
 
 Początek zainteresowania problematyką usług przypada na okres międzywojenny. 
W zasadniczym stopniu dotyczy on lat 30–tych XX wieku. Analizy z tego zakresu posiadały 
charakter badań wycinkowych (Werwicki A., 1998 a). Dotyczyły one zagadnień związanych 
z handlem detalicznym (m. in., Ormicki W., 1938, Jeśman M., 1938), w kontekście którego, 
podejmowane były próby określenia zasięgu oddziaływania miejscowości, jako ośrodków handlu, 
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czy też wpływu kulturalnego i gospodarczego na swoje zaplecze (Ormicki W., 1932 a, b,). 
Podobne zagadnienia analizowała W. Rewińska (1929). Autorka pojęła się wyznaczenia powiązań 
Wilna w oparciu o połączenia komunikacyjne. Kolejna grupa zagadnień, w ramach analizy sektora 
usług, dotyczyła problematyki związanej z szeroko rozumianą oświatą, kształceniem (Książkówna 
M. S., 1932). Również w tym przypadku analiza została podporządkowana zagadnieniu 
wyznaczenia strefy wpływu (oddziaływania) miasta Krakowa w oparciu o miejsce zamieszkania 
uczniów. W przypadku tychże badań, analiza zagadnień usługowych pojawiała się niejako „przy 
okazji”. Wynikało to z faktu, że badania te wchodziły w zakres zagadnień rozpatrywanych na 
gruncie geografii miast. Miało to swojej podłoże w ówczesnym zdefiniowaniu problematyki 
rozpatrywanej na gruncie miast mówiącej, że: „Geografia miast zajmuje się krajobrazem miejskim, 
dążąc do wykrycia prawideł rządzących jego powstaniem, rozwojem, fizjonomią i zróżnicowaniem 
oraz związkami z otoczeniem (bliższym i dalszym)” (Ormicki W., 1932 a, s. 31). Równocześnie 
zaznaczyć należy, że badania interakcji pomiędzy miastem, a jego otoczeniem mieściły się w tak 
zwanej „dynamicznej geografii miast” (zob. Dziewoński K., 1957). 
 Okres – drugi – bezpośrednio po drugiej wojnie światowej, do początku lat 70–tych 
określany jest, jako czas w którym tematyka usług została zarzucona (Werwicki A., 1998 a). Takie 
stwierdzenie jest jak najbardziej uzasadnione, gdy patrzymy na nie przez pryzmat badań obecnie 
prowadzonych. Jednak wydaje się, że stwierdzeniem lepiej oddającym ówczesny stan badań 
działalności usługowych, jest mówienie o kontynuacji podejścia w analizie usług, zarysowanego 
w okresie międzywojennym. Chodzi w tym przypadku o rozpatrywanie działalności sektora usług 
przede wszystkim w ramach studiów nad osadnictwem, głównie w tej jej części, która dotyczy 
geografii miast. Bardzo dobrze obrazują to treści zawarte w opracowaniu A. Malickiego (1939 – 
1946) w którym autor nakreśla zadania, jakie stanęły przed geografią miast, bezpośrednio po II 
wojnie światowej. Wychodząc w swoich rozważaniach od stwierdzenia że każde, nawet niewielkie 
miasto, bez względu na liczbę ludności wywiera silny i wieloraki wpływ, nakreśla trzy płaszczyzny 
tego oddziaływania, z których dwie mają charakter usługowy. Dotyczą one oddziaływania miast 
jako ośrodków: handlu detalicznego – hurtowego (targi), kształcenia na poziomie średnim oraz 
oddziaływania gospodarczego – zakładów produkcyjnych w nich zlokalizowanych. Równocześnie, 
w pewnym sensie, autor dokonał nakreślenia metodologii zbierania, gromadzenia i opracowywania 
danych oraz wskazania źródeł, na bazie których można tego typu opracowania wykonywać. Już 
wówczas dostrzeżono czynniki determinujące rozległość i kształt obszaru wpływu, jego zmienność 
w czasie, jak również samą złożoność pojęcia oddziaływania (zob. Malicki A., 1939 – 1946). Jedną 
z pierwszych prac z tego zakrsu stanowi opracowania K. Bromka (1947). Wykorzystując 
całokształt funkcji administracyjnych, kulturalnych, gospodarczych, komunikacyjnych oraz liczbę 
ludności, autor dokonał wyznaczenia IX usługowych poziomów hierarchicznych. Pierwszych 
siedem poziomów zidentyfikował szczegółowo w granicach województwa krakowskiego, ze 
wskazaniem typowych dla nich zakładów i instytucji usługowych (funkcji). Pozostałe trzy 
identyfikował w skali kraju. Rozwijanie tego nurtu badań zostało zauważone i zgłoszone jako 
konieczne do realizacji, nie tylko dla pojedynczych ośrodków, ale obszaru całego kraju (Biderman 
E., 1967; Leszczycki S., 1939 – 1946). Nurt ten, miał dotyczyć badania zasięgów wpływu 
ośrodków miejskich i przemysłowych (por. Pączka S., 1968). W sformułowaniu tym można by 
doszukiwać się podziału na produkcję i obsługę. Tym samym obsługa eksponowałaby „nieznany” 
wówczas usługowy charakter miasta. Doceniając znaczenie badań nad wielkością i granicami 
obszarów wpływu miast, zostały one bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej, 
zainicjowane przez Zakład Geografii UMCS w Lublinie. Miały one objąć swoim zasięgiem obszar 
ówczesnego województwa lubelskiego. Zapoczątkowano je badaniami zmierzającymi do 
wyznaczenia strefy przyciągania Krasnegostawu, jako siedziby powiatu. Jednocześnie podkreślić 
należy, że u podstaw tego typu badań leżały przesłanki wynikające z postępującej urbanizacji oraz 
industrializacji, z którymi ściśle związane były zachodzące wówczas z dużym natężeniem ruchy 
migracyjne (por. Malicki A., 1939 – 1946, Jeśman M., 1961). 
 Od przełomu lat 50–tych i 60–tych można mówić o relatywnym wzroście liczby publikacji 
poruszających problematykę usług. Jednak w dalszym ciągu byłe one rozważane w głównej mierze 
przez pryzmat studiów nad osadnictwem. W tym miejscu można wymienić cztery opracowania 
o charakterze monograficznym mieszczące się w studiach nad aktywizacją małych miast. 
E., Romahn–Kwiatkowska (1957) rozpatrując zagadnienie kształcenia na poziomie średnim – 
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zawodowym i ogólnokształcącym, w oparciu o miejsca zamieszkania uczniów, dokonała 
wyznaczenia stref maksymalnego oraz minimalnego oddziaływania miasta. Swoja analizę 
uzupełniła o placówki kultury i ochrony zdrowia. Ciekawym stwierdzeniem autorki jest 
konstatacja, że obszar oddziaływania usługowego w przybliżeniu pokrywa się z granicami 
wyznaczonymi przez „inne” czynniki gospodarcze. Z kolei J. Endrukajtis (1957) omawia 
zagadnienie oddziaływania miasta w głównej mierze przez pryzmat handlu detalicznego oraz 
targowiskowego. Swe rozważania wzbogaca elementami z zakresu usług bytowych, ochrony 
zdrowia i szkolnictwa na poziomie średnim. Podobne podejście do problemu zastosowała 
J. Kremky–Saloni (1957), podkreślając funkcje miasta, jako ośrodka kulturalnego. Warto zwrócić 
uwagę, że rozpatrując zagadnienie obszaru oddziaływania, już wówczas wskazywano, że szczegól–
nie w przypadku ograniczenia obszaru objętego badaniem (Endrukajtis J., 1957), lub w przypadku 
małych miast ich identyfikacja nie posiada większego uzasadnienia (Tylko J., 1957). Natomiast 
wyraźnie rysujące się obszary wpływu, widoczne są dla ośrodków powiatowych (Kremky–Saloni 
J., 1957; Nowakowska L., 1957, Romahn–Kwiatkowska E., 1957). Opracowaniem nawiązującym 
problematyką do wcześniej wymienionych, jest praca L. Kosińskiego i K. Pudło (1958). Zawiera 
ona między innymi analizę funkcji Trzcińska–Zdrój. Uwzględniając trzynaście różnego rodzaju 
instytucji usługowych, określonych mianem „elementów wiążących”, autorzy dokonali 
wyznaczenia obszaru oddziaływania ośrodka. Jednak nie sam fakt wyznaczenia obszaru 
oddziaływania jest w tym przypadku istotny. Pewnym „novum” było dokonanie strefowania 
obszaru oddziaływania w zależności od siły związku ośrodka z zapleczem. W ramach obszaru 
oddziaływania autorzy wydzieli, wyższy i szerszy zasięg zaplecza. Pierwszy z nich obejmujący 
bezpośrednie otoczenia ośrodka wykazywał największe z nim związki, identyfikowane przez fakt 
obecności w miejscowościach zaplecza co najmniej sześciu, z trzynastu, dowolnych elementów 
wiążących. To podejście w identyfikacji szeroko rozumianego obszaru oddziaływania ośrodków 
usługowych i jego strefowania, została rozwinięta w latach 60–tych, Nie stanowi również 
zaskoczenia, że w dalszym ciągu delimitacja obszarów oddziaływania odbywała się niejako „przy 
okazji” studiów monograficznych wybranych miejscowości (Dziegieć E., Pączka S., Zając F., 
1964; Straszewicz L., (red.) 1970; Pączka S., Szczygielski J., 1965; Zając F., 1967). Równocześnie 
ich wyznaczenie zazwyczaj opierało się o jeden z przejawów działalności usługowej, czy to: 
rzemiosła (Pączka S., 1970); handlu (Dziegieć E., 1967; Paczka S., Zając F., 1970 a); gastronomii 
(Pączka S., Zając F., 1970 b); oświaty i wychowania (Batorowicz Z., 1970 a), czy też zdrowia 
sportu i turystyki (Batorowicz Z., 1970 b). Jednak coraz częściej zagadnienia obszarów oddziały–
wania i ciążeń między ośrodkowych stanowiły główną linię rozważań (Liszewski S., 1967, 1970 b; 
Liszewski S., Zając F., 1970). Prowadzone badania, w oparciu o różne kryteria, identyfikowały 
maksymalnie cztery strefy oddziaływania ośrodków na swoje zaplecze. Szeregując je od najbar–
dziej do najsłabiej związanych z ośrodkiem były to: (I) strefa bardzo silnych i bezpośrednich 
związków z miastem, określana też mianem strefy przymiejskiej; (II) strefa bezpośredniego 
oddziaływania miasta, czy też dużych powiązań funkcjonalnych, lub dalszego intensywnego 
oddziaływania; (III) strefa dalszych powiązań, dalszych powiązań funkcjonalnych; (IV) strefa 
słabych i nieciągłych powiązań funkcjonalnych, lub krzyżujących się wpływów, czy też niezna–
cznych wpływów wykraczających poza granice powiatu (zob. m.in. Dziegieć E., Pączka S., Zając 
F., 1964; Pączka S., Szczygielski J, 1965; Liszewski S., 1967; Zając F., 1967). Równocześnie na 
bazie prowadzonych badań rozpoczęto dokonywać pierwszych prób syntez oraz formułować 
wnioski stanowiące podstawę do prowadzenia przyszłych badań (Biderman E., 1967; Pączka S., 
1967, Liszewski 1967). Związki ośrodków z zapleczem badano opierając się zazwyczaj na 
maksymalnie czterech grupach wielkości. Były to: (1) dojazdy do pracy i szkoły; oraz (2) instytucji 
i urzędów państwowych; (3) powiązań handlowych oraz (4) wielkości migracji na pobyt stały 
(m.in. Zając F., 1967). Pod koniec lat 60–tych, zaczęto uwzględniać i szerzej analizować wpływ 
dostępności komunikacyjnej różnymi środkami 1 komunikacji na rozległość i kształt obszaru 
oddziaływania (Liszewski S., 1967, 1970 a, b; Łoboda J., 1970). Warto w tym miejscu zaznaczyć, 
że określenia obszarów oddziaływania dokonywano dla ośrodków co najwyżej szczebla powiatu. 
Natomiast analizując oddziaływanie na zaplecze funkcji handlowej dokonywano rozróżnienia na 
tak zwane dni targowe i nie targowe. W dni targowe rejestrowano nawet dwukrotnie większe 

                                                 
1 Począwszy od roweru poprzez furmankę, autobus kolej nie wyłączając „dostępu” pieszego.  
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wartości napływu ludności z zaplecza do ośrodka. Przy czym wielkość miasta zasadniczo nie 
wpływa (–ła) na wielkość napływu, ale jednocześnie jest (był) on skorelowany dodatnio z pełnioną 
funkcją oraz uzależniony od stopnia złożoności pełnionych funkcji przez ośrodek (zob. Liszewski 
S., 1967). Wskazywano na konieczność rozwijania problematyki identyfikacji regionów węzło–
wych, gdyż badania ciążeń i oddziaływania, typologii ośrodków można wykorzystać przy 
korektach podziału administracyjnego. Zaznaczyć należy, że szczególnie w obecnie prowadzonych 
badaniach z zakresu geografii usług problem obszarów oddziaływany obecny jest w sposób 
marginalny. Natomiast odnoszenie badań z tego zakresu do funkcjonującego podziału administra–
cyjnego praktycznie nie jest obecne w literaturze przedmiotu.  
 Znaczna część publikacji z tego okresu dotyczyła zagadnień związanych z problematyką 
szkolnictwa na poziomie średnim i wyższym. Należy przy tym zauważyć, że były one umieszczane 
w obrębie szeroko rozumianej funkcji kulturalnej, lub społeczno – kulturalnej jaką pełni miasto 
(Jaroszewska J., 1965). Podkreślano przy tym miastotwórczą rolę kształcenia, wynikającą z ponad 
podstawowego charakteru szkół średnich i wyższych. Podstawy do prowadzenie tego typu prac 
czerpano z przywołanych wcześniej opracowań (m. in. Książkówna M. S., 1932; Ormicki W., 
1932 a). Warto przy tym zauważyć, że poza badaniem strefy wpływu miasta, od strony miejsc 
pochodzenia uczniów / studentów, lub kandydatów na studia, zgłaszano wniosek iż można 
by dokonywać tego od strony absolwentów szkół i uniwersytetów. Czyli innymi słowy, 
odpowiedzieć na pytanie, dokąd udają się absolwenci, którzy ukończyli kształcenie w danym 
ośrodku 1 (Jaroszewska J., 1965). Jedną z pierwszych, jeśli nie pierwszą pracą, traktującą 
o obszarach kulturalnego oddziaływania, wyznaczanych w oparciu o kształcenie na poziomie 
wyższym, jest opracowanie A. Wróbla (1959 b). Opierając się na danych zestawionych w układzie 
wojewódzkim autor wyznaczył przybliżone regionalne zasięgi obsługi pięciu głównych ośrodków 
akademickich, posiłkując się danymi o liczbie kandydatów w pozostałych 14 „wojewódzkich” 
ośrodkach akademickich. Pomijając szczegółowe ustalenia przeprowadzonych analiz, autor 
stwierdza, że lepszą podstawą prowadzenia tego typu badań, byłyby dane w przekroju powiatowym 
z dłuższego, paroletniego przedziału czasowego. Końcowe wnioski oraz postawione hipotezy, 
w powoływanej pracy, stały się punktem wyjścia bardziej wnikliwego rozpracowania zasięgów 
oddziaływania poszczególnych ośrodków akademickich (Dziewoński K., Iwanicka E., 1961). 
W efekcie końcowym, wyróżnione zostały trzy (cztery) podstawowe typy obszarów, co do 
rozległości zasięgu wpływów. Wyróżniono obszary oddziaływania – regiony kulturalne – w pełni 
wykształcone (poznański, krakowski), o zniekształconej strefie wpływu (warszawski, wrocławski, 
łódzki), w pełni niewykrystalizowane (lubelski, gdański, szczeciński). „Czwartą” grupę obejmują 
obszary, które trudno było zaliczyć do wyraźnie wyodrębniających się (koszaliński, bydgoski, 
olsztyński, białostocki, kielecki). Wskazano przy tym również na konieczność rozpatrywania 
obszarów oddziaływania w podziale na typy szkolnictwa, gdyż uczelnie „techniczne” 2 
charakteryzują się wyższym stopniem regionalizacji, które w przeciwieństwie do uczelni o „daleko 
posuniętej specjalizacji”, posiadają niejednokrotnie zasięg ogólnokrajowy, ale strefy ich wpływu 
wzajemnie się przenikają, nie tworząc wyraźnych struktur regionalnych i regionów kulturalnych. 
Wśród kolejnych prac z tego zakresu, jednak obejmujących mniejszy obszar, jeden ośrodek oraz 
„wszystkie” poziomy kształcenia, można wymienić opracowanie M. Jeśmana (1961), wyznaczającą 
strefę wpływu Opola na podstawie dojazdów młodzieży do szkół wyższych. W podobnym tonie 
utrzymane jest opracowanie S. Barszczówny i W. Musiała (1961), w którym autorzy wyznaczyli 
obszar oddziaływania Łodzi, jako ośrodka kształcenia akademickiego; czy też odnoszące się do 
szkolnictwa średniego rozważania J. Jaroszewskiej (1965) i K. Palonki (1965, 1971). Zaznaczyć 
jednak należy, że zagadnienie kształcenia nie było jedynym „wątkiem usługowym” pojawiającym 
się w pracach w tym okresie. Można w tym miejscu wymienić, między innymi, prace dotyczące 
studiów nad funkcjami usługowymi wsi wraz z ich formami przejściowymi pomiędzy wsią 
i miastem (Chilczuk M., 1963) oraz miast (Werwicki A., 1965), czy też dotyczące handlu 
hurtowego (Eberhardt P., Wróbel A., 1963), rzemiosła (Wełpa B., 1959) 3, jak również opierania 

                                                 
1 Autorowi nie są znane prace, które starałyby się określać obszary oddziaływania w ten właśnie sposób. Częściowo 

do tego zagadnienia nawiązuje praca J. Jaroszewskiej (1965). 
2 Autorzy wymienili w tym miejscu szkoły rolnicze, ekonomiczne, prawnicze oraz „niektóre” techniczne. 
3 Miejsce działalności określanych mianem „rzemiosło” w różny sposób może być umiejscawiane. Łączone 

z przemysłem, lub umieszczane wśród działalności usługowych (zob. Mikołajewicz Z., 1973, s. 66, lub Pączka S., 
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się przy wyznaczaniu obszarów oddziaływania, regionów obsługi, przejazdami osobowymi 
(Wróbel A., 1959 a). Początek lat 60–tych był również ważny z innego względu. Mianowicie 
w schemacie podziału nauk geograficznych, w obrębie geografii ekonomicznej – gospodarczej – 
umieszczono geografię usług (Leszczycki S., 1962). Zaznaczyć przy tym należy, że w tym 
podziale, usługi jako takie, zostały „związane” z handlem. Natomiast „literalne” zdefiniowanie 
geografii usług nastąpiło po ponad 35 latach. Geografia usług to „... część geografii społeczno–
ekonomicznej, zajmującej się rozmieszczeniem i organizacją przestrzenną różnych rodzajów 
działalności usługowych, rozpatrywanych z punktu widzenia ich znaczenia gospodarczego, wpływu 
jaki wywierają na kształtowanie struktury funkcjonalnej sieci osadniczej, zasięgów oddziaływania 
ośrodków usługowych oraz zaspokojenia różnorodnych potrzeb życiowych ludności ...” (Werwicki 
A., 1998 a, s. 263–264). Oczywiście integralną częścią geografii usług, jest prowadzenie prac nad 
podstawami teoretycznymi i metodologią prowadzonych w jej obrębie badań.  
 

IV. 3. Systematyczne badania usług 
 
 Początek systematycznych badań usług datuje się na początek lat 70–tych. Wśród 
pierwszych prac z tego okresu wymienić należy opracowania K. Polarczyka (m. in. 1971, 1976 a 1 
i b, 1979) oraz E. Nowosielskiej (m. in. 1972, 1974). Zaznaczyć przy tym należy, że w dalszym 
ciągu w bardzo widoczny sposób akcentowane były związki usług z geografią osadnictwa wraz 
z ich obecnością w analizach systemu osadniczego. Na pierwszy plan wysuwały się zagadnienia 
obszarów oddziaływania, hierarchii ośrodków usługowych oraz dostępności do usług. Rozważania 
na temat związku, determinowania miejsca miast w hierarchii osadniczej są obecne w szeregu prac 
z różnym nasileniem. W tym miejscu można wymienić prace M. Kiełczewskiej – Zaleskiej (1974); 
E. Kwiatkowskiej (1974); S. Szulc (1974); P. Korcellego i A. Potrykowskiej (1979), 
B. Brodzińskiej (1979). Częściowo nawiązującymi do takiego podejścia są prace A. Zagożdżona 
(1979) oraz E. Jakubowicz (1975, 1976, 1977) oraz późniejsza praca Autorki (Jakubowicz E., 
1991). Dodatkowym elementem analizy były zagadnienia obszarów oddziaływania ośrodków 
usługowych. Kontynuacją tych prac są opracowania S. Dziewulskiego (1981) oraz B. Maliszowej 
(1981), które wychodząc z ogólnego zagadnienia ośrodków usługowych, rozpatrują „nowe” 
kwestie, które dotyczą kształtowania i przekształcania sieci ośrodków usługowych. Również w tym 
nurcie mieszczą się dwa kolejne opracowania koncentrujące się na identyfikacji zasięgu 
oddziaływania centrum handlowego małego miasta (Dziegieć E., 1984) oraz wydzieleniu 
zewnętrznych i wewnętrznych stref oddziaływania handlu detalicznego miasta (Suliborski A., 
Dziegieć E., 1982 b). Pierwsze z wymienionych opracowań miało charakter badania porównaw–
czego przeprowadzonego dla czterech miast województwa łódzkiego (Bełchatów, Łask, Sieradz, 
Zduńska Wola). Opierajac się na kombinacji trzech kryteriów bazujących, na liczbie klientów 
placówek handlowych, dokonano strefowania obszaru oddziaływania. W przypadku drugiej pracy, 
poprzez analizę lokalnej i ponadlokalnej funkcji miasta, autorzy wykazali istnienie silnych 
związków miasta z zapleczem, pomimo, że ponad połowa klientów(53 %) placówek handlowych 
pochodziła z badanego ośrodka. Relatywnie rzadziej podejmowane były zagadnienia związane 
z rozmieszczeniem placówek usługowych, głównie handlowych, w ramach organizmu miejskiego 
(Górka Z., 1973, 1986; Werwicki A., 1973; Polarczyk K., 1976 b; Suliborski A., Dziegieć E., 
1982 b; Jakubowicz E., 1987). W analizach nie pomijano pozostałych składowych sektora usług, 
a mianowicie szkolnictwa (Jakubowicz E., 1984; Tomczak H., 1987) i ochrony zdrowia 
(Nowosielska E., 1982). Podkreślić przy tym należy, w tym okresie, obecność relatywnie dużej 
liczby prac, które z jednej strony wprowadzały, a tym samym wykorzystywały metody ilościowe, 
wraz z propozycjami miar służącymi do pomiaru stopnia rozwoju funkcji usługowych (Polarczyk 
K., 1970; Kamiński Z., 1971; Brodzińska B., 1979; Jakubowicz E., 1979; Koralewski T., 1979; 
Maik W., 1979; Kudłacz T., 1981). Można powiedzieć, że konsekwencją dynamicznego rozwoju 
niezależnych badań nad usługami, jak również w dalszym ciągu, wplatania ich w badania nad 

                                                                                                                                                    
1970). Zbliżona sytuacja, zestawiająca w „opozycji” przemysł i usługi, występuje w pracy W. Goetting (1980), 
dotycząca geografii drobnego przemysłu i usług. 

1 Jest to streszczenie pracy doktorskiej K. Polarczyka z 1974 roku, pod tym samym tytułem – „Struktura przestrzenna 
usług w mieście Poznaniu”. 
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osadnictwem i strukturą wewnętrzną jednostek osadniczych, było pojawienie się na przełomie lat 
80–tych i 90–tych XX, kilku prac podejmujących próbę podsumowania dotychczasowego rozwoju 
badań sektora i sfery usług na gruncie polskim (Jakubowicz E., 1993) i zagranicznym 
(Nowosielska E., 1994), z uwzględnieniem zagadnień podstawowych (pojęcia, definicje, podejścia 
klasyfikacyjne); przedstawiających szeroko metodologię prowadzenia tego typu badań (Maleszyk 
E., 1989; Mynarski S., red., 1992; Jakubowicz E., 1993) oraz syntetyzujących stan obecnej wiedzy 
z zakresu geografii usług (Werwicki A., 1998 a).  
 Relatywny spadek liczby opracowań z zakresu geografii usług w latach 80–tych 
w stosunku do poprzedniego dziesięciolecia był w prostej linii konsekwencją „rosnącego” kryzysu 
gospodarczego, dla którego punktem zwrotnym stała się zmiana systemu gospodarowania, 
z centralnie sterowanego na rządzący się mechanizmami rynkowymi.  
 Podobnie jak w przypadku światowej literatury geograficznej z zakresu usług, doszło do 
wydzielenia się trzech nurtów, płaszczyzn, kierunków badawczych: ekonomicznego, socjologi–
cznego, geograficznego; zwanego inaczej przestrzennym. Wyróżnione kierunki częściowo identy–
fikowane są przez pryzmat dziedzin nauki, które się nimi zajmują, ale w głównej mierze są one 
pochodną stosowanych podejść w analizie zjawisk usługowych. Jednak zwrócić należy uwagę, że 
ekonomiczne i geograficzne podejście do badań usług są do siebie bardzo zbliżone. Natomiast 
głównym „elementem” odróżniającym oba nurty, jest przestrzeń w której umieszcza się zjawisko, 
aby badać relacje zachodzące pomiędzy placówkami, tych samych, lub różnych rodzajów 
działalności; powiązania wewnętrzne i zewnętrzne ośrodków usługowych oraz wyznaczać ich 
hierarchię oraz ich obszary obsługi. Przestrzeń jest atrybutem podejścia geograficznego. Jednak 
coraz częściej, ta nieostra już granica zacierana jest coraz skuteczniej przez samych badaczy. 
Geografowie zajmują się ekonomiką funkcjonowania poszczególnych rodzajów działalności, 
relacjami między podażą a popytem, zachowaniami konsumenckimi itp. Natomiast ekonomiści 
coraz częściej sięgają do przestrzennych aspektów funkcjonowania usług. Stąd też po 1989 coraz 
trudniej mówić o geografii usług uprawianej „tylko” przez geografów. 
 

IV. 4. Badania usług w „pierwszej dekadzie” okresu transformacji 
 
 Pierwszą pracą, mieszczącą się w nurcie ekonomicznym, jest praca E. Nowosielskiej 
(1972). Jej pojawienie jest tym bardziej znaczące, gdyż wyprzedziło podobne ujęcia na gruncie 
nauk ekonomicznych (Styś A., 1977, Olearnik J., Styś A., 1989). Natomiast ich przywołanie jest o 
tyle ważne, że mają one charakter ujęć przestrzennych. Początek i całe lata 90–te, z zachodzącymi 
w tej dekadzie zmianami strukturalnymi, będącymi konsekwencją restrukturyzacji i transformacji 
polskiej gospodarki, charakteryzował się relatywnym wzrostem liczby prac, które do tego nurtu 
można zaliczyć. W tym miejscu należy wymienić między innymi prace J. Ferenc (2000); 
A., Jelonka (1994); A. Werwickiego (1992 a, b; 1994, a, b, c; 1998 b), Z. Hasińskiej i W. Hasiń–
skiego (2000), T. Kaczmarka (1998), czy też F. Kłosowskiego (1994 b, 1997 b, 2002 a, b, c). 
Dotyczyły one poza jednym wyjątkiem (Werwicki A., 1994 a) sektora usług, bądź jego 
składowych, różnych skal przestrzennych, od regionu miejskiego, przez państwo jako całość do 
porównań międzynarodowych. Jednak więcej prac z zakresu przekształceń strukturalnych 
gospodarki narodowej jest dziełem ekonomistów niż geografów. Dotyczyły one zmian – wzrostu – 
znaczenia działalności usługowych w strukturze gospodarki narodowej dla Polski, lub w kontekście 
innych gospodarek (Balicki L., 1995; Olearnik J., 1989; Małuszyńska E., 1992; Paradysz S., 2002, 
Strihafka M., 1990, 1992; Kaźmierczak Z., 2001; Śmiałowska T., Jabłoński R., 2002; Zajdel M., 
2001), lub szerszym – europejskim kontekście (Goryl A., Walkosz A., 1996). Zaznaczyć przy tym 
należy, że były one również wzbogacane o element przestrzennego zróżnicowania sektora usług 
(Kujawiński J., 1990; Opałło M., 1993 a, b, 1994, 1995; Strahl D., 1999; Strahl D., Montygierd–
Łoyba D., 1995). Poza całościowym, sektorowym ujmowaniem usług można odnaleźć prace 
odnoszące się do ich struktury wewnętrznej (Sobieska–Karpińska J., 1990, Strihafka M., 1991). Ze 
względu na występujące sprzężenie zwrotne, pomiędzy wzrostem znaczenia sektora trzeciego 
w strukturze sektorowej gospodarki narodowej z poziomem Produktu Krajowego Brutto, jako 
całości i części tworzonej przez działalności usługowe, znaczna część opracowań dotyczyła tego 
właśnie zagadnienia (Batóg J., 2000; Buga J., Kuszewicki T., 1997; Gawroński J., 1989; Jakóbiak 
B., 1994; Kokotkiewicz I., 1989, 1990; Przybylska L., 1998; Rajewski Z., 1989, Sobczyk G., 
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1989). Na koniec „ekonomicznego” nurtu badań sektora usług nie może zabraknąć wskazania na 
badania dotyczących popytu i podaży usług oraz relacji między tymi elementami (Arendt Ł., 
Kowalski J., 2002; Kujawiński J., 1990; Szwichtenberg A., 1997) oraz rozważań dotyczących 
określenia poziomu rozwoju usług w różnych skalach przestrzennych (Bywalec Cz., 2003; 
Sobczyk G., 1992, 1998; Wierzbińska M., Stec M., 1996). Należy również przywołać prace 
analizujące związki pomiędzy rozwojem sektora usług, a wielkością bezrobocia (Sucholiński A., 
1994), uwarunkowań i przejawów aktywności rynkowej w usługach (Białaszczyk U., 1992; 
Białaszczyk U., Kujawiński J., 1992), czy też oceny rynku usług przez konsumenta (Sobczyk G., 
1992). 
 Jednak, jak się wydaje, przeważająca większość opracowań mieściła się w nurcie badań 
geograficznych – przestrzennych. Jest to o tyle oczywiste, gdyż ich autorami, w głównej mierze, są 
geografowie. W przeciwieństwie do prac z zakresu geografii usług, które pojawiały się do końca lat 
80–tych, w chwili obecnej trudno jest dokonać ich „prostej” klasyfikacji, czy też opisu. Wynika to 
między innymi z faktu rozpatrywania zagadnień w różnych skalach przestrzennych, począwszy od 
skali lokalnej, a na globalnej kończąc oraz analizy działalności usługowych począwszy, podobnie 
jak ekonomiści, od sektora usług jako całości, poprzez poszczególne sekcje, schodząc w dół przez 
wszystkie poziomy obowiązującej klasyfikacji na podklasie kończąc. Zaznaczyć przy tym należy, 
że coraz częściej mamy do czynienia z badaniem „fenomenów” – zjawisk nowych – które mieszczą 
się nie tylko w ramach sektora, ale i sferze usług. Możliwość, a nawet w pewnym sensie 
„konieczność”, zastosowania wielokryteriowego podejścia w przedstawieniu dorobku polskiej 
geografii usług, powodowałaby niejednokrotnie potrzebę wielokrotnego przywoływania tych 
samych publikacji. Chcąc jednak tego uniknąć, dalszy przegląd literatury będzie miał charakter 
problemowy, ze wskazaniem charakterystycznych dla nich elementów. 
 Wydaje się, że w grupie publikacji, które pojawiły się w latach 90–tych XX wieku, 
zdecydowanie największą liczbę prac, a zarazem najbardziej jednorodnymi wewnętrznie, były 
opracowania dotyczące szeroko rozumianego handlu. Koncentrowały się one na zagadnieniach 
ogólnych, związanych z przekształceniami dokonującymi się w handlu detalicznym, 
w początkowym okresie transformacji (Rilay R., Niżnik A., 1994; Werwicki A., 1995 a), czy też 
całego dziesięciolecia 1989–1998, w układzie regionalnym, z uwzględnieniem gastronomii (Taylor 
Z., 2000) i stacji paliw (Miszewska B., Slenczek M., 1998), czy też w skali wewnątrzmiejskiej 
(Górka Z., 2001). Jednak gross opracowań dotyczyło szczególnego rodzaju handlu – handlu 
targowiskowego (Powęska H., 1995 a, b, c, d; Werwicki A., Powęska H., 1993) oraz szeroko 
rozumianych działalności usługowych, w których handel odgrywał wiodącą rolę, na obszarach 
przygranicznych Polski (Matykowski R., Kulczyńska K., 1998; Powęska H., 1994, 1998 a, b). 
Warto przy tym zauważyć, że zainteresowanie poszczególnymi pograniczami było wyraźnie 
„rozciągnięte i podzielone” w czasie. W początkowym okresie, zainteresowanie koncentrowało się 
na granicy zachodniej. Natomiast pod koniec lat 90–tych, ciężar zainteresowania został 
przeniesiony na granicę wschodnią. Mówiąc o handlu targowiskowym nie można zapomnieć 
o fenomenie detalicznego i hurtowego „łódzkiego handlu targowiskowego”, ściśle związanego 
z przemysłem lekkim (Werwicki A., 2000). 
 Pozostając przy działalnościach związanych z handlem, należy zauważyć, pierwsze prace 
„rejestrujące” pojawianie się w przestrzeni miast centrów handlowych – handlu wielkopowierz–
chniowego (Kłosowski F., Runge J., 1999; Szczyrba Z., 2000 1; Więcław J., 2000). Z czasem 
zainteresowanie tym rodzajem handlu systematycznie wzrastało. Warto tutaj zaznaczyć, że zjawi–
sko to stało się również domeną podejścia ekonomicznego na gruncie ekonomii (Kłosiewicz–
Górecka U., 2001; Maleszek E, 1998, 1999 a, b, 2000, 2004). Zainteresowanie ekonomistów tym 
problemem wyrosło na bazie zainteresowania działalnością handlową „jako taką” (Banasik B., 
1995; Maleszek E., 1995, 1997 a, b), badaniami koniunktury w handlu (Ciok A., Jerczyńska M., 
1995; Dytman M., 1995), siecią placówek handlu (Dytman M., 1992, Nowacka B., 1994 a, b), ale 
jednak bez ujęcia przestrzennego w myśl rozumienia sieci, czyli rozmieszczenia placówek usługo–
wych. Jednak zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem cieszył się handel hurtowy (Grodzka 
M., Zinczuk K., 1994). 

                                                 
1 Przywołana praca jest opracowaniem czeskiego Autora, opublikowana w polskiej literaturze przedmiotu. Warto w tym 

miejscu zaznaczyć, że wspomniany Autor rozwija badania głównie w zakresie handlu. 
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 Dalsze prace z lat 90–tych w zdecydowanej większości, nawiązywały problematyką, jak 
i podejściami badawczymi do badań prowadzonych do końca lat 80–tych. Dotyczyło to między 
innymi zagadnień związanych ze szkolnictwem, na poziomie podstawowym i średnim (Jakubowicz 
E., 1995) i wyższym (Borowiec M., 2000; Czyż T., Churski P., Spychała–Szyszka H., 1996; 
Januszkiewicz N., 1998; Wolaniuk A., 2001). Podkreślano w nich, z jednej strony, zachodzące 
zmiany własnościowe na wszystkich poziomach kształcenia, związanie sieci ośrodków kształcenia 
z siecią osadniczą oraz rolę nauki w kształtowaniu, dynamizowaniu rozwoju społeczno–
gospodarczego, jak również rolę ośrodków akademickich w kształtowaniu struktury przestrzennej 
nauki polskiej (Chojnicki Z., Czyż T., 1997 a, b; Werwicki A., 1994 c). Widoczne były również 
prace poruszające zagadnienia związane z działalnością instytucji kultury (Prawelska–Skrzypek G., 
1999) jako całości, czy też poszczególnych elementów składowych (podprzestrzeni) wraz 
z określeniem hierarchii ośrodków kultury oraz wyznaczeniem zasięgów ich oddziaływania 
(Parysek J., J., 1991) 1. Badania z tego zakresu schodziły również na poziom poszczególnych 
placówek usługowych (Huk J., 1993, 1994, 1996). Zaznaczyć należy, że w zdecydowanej 
większości placówek kultury mamy do czynienia z ponadlokalnym oddziaływaniem, 
a w przypadkach „specyficznych” co najmniej regionalnym. Poza analizą rozmieszczenia 
i oddziaływania placówek, instytucji usługowych, dużo miejsca poświęcano zagadnieniom 
dostępności do usług (Kłosowski F., Runge J., 1999; Taylor, Z., 1998), wraz z podkreśleniem 
ważności niektórych rodzajów działalności usługowych (Taylor, Z., 1997, 1999), czy też dostępno–
ści do ściśle określonych działalności – kultury (Rajman J., Kłosowski F., 1989), placówek 
ochrony zdrowia (Powęska H., 1990 a, b), czy też „nowego” zagadnienia – miejsc kultu religijnego 
(Szymańska W., 2001). Wskazane do tej pory rodzaje działalności (handel, szkolnictwo, kultura, 
ochrona zdrowia – z wyłączeniem kultu religijnego) do lat 70–tych były rozpatrywane „łącznie” 
i określane mianem funkcji kulturalnej ośrodka. Poza dalszymi opracowaniami z tego okresu, 
analizującymi poziom rozwoju usług (Powęska H., 2000), potencjał usługowy miast (Lijewski T., 
Sujko E., S., 1993), który może stanowić o centralności ośrodków dając w konsekwencji podstawę 
do ich hierarchizacji (Sokołowski D., 1999), oraz umieszczania placówek usługowych w szerszym 
kontekście (Ilnicki D, 2000, Śleszyński P., 2001), pojawiły się pierwsze prace badające „nowe” 
zjawiska w sferze usług.  
 Na pierwszym miejscu należy wymienić dwie prace E. Jakubowicz (2000) oraz 
M. Sobczyńskiego i A. Słowika (2000). Obie dotyczą zagadnienia tak zwanych „usług nowych” 
identyfikowanych przez pryzmat wybranych sekcji usługowych (J+K, M i N) lub poszczególnych 
działalności schodzących na poziom klasy lub podklasy 2. W następstwie posłużenia się nowymi 
formami działalności usługowych, dochodziło do wyznaczenia hierarchii jednostek odniesienia 
przestrzennego, czy też udziału usług nowych w potencjale usługowym miast (zob. Jakubowicz E., 
2000), lub nowoczesności i innowacyjności usług w ujęciu agregatowym (zob. Sobczyński M., 
Słowik A., 2000) W podobnym zakresie treściowym utrzymane było opracowanie W. Wilka 
(2000) oraz A. Lisowskiego i W. Wilka (2002). Dotyczyło ono koncentracji, lub rozproszenia 
usług dla przedsiębiorstw oraz usług konsumpcyjnych w przestrzeni miasta Warszawy. Autorzy 
wskazują na widoczną tendencję do ich koncentracji, a szczególnie działalności doradztwa 
gospodarczego oraz agencji nieruchomości. Te dwie grupy działalności były również przedmiotem 
określenia czynników ich lokalizacji oraz identyfikacji przyczyn migracji placówek usługowych 
w przestrzeni miasta.  
 Innym „nowym” zjawiskiem, które w sposób incydentalny znalazło miejsce w geografii 
usług, były funkcjonujące w przestrzeni miasta agencje towarzyskie (Grochowski M., 2001). Autor 
wskazywał, nie tylko w kontekście badania tego zjawiska, że „wymiar przestrzenny zjawiska, jest 

                                                 
1 Autor na podstawie 20 zmiennych, w układzie województw, wykorzystując analizę składowych głównych identyfikuje 

trzy podprzestrzenie: (I) teatralno–muzyczną, (II) tradycyjnej kultury masowej oraz (III) szkolnictwa zawodowego 
i artystycznego oraz ruchu turystycznego. 

2 Autorzy wzięli do analizy 14 następujących dziedzin – działalności: telewizja kablowa; detaliczne usługi sektora 
bankowego – bankomaty; badanie rynku i opinii publicznej; rachunkowości, księgowości i kontroli ksiąg; doradztwo 
w prowadzeniu interesów; zarządzanie; doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego; doradztwo w zakresie 
oprogramowania, przetwarzania danych; tworzenia i obsługi baz danych; obsługi i naprawy komputerów; pozostałej 
działalności związanej z informatyką; reklama; wynajmowanie maszyn, urządzeń i środków transportu; wypożyczanie 
wideokaset. 
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wymiarem istotnym, ale nie jedynym” (s. 33). Natomiast zjawiskami, którymi zainteresowali się 
geografowie, a które w dalszym ciągu znajdują się w centrum ich zainteresowania, jest szeroko 
rozumiana bankowość (Weltrowska J., 1998) i związane z nią przepływy finansowe w szczególnej 
placówce usługowej, jaką jest bankomat (Ilnicki D., 2001; Retkiewicz W., 2001) 1. Badania z tego 
zakresu koncentrowały się z jednej strony na ukazaniu sieci placówek (banków, bankomatów), 
a z drugiej, na poszukiwaniu prawidłowości przestrzennych i związków z innymi wielkościami. 
W przypadku pracy D. Ilnickiego (2001) warto zwrócić uwagę na poruszoną w niej kwestię 
dostępności oraz charakteru tej usługi (podstawowa versus ponadpodstawowa), koncentracji 
przestrzennej oraz jej związku z Produktem Krajowym Brutto na 1 mieszkańca. Tym samym 
w kontekście zawartych w pracy stwierdzeń, dotyczących tego rodzaju usługi, można mówić o niej, 
jako wskaźniku relatywnego bogactwa oraz dualnym jej obliczu. Mówiąc o usłudze bankomatowej 
i związanej z nią płatnościami, przez pryzmat karty płatniczej, wspomnieć należy jeszcze o dwóch 
pracach, mających wcześniejszy rodowód, w pewnym sensie wyprzedzających swój czas. 
Widoczny w nich był związek działalności usługowych z postępem technicznym i technologi–
cznym. Koncentrując się na zagadnieniach przesyłania informacji, były „zapowiedzią społeczeń–
stwa informacyjnego”. Dotyczyły one kontaktów międzynarodowych – liczby i ich czasu – 
w oparciu o statystyki rozmów telefonicznych (Hoff T., 1987) oraz połączeń teleksowych (Hoff T., 
1991). W kontekście pojawiania się i badania zjawisk nowych, warto mieć świadomość, że 
„nowe”, nie zawsze będzie nowe, a jest nowym coraz krócej. Jako przykłady niech posłużą 
innowacyjne rodzaje usług przełomu XX i XXI wieku (zob. Sobczyński M., Słowik A., 2000), 
którymi były telewizja kablowa, obecnie wypierana przez telewizje satelitarną oraz internetową, 
czy też w chwili obecnej praktycznie nieistniejące wypożyczalnie kaset video. 
 

IV. 5. Współczesna geografia usług 
 
 Pierwsza dekada XXI wieku, to czas jeszcze bardziej dynamicznego wzrostu liczby 
opracowań z zakresu geografii usług. Podobnie jak wcześniej, w dekadzie lat 90–tych, mamy 
do czynienia z kontynuacją problematyki z okresu wcześniejszego. Można jednak zauważyć, że 
dochodziło, z jednej strony do przenoszenia akcentów w zainteresowaniach badawczych, oraz 
bardziej „szczegółowego” ujmowania usług. Szczegółowość przejawiała się w „abstrahowaniu” od 
ujęcia sektorowego i poziomu sekcji PKD, a zajmowaniu się „ściśle” zdefiniowanymi rodzajami 
działalności – określonym rodzajem placówek usługowych. Sektor usług i jego sekcje usługowe, 
stały się, w pewnym sensie, nieatrakcyjne dla badania. Pomimo tego w dalszym ciągu pojawiają się 
opracowania, odnoszące się do przekształceń strukturalnych polskiej gospodarki jako całości 
(Woźniak M., G., 2009), czy też charakterystycznych i ważnych w przestrzeni gospodarczej części 
kraju – konurbacja górnośląska (Kłosowski F., 2006 a, b; 2008 a, b). Widoczne są również prace 
stawiające sobie za cel określenia poziomu rozwoju usług (Guzik R., Gwosdz K., Sobala–Gwosdz 
A., 2002), czy stopnia serwicyzacji (Konecka–Szydłowska; 2008; Michniewicz H., 2008; Mlek M, 
2006). Badania tego typu dotyczyły głównie miast, jako całości (Kulczyńska K., 2008) lub ich 
części (Jaroszewska–Brudnicka R., 2008), czy też obszarów charakteryzujących się wysokim 
poziomem rozwoju społeczno–gospodarczego (Duszyk M., 2008). 
 Podobnie, jak i w poprzednim okresie, tak i obecnie w centrum zainteresowania 
badawczego w sektorze usług, znajduje się handel. Począwszy od nakreślania kierunków rozwoju 
(Kwaśnik Z., 2002; Potwora D., Potwora W., 1997, Wilk W., 2005; Środa–Murawska S., 2007), 
poprzez określanie poziomu rozwoju handlu i jego struktury przestrzennej, w ramach organizmu 
miejskiego, (Kaczmarek T., Kaczmarek U., 2006; Kaczmarek T., Szafrański T., 2008), czy też 
miasto i jego otoczenie – aglomerację – traktowane jako miejsce koncentracji handlu zagrani–
cznego (Komornicki T., 2002). Poza całościowym ujmowaniem handlu, pojawiają się opracowania 
dotyczące poszczególnych rodzajów placówek handlowych, takich jak apteki (Kozakiewicz A., 
2005) czy też stacje benzynowe (Janiszewska A., 2005). Wydaje się, że do tego nurtu badań można 
zaliczyć również te, obejmujące działalności związane z sekcją H (hotele i restauracje) 2, ale 

                                                 
1 Zobacz również opracowanie Kucharczyk M., (2000). 
2 W nowej klasyfikacji działalności wchodzą w skład sekcji J – „Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi”. 
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odnoszące się jedynie do tej ich części, która potocznie określana jest mianem gastronomii (Klima 
E., Bartkowski J., 2005; Klima E., Pluta K., 2008). Wskazać przy tym należy, na dostrzeganie w 
przypadku „żywienia”, szerokiej gamy funkcji, które pełni gastronomia (Zabrocki R., 2008) 1. 
Zdecydowanie słabiej, niż w poprzednim okresie reprezentowane są badania handlu 
targowiskowego (Klima E., Zajączkowski J., 2008; Więcław–Michniewska J., 2006) oraz handlu 
hurtowego (Janiszewska A., Rochmińska A., 2008). Jednak nie będzie zaskoczeniem stwierdzenie, 
że w grupie działalności związanych z handlem, dużą część uwagi poświęca się fenomenowi 
handlu wielkopowierzchniowego, który „ewoluował” od początkowo, w zasadzie, 
monofunkcyjnych, jednostkowych lokalizacji, po wielofunkcyjne centra, galerie, czy też pasaże 
handlowe. Nieodłącznym elementem tej grupy opracowań, a czasem punktem wyjścia, jest przede 
wszystkim przedstawianie przestrzennego rozmieszczenia i ewolucji, tego typu obiektów 
(Bartkowski J., Klima E., Rochmińska A., 2005; Jarosz A., 2002; Kłosowski F., 2002 d; Kociuba 
D., 2006; Namyślak B., 2006; por. Trzepacz P., 2006). Handel tego typu nie jest analizowany, 
autonomicznie, oddzielnie, ale zestawiany z pozostałą przestrzenią handlową (Kaczmarek T., 
Kaczmarek U., 2006; Więcław–Michniewska J., 2006), w celu wskazania wzajemnych relacji 
między nimi (por. Kłosowski F., 2002 d). W przypadku tego typu placówek akcentowany jest 
negatywny wpływ na rozwój drobnego handlu, a właściwie jego upadek w konsekwencji rozwoju 
obiektów wielkopowierzchniowych. Analiza „wielofunkcyjnych placówek handlowych” zaczyna 
wychodzić poza tradycyjnie przypisywaną im funkcje handlową, a dotyczy całego wachlarza usług, 
które występują w ich obrębie wraz z podejmowaniem prób typologii centrów handlowych. 
Obecnie wyróżnia się dwa typy: handlowo–usługowy i handlowo–rozrywkowy (Dudek– 
Mańkowska S., 2006) z wyraźną gradacją handlu wielkopowierzchniowego, od samodzielnych 
hipermarketów, przez hipermarkety z galeriami handlowymi; centra handlowe oraz centra 
handlowe ze sklepami wielkopowierzchniowymi, a w których to typach, systematycznie wzrasta 
rola usług nie związanych z handlem (Jarosz A., 2002; Winiarczyk – Raźniak A., 2007). 
Równocześnie nowa przestrzeń handlowa (Kaczmarek T., Kaczmarek U., 2006; Więcław–
Michniewska J., 2006) poddawana jest ocenie przez klientów pod kątem jej funkcjonowania 
(Kłosowski F., 2002 d), czy też coraz częściej jako element przestrzeni centrum miasta 
i pełnionych przez nie funkcji (Kajdanek K., 2006). Nieodłącznym elementem rozważań, nad tą 
częścią działalności handlowej, są kwestie samej lokalizacji (Bogdanov B., 2002, Dalgakiran A., 
2008) 2, jak również miejsc i czynników za nie odpowiedzialnych (Jarosz A., 2002). W zasadzie 
wszystkie prace z tego zakresu nie wychodzą w swoich rozważaniach poza aglomeracje miejską, 
wskazując przy tym na charakterystyczne etapy rozwoju tego typu handlu, w polskiej 
rzeczywistości gospodarczej (por. Rochmińska A., 2005). Opracowaniem mającym szerszy 
kontekst przestrzenny jest geografia „polskich” hipermarketów (Gwosdz K., Sobala–Gwosdz A., 
2008). W przypadku wymienionej pracy na uwagę zasługuje wskazanie na typy strategii 
lokalizacyjnych oraz czasowe zdefiniowanie faz rozwoju sieci hipermarketów. Jakkolwiek 
zasadniczo nie odbiegają one od ustaleń wcześniejszych, to nowym elementem jest określenie 
początku fazy nasycenia na rok 2010. Na uwagę zasługuje również opracowanie W. Zipsera (2006) 
w którym autor, w oparciu o badania ankietowe klientów wrocławskich sklepów wielkopowierz–
chniowych, podejmuje próbę zarysowania kształtowania się obszarów oddziaływania. W tym 
miejscu należy również przywołać oryginalną prace autorstwa D., Popławskiej i M., Zatheya 
(2002) na temat unifomizacji życia w przestrzeni wielkomiejskiej, której elementami są nowe 
formy handlu detalicznego (sklepy sieci „Żabka”, bary szybkiej obsługi), wielkopowierzchniowego 
(super i hipermarkety) oraz „sfera usług bankowych” na którą złożyły się „McBanki” 3 
i bankomaty. 
 Pozostałe rodzaje działalności „tradycyjnie” analizowane w ramach sektora są widoczne 
w dalszym ciągu, ale w wyraźnie mniejszym stopniu. Dotyczą one szeroko rozumianej kultury 
(Drobniak A., Wrana K., 2008; Kruc M., 2006; Prawelska–Skrzypek G., 2003), dostępności do 
niej, jako jednego z elementów sektora usług (Dudek–Mańkowska S., 2005; Sitek S., 2002), czy 

                                                 
1 Poza funkcją żywieniową przypisaną usługom żywieniowym, autor przypisuje im również funkcje: gospodarcze, 

społeczne, kulturowe, kulturalno–rozrywkowe, edukacyjne, marketingowe, prozdrowotne, dystrybucyjne, segmentowe. 
2 Publikacje w polskiej literaturze przedmiotu. 
3 Autorzy zaliczyli do nić Lukas Bank, Millenium, Citibank, Integrum, Invest Bank. 
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też rozwoju i funkcjonowania poszczególnych rodzajów, wchodzących w jej skład (Mordwa S., 
Litaszewska A., 2008). Zbliżona sytuacja występuje, w tej części usług, która dotyczy ochrony 
zdrowia (Rochmińska A., 2006; Rochmińska A., Barański J., 2006), ale też nie pozbawiona opisu 
zjawisk nowych (Dobrowolska–Kaniewska H., Kruc M., 2006). Poza samą ochroną zdrowia 
dostrzegana jest z nią współwystępująca, w minionej i obecnej klasyfikacji PKD 2007, opieka 
społeczna (Janiszewska A., 2006) 1. 
 Obok „tradycyjnie” analizowanego w obrębie usług, handlu, kultury i ochrony zdrowia, 
w wyraźny sposób zarysowuje się coraz liczniejsza grupa opracowań dotycząca zagadnień 
związanych ze szkolnictwem. Dotyczą one wszystkich poziomów kształcenia, od podstawowego 
(Mordwa S., 2006 b), poprzez średnie – ponadpodstawowe – (Groeger L., 2006; Guzik 2001, 2002, 
2003) na wyższym kończąc. Zaznaczyć jednak należy, że w zdecydowanej większości dotyczą one 
szkolnictwa wyższego. Obejmują one zróżnicowane spektrum zagadnień z nim związanych. 
Wychodząc od zagadnień ogólnych (Nowosielska E., 2002; Kwiatkowski E., Roszkowska S., 
2008), koncentrują się na przestrzeni miasta traktowanego jako ośrodek akademicki, wpływu 
szkolnictwa na rozwój społeczno – gospodarczy w wymiarze lokalnym i regionalnym 
(Kociszewski J., Krzemień R., 2008; Wiśniewski E., 2008; Zioło Z., Polański S., 2008; Gaczek W., 
M., 2006; Marcinowicz D., Kaczmarek M., 2006; Marcinowicz D., Kaczmarek M., 2008; 
Nowakowska A., Boryczka E., 2008), czy też rozwój przestrzenny (Cichy–Pazder E., Januchta–
Szostak A., 2008); roli, miejsca i rozwoju przestrzeni akademickiej w ramach organizmu 
miejskiego (Koszałka M., 2002; Wolaniuk A., 2006 a, b, 2008; Liszewski S., Szafrańska E., 
Wolaniuk A., 2008) oraz jego miejsca w strukturze przestrzennej miasta (Chudak M., 2008; Kupiec 
L., Truskolaski T., 2008; Słodczyk J., Dembicka A., 2008); wielkości zasobów, „potencjału” 
przestrzeni akademickiej (Raczyk A., 2008) oraz szkół wyższych i zmian jej struktury (Okrasa E., 
Popiński K., 2006). Równocześnie w rozważaniach na temat szkolnictwa wyższego, przewijają się 
zagadnienia wynikające z „mody” na tworzenie kampusów. Analizy z tego zakresu dotyczą 
skutków przestrzennych i ekonomicznych, które są konsekwencja ich powstania (Beim M., 
Modrzewski B., 2008; Dej M., Kocaj., 2008; Kochanowska D., Rembarz G., 2008; Gaczek, W., M, 
2008). Podkreśla się negatywne skutki, głównie ekonomiczne, jakie może powodować 
„wyprowadzenie” kształcenia poza centrum miasta i zamknięcie go w ramach „samowystar–
czalnego” kampusu. Realizacja kampusu prowadzi do zmiany potoków ruchu i strumieni osób, a o 
których, przy tego typu realizacjach często się zapomina, bądź pozostawia do późniejszego 
rozwiązania (por. Beim M., Modrzewski B., 2008). Z drugiej strony nieodłączną kwestią 
rozpatrywaną przez pryzmat kampusów, jest zagadnienie kształtowania przestrzeni dydaktycznej 
oraz publicznej (por. Winnicka–Jasłowska D., 2008). W tym kontekście zwraca się uwagę na fakt, 
aby przestrzeń publiczna kampusu była dostępna i atrakcyjna dla „zwykłego” obywatela miast, 
a nie traktowana przez niego jako „terytorium wroga”, przez fakt jej zamknięcia, domknięcia. 
Zwraca się również uwagę, że funkcja kształcenia na poziomie wyższym stanowi ważny składnik 
metropolitalności (por. Sierecka–Nowakowska B., 2007, Liszewski S., Szafrańska E., Wolaniuk 
A., 2008), a jej bardziej wnikliwe rozpoznanie pozwala na określenie hierarchii ośrodków 
i obszarów ich oddziaływania (por. Bajerski 2008 a.; Ilnicki D., 2008). Ostatnie z wymienionych 
zagadnień, wydaje się jawić, jako jedno z najbardziej obiecujących zagadnień, nie tylko, jako 
części składowej sektora usług. Wynika to z tego, że w kontekście źródeł poszukuje się nowych 
podejść badania szkolnictwa wyższego w oparciu o rozwój kadry naukowej i dydaktycznej (Czyż 
T., 2002) powiązania kadrowe (Bajerski 2008 a) i organizacyjne (Ilnicki D., 2008). Jednak 
w dalszym ciągu kwestie identyfikacji obszarów oddziaływania oraz interakcji pomiędzy 
uczelniami wyższymi, rozpatrywane są w głównej mierze w kontekście pochodzenia – 
zamieszkania – studentów (Borowiec M., 2003, 2006, 2008 b; Hołowiecka B., 2004; Sobala–
Gwosdz A., 2007), bądź kandydatów (por. Ilnicki D, 2008). Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, 
na ”podmiot” badania. Jakkolwiek populacja kandydatów zawsze była większa od populacji 
studentów, tak teraz dodatkowo ulega powiększeniu o osoby składające dokumenty na więcej niż 

                                                 
1 W pewnym sensie, z tą grupą opracowań, związana jest praca M. Majchrzaka (2008), traktująca o roli szeroko pojętych 

usług w procesie reprodukcji społecznej. 
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jeden kierunek, czy też uczelnię 1. Poszerzając, analizę kształcenia na poziomie wyższym, 
o miejsca ukończenia szkoły średniej można pokusić się o podjęcie próby weryfikacji istniejącego 
podziału terytorialnego, wyznaczenia hierarchii ośrodków, jako miejsc kształcenia na poziomie 
średnim, oraz wyznaczenia obszarów metropolitalnych. Wydaje się, że jest to obiecujący kierunek 
badań, między innymi ze względu na toczącą się w dalszym ciągu dyskusje, na temat liczby 
polskich metropolii oraz zasięgu przestrzennego ich obszarów. W „tle” rozważań nad kształce–
niem, oraz samym szkolnictwem wyższym, znajduje się problematyka związana z Gospodarka 
Opartą na Wiedzy (m. in. Chojnicki Z., Czyż T., 2003, 2007, 2008; Markowski T., 2008; Parteka 
T., 2008; Stachowiak K., 2008), czy kapitału ludzkiego (Borowiec M., 2008 a; Chojnicki Z., Czyż 
T., 2007; Janc K., Czapiewski K., 2008, por. Komorowski J., 2008) 
 Kolejną grupą zagadnień, która charakteryzowała się względnym przyrostem liczby 
opracowań, a tym samym znaczenia, stanowią te dotyczące przestrzennych aspektów funkcjono–
wania sektora bankowego, i związanej z nim działalności finansowej. W mniejszym analizowane 
są działalności ubezpieczeniowe (Rochmińska A., Janiszewska A., 2005). Kwestie związane 
z systemem bankowym, rozpatrywanym w kontekście placówek bankowych, były przedmiotem 
zainteresowania J. Weltrowskiej – Jęch (2003, 2007) i A., Rochmińskiej (2008 a). Jakkolwiek 
przywołane opracowania różnią się jednostką odniesienia przestrzennego, to ich cechą wspólną jest 
analiza rozwoju systemu bankowego, chociaż w różnym przedziale czasu oraz z różną podstawą 
odniesień (świata, Europy, kraju). W pracach związanych z bankami należy zauważyć pojawiające 
się zainteresowanie coraz bardziej dynamicznie rozwijającą się bankowością elektroniczną 
(por. Rochmińska A., 2008 b; Weltrowska–Jęch J., 2008). Jak do tej pory najszerszym opracowa–
niem, z zakresu bankowości, jest praca najwcześniejsza (Weltrowska–Jęch J., 2003). Poza 
wcześniej, zasygnalizową problematyką badawczą, prace koncentrowały się wokół: analiz rozmie–
szczenia placówek bankowych; badania związku poziomu rozwoju systemu bankowego z rozwo–
jem społeczno–gospodarczym oraz identyfikacji czynników rozwoju, jak i lokalizacji placówek 
bankowych. Nie stanowi również zaskoczenia przytaczany fakt, że obecnie funkcjonujący system 
bankowy jest efektem głębokich i gwałtownych przeobrażeń, który uległ przekształceniu 
z „monobankowego” w wieloloszczeblowy. Równocześnie z coraz większą siłą podkreślane są 
zmiany jakościowe w obrębie samych placówek bankowych. Jednak jest to widoczne, przy 
schodzeniu w analizie placówek bankowych w ramach organizmu miejskiego (Nalewajko J., 2006; 
Rochmińska A., 2008 a). Innym zagadnieniem ściśle związanym z bankowością, a rozpatrywanym 
na gruncie geografii usług, wykorzystującym jej metodologię, są „specyficzne”, samoobsługowe 
placówki usługowe, za które można uznać bankomaty (Ilnicki D., 2003 c, 2006, 2007 b, 2008 b). 
W przypadku tego rodzaju placówek usługowych, jak do tej pory, rozpatrywano kilka zagadnień. 
„Stały” wątek rozważań stanowi pytanie i charakter – istotę – tego typu usługi 2. Do chwili obecnej 
w badaniach poziom odniesień przestrzennych nie schodził niżej niż do poziomu podregionu 
(NUTS 3) (Ilnicki D., 2003 c). Po „zauważeniu” zjawiska i pierwszych ujęciach przestrzennych, 
skoncentrowano się na próbach bardziej szczegółowego rozpoznania zjawiska. Dotyczyły one 
samego fenomenu zjawiska, rozumianego między innymi, jako „nowa przestrzeń”, czynników 
determinujących ich posadowienie, ale już w ramach organizmu miejskiego (Ilnicki, D., 2006) oraz 
możliwości identyfikacji obszarów węzłowych na podstawie transakcji bankomatowych (Ilnicki, 
2007 b). W badaniu zjawisk nowych, jak również w oparciu o fragmentaryczne dane, bardzo często 
zostaje podkreślane, że wyciągane wnioski i formułowane uogólnienia charakteryzują się 
znacznym marginesem błędu. Dlatego też w odniesieniu do ostatniej, jak do tej pory pracy z tego 
zakresu, w oparciu o dane o transakcjach bankomatowych, pozytywnie zweryfikowano hipotezę 
o możliwości opisu tego typu zjawisk, posiadając częściową wiedzę na ich temat (por. Ilnicki D., 
2006, 2007 b). Dokonano tego poprzez identyfikację podobieństw i różnic podstawowych 
parametrów opisujących transakcje bankomatowe w zbliżonych przestrzennie lokalizacjach (Ilnicki 
D., 2008 b). Stwierdzono równocześnie, że „charakter bankomatu”, a tym samym transakcji w nim 
dokonywanych, zdeterminowany jest funkcją miejsca w którym jest on zlokalizowany. Tym 

                                                 
1 Problem ten był już dyskutowany w pierwszych pracach z tego zakresu (Wróbel A., 1959 b; Dziewoński K., Iwanicka 

E., 1961). Jednak do chwili obecnej nie został zaktualizowany i empirycznie rozwiązany. 
2 Podstawowa, czy ponadpodstawowa, który to podział bazuje na kryterium klasyfikacji usług, często utożsamianym 

z częstotliwością korzystania z usług. 
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samym, jest on niezależny od rodzaju i charakteru właściciela danego urządzenia. Innym 
zagadnieniem, które niejako przy okazji pojawiło się w analizie nowych zjawisk usługowych, jest 
traktowanie ich jako wyznaczników przekształceń w sferze usług oraz poszukiwania związku 
między nimi, a poziomem rozwoju społeczno–gospodarczego (Ilnicki D., 2003 b). Miało to na celu 
stwierdzenie, z jednej strony, możliwości zastąpienia tradycyjnych miar rozwoju usług nowymi, 
a z drugiej, czy posiadanie danych o „potencjale” infrastruktury „nowych” placówek usługowych, 
możliwe jest traktowanie jej jako miernika relatywnego bogactwa.  
 Innym zjawiskiem usługowym, które w zasadzie dopiero wkracza do geograficznej 
literatury przedmiotu, są płatności za określone dobra i usługi, dokonywane kartą płatniczą. Jak do 
tej pory koncentrowały się one wokół przestrzennych i czasowych zmian, liczby punktów 
akceptujących płatności kartami płatniczymi w ramach miast ogółem (Ilnicki D., 2005 c) oraz ich 
„szczegółowych” lokalizacji (Ilnicki D., Krawczyk K., 2006 a) 1. Równocześnie nieodłącznie 
badaniu nowych zjawisk towarzyszą pytania, nie tyle jakimi metodami, ale w jaki sposób badać 
w przestrzeni miasta zjawiska nowe ? Mając charakter zjawisk dyfuzyjnych, pojawiając się, 
wykazują tendencje do koncentracji w określonych miejscach. W początkowej fazie nie są one 
przestrzenie skorelowane z występowaniem ludności, z jej koncentracją. Charakteryzują się 
wysokim stopniem centralności. Posiadają nadwyżkę podaży nad popytem miejscowym. Równie 
istotnym jest fakt, że generują przepływy osób, informacji, pieniądza, tworzą „węzłowość” 
określonych miejsc. Należy przy tym zaznaczyć, że obecnie dokonywane płatności bezgotówkowe 
oraz bankomaty mają jedną „wspólna” cechę, a mianowicie kartę płatniczą, która posiada funkcję 
poboru pieniądza z bankomatu oraz funkcję płatniczą. Te rodzaje działalności usługowych 
bezdyskusyjnie związane są z postępem technicznym i technologicznym, który to w coraz 
większym stopniu wpływa na definicje usług, ich cechy charakterystyczne i podejścia 
klasyfikacyjne. Wpływ postępu technologicznego przyczynia się do tworzenia społeczeństwa 
informacyjnego, a następnie „rozbijania” tego określenia na społeczeństwo: samobsługowe (self–
service society) (Zeleny M., 1979; Hellman R., 2007), bezgotówkowe (cashless society) (Cette G., 
Pfister C., 2002; Woodford M., 2000; Worthington S, 1995; Swartz G., D., D., Hahn R., W., 
Layne–Farrar A., 2004), wi–fi society (technologii bezprzewodowej) (Torrens P., M., 2008), 
e-mobile, (Hellman R., 2007), e–book, e–community (por. Townsend, A. 2001) itp. Oczywiście 
za sprawcę tych zjawisk można uznać, egzemplifikację postępu technicznego i cywilizacyjnego, 
którym jest Internet. 
 Wydaje się, że nie tylko w przypadku polskiej geografii usług, ale również i światowej, 
zagadnienia związane z Internetem, jako takim, ale również traktowanym jako narzędzie 
wykorzystywane w prowadzeniu innych rodzajów działalności, to badania z tego zakresu będą 
charakteryzować się wysoką dynamiką 2. Jedną z przesłanek takiego stwierdzenia może stanowić 
fakt wydzielenia w nowej klasyfikacji (PKD 2007) sekcji J, obejmującej działalności związane 
z informacją i komunikacją, będące ważnym składnikiem „rzeczywistości Internetu” jakim jest tak 
zwany hosting i działalność portali internetowych. Również w przypadku tego zagadnienia 
pierwsze prace dotyczyły wyposażenia infrastrukturalnego. Był nim jeden z elementów 
„infrastruktury”, a mianowicie kawiarnie internetowe, jako miejsca w cyberprzestrzeni (Ilnicki D., 
2002 a) i fizycznie istniejącej placówki usługowej (Ilnicki D., 2003 b, 2004), z sygnalizowaniem 
społecznych aspektów zjawiska, czy też rozpatrywania go w kategoriach, nowości, konieczności 
czy przemijającej mody (Ilnicki D., Neckar–Ilnicka T., 2007 a). Mówiąc o Internecie jako 
zjawisku, warto wymienić prace, które poruszają zagadnienia z „pogranicza geografii”. Chodzi 
w tym miejscu o postrzeganie Internetu, nie tylko jako miejsca pracy, ale i rozrywki oraz 
zamieszkania (Retkiewicz W., 2002 a). W tym kontekście warto zauważyć pojawiające się 
dyskusje, zestawiania, łączenie, czy też oddzielne traktowanie rzeczywistości fizycznej i rzeczy–
wistości wirtualnej, czy przestrzeni geograficznej z cyberprzestrzenią (Ilnicki D., 2006, 2008 c; 
Retkiewicz W., 2008 a). Internet nie jest, jak wieszczono, końcem geografii jest początkiem 
geografii Internetu i działalności z nim związanych (Castells E., 2003, 2007). Internet tylko 

                                                 
1 Więcej na ten temat w opracowaniu K. Krawczyk (2005). 
2 W bardzo ciekawy i przystępny sposób Internet, jako narzędzie, przedstawia Riley Ray C., (2002). Stwierdza, że 

Internet nie jest aż tak rewolucyjnym wynalazkiem jak się powszechnie uważą. Jak to określa autor, jest on „zaledwie 
ostatnim w serii technologicznych innowacji ostatnich dwóch stuleci” (s.2). Stwierdza, że większy wpływ na 
międzynarodową wymianę handlową i kontrolę polityczną wywarł elektryczny telegraf niż Internet. 
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pozornie jest bezmiejscowy, aprzestrzenny (Ilnicki D., Janc K., 2008). Opisywany jest przez 
pryzmat – firm informatycznych – które przyczyniły się do jego powstania, obecnego funkcjono–
wania i dalszej ekspansji (Kilar W., 2009; Micek G., 2008; Retkiewicz W., 2008 b) oraz Internetu 
jako narzędzia do osiągnięcia określonego celu. Jednym z nich jest przeniesienie części 
działalności usługowych do Internetu i powstania „nowego” rodzaju usług, usług elektronicznych 
(Dominiak J., 2008 b). W chwili obecnej w największym stopniu dotyczy to sektora bankowego 
(Dzikowska M., Blażak R., Jóźwiak P., 2002; Słowiński R., 2002; Weltrowska–Jęch J., 2008) oraz 
administracji publicznej (Guzik R., 204, 2006; Minkowski A,, Perdał R., 2008; Perdał R., 2008). 
Postęp techniczny oraz powstająca na jego bazie technologia informacyjna i komunikacyjna, 
rozpatrywana jest zarówno w kontekście zróżnicowania przestrzennego oraz dyfuzji innowacji 
(Bajmocy P., 2002; Gerasymenko G., 2002; Mączyński M., 2007, 2008, 2009; Nagy, G, 2002). 
Tym samym coraz częściej spotykamy się z e–gospodarką, e–ekonomią, oraz e–geografią, 
wynikającym z usieciowienia społeczeństw i gospodarek. Świadectwo tego faktu, w polskiej 
geografii, może stanowić z jednej strony pierwsze czasopismo elektroniczne oraz jego zawartość 
treściowa koncentrująca się właśnie wokół geografii Internetu 1. Problematyka badań, związanych 
bezpośrednio i pośrednio z Internetem, jest tak samo silnie zróżnicowana wewnętrznie jak on sam. 
Dotyczy ono zagadnień związanych z uwarunkowaniami kształtowania się polskiego – 
europejskiego – społeczeństwa informacyjnego (Retkiewicz W., 2002 b; Klima E., 2002; 
Jakubowicz E., 2006), relatywnie rzadko analizowanych przepływów w Internecie i cyfrowej 
węzłowości miejsc (Ilnicki D., Janc K., 2008), innowacyjności na poziomie przedsiębiorstw 
(Perdał R., 2008), „tworzenia” społeczności sąsiedzkich (Hławka B, Kotus J., 2008), czy też 
wykorzystywania zasobów Internetu, portali społecznościowych, jako źródła danych (Bajerski A., 
2008 b) 2. W ostatnim z wymienionych przypadków, niezwykle istotnym zagadnieniem jest ocena 
wiarygodności danych i stopnia odzwierciedlania rzeczywistości. 
 Ostatnia grupa opracowań jest czymś pośrednim, pomiędzy ujmowaniem działalności 
usługowych z punktu widzenia sektora i sfery usług oraz „literalnie” nazwanych rodzajów 
działalności. Stanowią je prace, które wychodzą w swoich analizach poza jedną sekcję usługową. 
Odnoszą się one zazwyczaj do działalności usługowych stanowiących charakterystyczną ich grupę, 
lub nawiązującą do autorskich podejść klasyfikacyjnych. Dotyczy to w pierwszej kolejności tak 
zwanych usług otoczenia biznesu, które rozpatrywane są przez pryzmat podmiotów gospodarczych 
zaliczonych do sekcji J i K (Dobrowolska–Kaniewska H., 2007; Dominiak J., 2004, 2006, 2008 a, 
c; Guzik R., Gwosdz K., Sobala–Gwosdz A., 2001). Poza tym często są one określane mianem 
usług produkcyjnych lub dla przedsiębiorstw, stanowiąc istotny składnik grupy tak zwanych usług 
„nowych” (Jakubowicz E., 2000). Poza przytoczonymi określeniami, dla podmiotów wchodzących 
w skład tych sekcji, używa się dla nich określeń: instytucje podmiotowego otoczenia biznesu, 
wspierania rozwoju gospodarczego, rozwoju lokalnego, czy też infrastruktury przedsiębiorczości 
i transferu technologii (zob. Matusiak K., B., 2001). Bardzo blisko tej grupy opracowań znajdują 
się prace dotyczące usług określanych mianem usług dla producentów i biznesu. Dotyczą one 
z jednej strony zagadnień ogólnych z nimi związanych, poruszając niezmiennie kwestie definicyjne 
i klasyfikacyjne (Dzieciuchowicz J., 2009 a), czy też ich rozwoju w czasie (Dzieciuchowicz J., 
2009 b), jak również poszukują prawidłowości przestrzennego rozmieszczenia (Dzieciuchowicz J., 
2008, 2009 c, d, e). Ujęcia całościowe, wzbogacane są szczegółowymi analizami działalności usług 
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (Groeger L., 2005), rzadziej analizowanymi, 
rzeczoznawstwa majątkowego (Groeger L., 2009 a, b), wynajmu maszyn i urządzeń (Janiszewska 
A., 2009), czy też działalnościami związanymi z badaniami i rozwojem (Golińska–Pieszyńska M., 
2009 a, b). W przypadku usług dla producentów i biznesu, zakres działalności które je tworzą, jest 
poszerzany w stosunku do J+K, i zazwyczaj powstaje poprzez grupowanie działalności na 
poziomie działu (Dzieciuchowicz J., 2009 a; Werwicki A., 1998 a). „Nowymi” działalnościami 
w tym zestawie są handel hurtowy i komisowy, transport towarowy i gospodarka magazynowa, 
działalność wspierająca transport oraz poczta i telekomunikacja. Jednak pomimo „odmiennego” 

                                                 
1 Czasopismo nosi nazwę „Geopolis”, a jego zawartość w całości jest dostępna na http://www.geoinfo.amu.edu.pl/ 

wngig/igsegp/geopolis/glowna.htm 
2 Zagadnienie wykorzystania zasobów „ilościowych” Internetu nie jest zjawiskiem nowym. W przypadku badań 

geograficznych posiada on wcześniejszy rodowód (Ilnicki D., 2002 a, 2003 a, b; Retkiewicz, W., 2001). 
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zakresu są one określane, między innymi, mianem usług otoczenia biznesu (por. Dzieciuchowicz 
J., 2009 a). Równocześnie usługi dla przedsiębiorstw i biznesu stanowią jedną z głównych dziedzin 
usług rynkowych, które jako „odmienna grupa” jest również przedmiotem zainteresowania 
badawczego (Dzieciuchowicz J., 2006 a, b, c, d, e, 2008). Są one określane także mianem 
komercyjnych, płatnych, prywatnych (Dominiak J., 2006; Kaczmarek U., 2008). Obejmują 
większość sekcji usługowych. Dopełnienie ich, w ramach sektora usług, stanowią tak zwane usługi 
nierynkowe (Dzieciuchowicz J., 2006 a, b, c, d). Przy czym zaznaczyć należy, że postępujące 
procesy prywatyzacji i komercjalizacji, przyczyniają się do zaliczania części tradycyjnych, do 
niedawna usług publicznych, dotyczących usług edukacyjnych i zdrowotnych do rynkowych, a nie 
tradycyjnie w całości, do grupy działalności nierynkowych (Kaczmarek U., 2008).  
 Nowym zagadnieniem pojawiającym się na gruncie geografii jest outsourcing (Mielcarek 
P., 2008), który, jak się wydaje, częściowo można utożsamiać z wcześniej pojawiającym się na 
gruncie geografii usług określeniem eksternalizacja. Nadmienić przy tym należy, że ze wspomnia–
nym pojęciem współwystępuje offshoring. Jednak w kwestii pojęć, dotyczących nowych trendów 
umiędzynaradawiania usług istnieje zauważalny „bałagan” (Rybiński K., 2008) 1. Tym samym 
przeniesienie ich na grunt geografii, na pewno w początkowym okresie przyniesie więcej „złego niż 
dobrego”, tym bardziej, że ze wspomnianymi pojęciami związane są inne terminy nie zawsze 
precyzyjnie zdefiniowane (Puślecki Z., W., 2008; Rybiński K., 2008) 2. Jakkolwiek jest to 
zjawisko, które w większym stopniu jest rozpoznane na gruncie ekonomicznym niż geograficznym, 
to opierając się na prognozach dynamicznego rozwoju tych zjawisk, należałoby wypracować 
metodologię prowadzenia tego typu badań przy globalizującym się rynku usług (Masłowski A., 
2008). Pamiętać jednak przy tym należy, że out i offshoring dotyczy firm dużych, o liczbie 
pracujących powyżej tysiąca, a w grupie podmiotów od 20 do 50, posiadają one znacznie mniejsze 
(Puślecki Z., W., 2008). Innym zjawiskiem który zapewne w niedługim czasie pojawi się na 
gruncie geografii, kojarzone z out i offshoringiem, to tak zwane centra usług wspólnych (shared 
services center) (Banachowicz E., 2008; Lipka K., 2008; Łoś–Strychowska W., 2008). 
 

IV. 6. Próba podsumowania 
 
 Dokonany przegląd polskiej literatury geograficznej z zakresu geografii usług potwierdza 
oraz umacnia wcześniej (s)formułowane pod jej adresem wnioski, zastrzeżenia i uwagi krytyczne. 
Dyskusja nad nimi została przeprowadzona na wstępie, stanowiąc tym samym wprowadzenie do 
przedstawienia literatury przedmiotu. Tym samym powstaje pytanie, czy dla polskiej geografii 
sektora trzeciego, można sformułować nowe uogólnienia, które będą w pełniejszy sposób oddawać 
obecny jej stan i wskazywać na potencjalne kierunki prowadzenia dalszych badań ? 
 Badania działalności usługowych, na gruncie polskiej geografii, posiadają relatywnie długą 
tradycję. W początkowym okresie stanowiły one niejako „dodatek” do badań wchodzących 
w zakres zainteresowań badawczych geografii miast. Działalności usługowe, chociaż w ten sposób 
o nich nie mówiono, służyły do identyfikacji zasięgu oddziaływania kulturalnego miasta, które od 
czasu do czasu, łączono z oddziaływaniem gospodarczym. Od początku lat 70–tych po 
„wykrystalizowaniu” się usług, i zapoczątkowaniu ich systematycznych badań, prace koncentro–
wały się wokół określenia poziomu rozwoju sektora III. Następnie, w oparciu o poziom 
wykształcenia funkcji usługowej, przeprowadzano hierarchizację ośrodków usługowych z identyfi–
kacją obszarów ich oddziaływania. Tym samym łącząc te dwa elementy, dochodziło do określenia 
struktury przestrzennej usług. Równie licznie powstawały prace zajmujące się siecią placówek 
usługowych. W tym przypadku chodziło głównie o rozmieszczenie placówek handlowych, z syste–
matycznie wzrastającym w analizach znaczeniem, szkolnictwa, wszystkich poziomów kształcenia, 
oraz ochrony zdrowia i opieki społecznej. Rozpatrywano je w różnych skalach przestrzennych, ale 
tylko w nielicznych przypadkach, schodziły one na poziom wewnątrzmiejski. Jedną z bezpośre–

                                                 
1 Pomijając definicje outsourcingu „obowiązujące” w dwu ostatnich dekadach XX wieku, K. Rybiński (2008, s. 171) 

proponuje przyjęcie następujących definicji w której „... outsourcing – oznacza przesunięcie zamówień, produkcji, 
usług lub ogólnie procesów biznesowych, lub ich części do innej firmy ...”, a „... offshoring – oznacza przesunięcie 
zamówień, produkcji, usług lub ogólnie procesów biznesowych, lub ich części poza granice kraju ...”. 

2 Wśród dych terminów wymienia się: networking, outsourcer, outsourcing vendor, insourcing, multisourcing, 
homesourcing, buissnes process outsourcing (BPO), knowledge process outsourcing (KPO) oraz kapitał intelektualny.  

 



Dariusz Ilnicki 116

dnich przyczyn takiego stanu, było opieranie badań sektora usługowego na danych pochodzących 
z oficjalnej statystki.  
 Do początku lat 90–tych konsekwentnie przestrzegano czystości aparatu pojęciowego 
i metodologicznego. W kolejnym okresie można mówić o początkach badań w szerokim spektrum 
odniesień przestrzennych; początkach „rozluźnienia” aparatu pojęciowego; częściowego 
odchodzenia w badaniach od oficjalnej statystyki, z poszukiwaniem „własnych” danych; analizą 
wybranych rodzajów działalności, wchodzących w skład usług, „zapominając” jednak przy tym, że 
są one składnikiem sektora usług, a co tym samym wymusza zastosowanie odpowiednich podejść 
w ich analizie i znajomości prawidłowości rządzącymi tego rodzaju działalnościami. Jednym 
z wytłumaczeń, takiego stanu rzeczy, może być zmiana klasyfikacji działalności gospodarczej 
z Klasyfikacji Gospodarki Narodowej (KGN) na Europejską Klasyfikację Działalności (EKD), 
a następnie na Polska Klasyfikację Działalności (PKD). W dalszym ciągu można odnieść wrażenie, 
że część opracowań tłumaczy nowe zjawiska i procesy – rzeczywistość – przez pryzmat starych, 
nieobowiązujących klasyfikacji. Początek nowego wieku to jeszcze większy przyrost liczby 
publikacji niż w dekadzie lat 90–tych, z postępującym rozdrobnieniem tematycznym, w którym 
zauważalne są „mody” na określone zagadnienia. Patrząc całościowo na dokonania polskich badań 
działalności usługowych, można pokusić się o kilka ogólnych stwierdzeń i wniosków.  
 Zdecydowana większość opracowań ma charakter badań rejestrujących ich stan w danym 
momencie czasu. Sytuacja ta w jeszcze większym stopniu pogłębia już występujący niedostatek 
badań dynamicznych. Podkreślić w tym miejscu należy, że nie chodzi o obserwacje zmian Polska 
ogółem, czy też zróżnicowania przestrzennego w układzie 16 województw, ale schodzenia 
z badaniami działalności usługowych, również i tymi statycznymi, w skali kraju na poziom 
powiatu, a dla jednego województwa do układu miast i gmin, jeśli nie poszczególnych 
miejscowości. W równym stopniu poruszona kwestia dotyczy sytuacji, kiedy z badaniami ze skali 
kraju, województwa schodzimy na skalę wewnątrzmiejską. Dlatego też wydaje się, że poza samym 
problemem badawczym, dużo większą uwagę należałoby poświęcać wyborowi „podstawowej” 
jednostki przestrzennej, w ramach których będą prezentowane zgromadzone wcześniej dane. Nie 
mniej istotnym jest wskazywanie na potrzebę większej dbałości w przypadku kwestii definicyjnych 
i klasyfikacyjnych. Wydaje się, że same w sobie próby porządkowania, jakkolwiek cenne, 
podobnie jak w przypadku innych działów geografii, nie przyniosą spodziewanych rezultatów. 
Jedynym antidotum – złotym środkiem – na pogłebiający się chaos i „eklektyzm”, wydaje się być 
dbałość o czystość i konsekwencję pojęciowo – klasyfikacyjną przez każdego „wchodzącego” na 
grunt geografii usług. Oczywiście konieczna jest świadomość, że poruszany problem stanowi 
element składowy sektora, czy też sfery usług. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na coraz 
częstszy brak nawiązywania do badań i ustaleń, pojawiających się we wcześniejszych 
opracowaniach. W konsekwencji badania charakteryzują się czymś, co można określić mianem 
„analizy tu i teraz”, bez podejmowania prób wskazywania kierunków w których powinny iść 
dalsze badania. Jedną z przyczyn, nie tylko ostatniej z wymienionych cech, polskiej geografii 
usług, jest widoczna tendencja wśród badaczy, do wąskiej specjalizacji prowadzonych badań 
i traktowania ich w sposób „autonomiczny”, w oderwaniu od usług jako całości. Dodając do tego 
prowadzenie badań tylko w „ulubionej” skali, nie następuje pogłębienie prowadzonych analiz, 
a porównywanie wyników, jest co najmniej utrudnione. Dlatego z coraz większa siłą uwidacznia 
się brak badań porównawczych, obejmujących kilka „charakterystycznych obszarów” 1 kraju, na 
bazie których można byłoby formułować wnioski natury ogólnej, a nie mających jedynie 
charakteru przypuszczeń. Jednak złagodzenie wskazanych niedostatków wymaga spełnienia dwóch 
podstawowych warunków. Pierwszym jest integracja środowiska, polegająca na (s)tworzeniu 
zespołów, które zajęłyby się badaniami, szeroko lub wąsko zdefiniowanymi działalnościami, 
mieszczącymi się w ramach sektora, sfery usług. Bezwzględnie zespół taki, z definicji, musiałby 
składać się z badaczy, jeśli nie ze wszystkich, to na pewno z większości ośrodków geograficznych. 
Pod drugie niezbędnym jest monitorowanie badanych zjawisk w sposób „ciągły”. Takim 
potencjalnym obszarem badawczym, wokół którego może dojść do próby integracji środowiska, 

                                                 
1 Mogą nimi być: metropolie wraz z obszarami metropolitalnymi; miasta różnej wielkości analizowane z zastosowaniem 

tego samego: podziału przestrzennego, aparatu pojęciowego, sposobu zbierania materiału; czy też badania tego samego 
wąskiego fragmentu usług – handel wielkopowierzchniowy, itp. 
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stanowi szkolnictwo wyższe, szczególnie w tej jego części, która dotyczy rozpoznania obszarów 
oddziaływania wraz z ich hierarchią oraz jego roli w rozwoju społeczno–gospodarczym i prze–
strzennym w różnych skalach. Począwszy od skali wewnątrzmiejskiej poprzez aglomeracje, 
metropolie, region – województwo, a na skali kraju kończąc.  
 Przesłanki do takiego sposobu prowadzenia badań już są widoczne. Jedną z nich jest 
„krystalizowanie” się ośrodków, w których badania usług stanowią ważny składnik ich działalności 
naukowej, przez pryzmat liczby publikacji, bądź istniejących zespołów zajmujących się nimi 1. 
Kolejną stanowi obecność osób specjalizujących się w badaniu usług w określonej skali 
przestrzennej i / lub rodzaju działalności. Ostatecznie, dobry punkt wyjścia, do tworzenia zespołów 
badawczych, stanowią trzy publikacje pod redakcją J. Dzieciuchowicza (2005, 2006, 2009). Dwa 
pierwsze opracowania dotyczą analizy usług w skali wewnątrzmiejskiej – Łódź – dla całego 
sektora usług, w podziale na usługi określane mianem rynkowych (2005) i nierynkowych (2006), 
analizowane według takiego samego podejścia dla wszystkich rodzajów działalności. Natomiast 
trzecie, poza całościowym spojrzeniem na usługi dla przedsiębiorstw i biznesu, zawiera ogólne 
prawidłowości rozwoju i funkcjonowania, tego typu usług, w przestrzeni wielkomiejskiej. Stanowi 
to doskonały punkt wyjścia w badaniach przestrzeni usługowej innych dużych miast. W ich 
konsekwencji mogłoby dojść do umacniania sformułowanych wniosków – dla Łodzi – lub odkrycia 
przestrzennej specyfiki ich lokalizacji i funkcjonowania.  
 Początkiem „nowego” podejścia do prowadzenia badań, mogłoby stanowić stworzenie 
wspólnej „platformy wymiany” informacji na temat dotychczasowych dokonań, obecnego stanu 
i potencjalnych perspektyw badawczych. Nie tylko w kontekście gwałtownego przyrostu liczby 
publikacji, ale również ich rozproszenia, wydaje się być to wręcz konieczne. Platformę wymiany 
może stanowić wspólna, cykliczna publikacja bibliografii z zakresu geografii usług, stworzenie 
czasopisma geograficznego dedykowanego działalnościom usługowym, czy też międzyuczelnia–
nego portalu internetowego. Wówczas postęp technologiczny, innowacje, które poszarzają obszar 
zainteresowań badawczych, przyczyni się do lepszego ich poznania. 
 

 
1 Bez znajomości pełnej listy publikacji, trudno jest dokonywać gradacji ośrodków ze względu na liczbę publikacji. Jako 

zajmujące się w sposób ciągły problematyką usług należy wymienić (kolejność alfabetyczna): Katowice, Łódź, Poznań, 
Warszawę i Wrocław. 
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