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I. WSTĘP 

 
 

I. 1. Zarys problemu oraz cele opracowania 

 
 Badania rodzajów działalności usługowych, traktowanych jako element składowy sektora, 
czy też sfery usług, charakteryzują się dużą dynamiką. Jest to fakt, coraz częściej podkreślany 
w literaturze przedmiotu. Rosnące zainteresowanie usługami można mierzyć liczbą osób, które 
interesują się szeroko rozumianymi usługi, jak również liczbą prac z tego zakresu. Wraz 
z rosnącym zainteresowaniem problematyką usług, paradoksalnie w coraz bardziej widoczny 
sposób pogłębia się luka, zarówno pomiędzy teoretycznymi a empirycznymi opracowaniami 
problemu, czy też podejść analityczno–teoretycznych z obserwowaną rzeczywistością (Szukalski 
S., 2001). Jakkolwiek stwierdzenie to, w głównej mierze odnosi się do przekształceń strukturalnych 
gospodarki, w tradycyjnym ujęciu sektorowym, to wydaje się, że można je przenieść na badanie 
usług jako całości. Stwierdzenie to umacnia F. Kłosowski (2006 a), który stwierdza, że aby 
zniwelować ten rozdźwięk „... konieczne są ... wielokierunkowe badana obejmujące różne dyscyp–
liny naukowe, by w charakterystyczny dla siebie sposób podchodzić do poznania problematyki 
usług ...” (s. 8). Niezadowolenie ze stanu badań nad usługami artykułowane jest zarówno przez 
ekonomistów (m. in. Szukalski S., 2001), jak i geografów (por. Jakubowicz E., 1993; Nowosielska 
E., 1994; Kłosowski F., 2006 a). Zainteresowanie to koncentruje się przede wszystkim na 
niedostatkach definicji i klasyfikacji usług. Nie negując konieczności podejmowania rozważań 
definicyjnych, jak również klasyfikacyjnych, należałoby w większym stopniu wiązać je z rzeczy–
wistością statystyczną. Tym samym w teoretycznych podejściach należałoby wskazać przynajmniej 
na potencjalne źródła danych i „skalę przestrzenną”, dla których można by proponowane podejścia 
zastosować. Często rozważania teoretyczne, które na ogół poprzedzają część empiryczną, w zdecy–
dowanej większości opracowań „rozmijają się” następnie z wykorzystywanymi danymi statysty–
cznymi pochodzącymi z oficjalnej statystyki, uwzględniając różny stopień szczegółowości 
publikowanych danych. Zazwyczaj analizy usług nie schodzą niżej niż poziom sekcji klasyfikacji 
PKD. Równocześnie pomimo wzrastającej liczby opracowań, w coraz większym stopniu widoczny 
jest niedostatek badań, które wychodziłyby poza zwykły opis stanu rzeczy, a koncentrowały się na 
sprawdzaniu – weryfikowaniu – wcześniejszych uogólnień, a tym samym dostarczały odpowiedzi 
na pytania sformułowane wcześniej, czy też takich które weryfikowałyby obiegowe opinie na 
temat usług. Trudno w jednym opracowaniu udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jednak 
warto skoncentrować się na dwóch najistotniejszych kwestiach pojawiających się w geograficznym 
podejściu do badania usług. Są one ze sobą ściśle związane, a dotyczą jednostki odniesienia 
przestrzennego oraz możliwości opisu poziomu rozwoju usług korzystając z oficjalnej statystyki. 
 Kwestię ważności wyboru jednostki odniesienia przestrzennego, w badaniach działalności 
usługowych, zasygnalizowała E. Nowosielska (1994). Przywołując badania P. W. Danielsa (1988), 
wskazuje, że te same cechy usług mają zmienny charakter w zależności od skali, charakteru 
jednostki przestrzennej oraz ich usytuowania względem wielkich miast. Wydaje się, że spostrze–
żenia te w większym stopniu dotyczą wyników badań „rzeczywistości usługowej” wycinków 
przestrzeni (aglomeracje, konurbacje, metropolie i związane z nimi obszary sąsiednie), niż 
prawidłowości rozwoju usług dla danego kraju, czy też regionu itd. Zaznaczyć przy tym należy, że 
rozważania nad wyborem jednostki przestrzennej, w mniejszym stopniu są istotne, gdy dotyczą 
opisu poziomu rozwoju usług w ramach tego samego obszaru, ale na różnych poziomach podziału 
terytorialnego. Wynika to z faktu, że „stare” układy przestrzenne pozostają nienaruszone, a czasem 
podlegają nawet wzmocnieniu (Nowosielska E., 1994, Sokołowski D., 2006). Innymi słowy 
zmieniają się wartości, a struktura zróżnicowania przestrzennego „nie ulega” zmianie. Przechodząc 
z analizą na wyższe poziomy podziału terytorialnego, co często podyktowane jest chęcią podjęcia 
badań w szerszym aspekcie przestrzennym, a pośrednio dostępnością danych z zakresu usług, 
spotykamy się z sytuacją tłumaczenia zróżnicowania poziomu rozwoju usług przez pryzmat 
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jednostek z niższych poziomów podziału terytorialnego (obecność metropolii, dużych miast, 
stopniem rozwoju społeczno–gospodarczego itp.) lub uogólnieniami sformułowanymi dla bardziej 
szczegółowych badań, ale mniejszych obszarów. W tym miejscu dotykamy drugiej kwestii, 
a mianowicie źródeł opisujących usługi w oficjalnej statystyce. 
 Z pełną odpowiedzialnością można stwierdzić, że w polskiej statystyce występuje, jeśli nie 
całkowity, to silnie odczuwalny brak statystyki, którą można wykorzystać w geograficznym opisie 
usług. Preferowany w oficjalnej statystyce poziom województwa (NUTS 2) należy uznać za co 
najmniej dyskusyjny. W szczególności dotyczy to jego przydatności w formułowaniu prawidło–
wości przestrzennych dotyczących usług. Pomimo monotonii stosowanych wskaźników, 
opierających się głównie na liczbie pracujących w usługach, oraz podkreślanej ich nieadekwatności 
w opisie dynamicznie zmieniającego się charakteru usług, paradoksalnie niemożliwym jest 
dokonanie opisu zróżnicowania przestrzennego poziomu rozwoju usług oraz jego zmian, już od 
poziomu podregionu (NUTS 3). Można powiedzieć, że w zasadzie nie podejmuje się prób opisu 
rozwoju usług na poziomach lokalnych (NUTS 4 1 i 5). W tym przypadku chodzi oczywiście 
o badanie rozwoju usług, na wspomnianych poziomach podziału terytorialnego, w skali całego 
kraju. Wynika to z faktu braku podstawowej informacji, jaką jest liczba pracujących w usługach 2. 
Stwierdzenie to, w połączeniu z ubogą bazą informacyjną statystyki publicznej dotyczącą 
„infrastruktury” poszczególnych składowych sektora usług, mogłoby zamykać wszelką dyskusję na 
temat możliwości oceny i zmian poziomu rozwoju usług na poziomach lokalnych. Tym bardziej, że 
wykorzystywana statystyka liczby podmiotów, z bazy REGON, w sektorze usług, poddawana jest 
ciągłej krytyce (m. in. Nowosielska E., 2002; Parysek J., 2005; Sokołowski D., 2006; Śleszyński 
P., 2003). Dotyczy ona w szczególności podkreślanego, w różnym stopniu szacowanego, odsetka 
podmiotów, które nie prowadzą działalności. Inną wskazywaną niedogodnością rejestru jest fakt, 
„… że za każdym podmiotem gospodarczym może stać zarówno pojedyncza mała placówka 
usługowa, jak i, w przypadku dużych firm cała sieć placówek. Dlatego też dane dotyczące 
podmiotów gospodarczych w zdecydowanej większości przypadków nie pokrywają się z materiałem 
odnoszącym się do pracujących …” (Kłosowski F., 2006 a, s. 14).  
 Generalnie trudno tym stwierdzeniom odmówić prawdziwości, tak samo jak temu, 
że główna masa podmiotów gospodarczych tworzona jest przez podmioty małe i mikro podmioty, 
w przeciwieństwie do podmiotów dużych, które skupiają zasadniczą część pracujących. Rzadko 
kiedy pojawia się stwierdzenie, że relacje pomiędzy liczbą podmiotów, a liczbą pracujących mogą 
być zdecydowanie różne w różnych sekcjach klasyfikacji gospodarki narodowej 3. Pomimo 
krytycznych uwag pod adresem statystyki REGON, nie stoi to w opozycji do jej wykorzystywania 
w badaniach. Tym samym, warto zadać sobie pytanie, na ile opinie formułowane pod adresem 
statystyki podmiotów gospodarczych są prawdziwe, a na ile obiegowymi, sformułowanymi 
w początkowym okresie jej istnienia, a do chwili obecnej bezkrytycznie przywoływanymi. Warto 
w tym miejscu zdać sobie sprawę, że REGON w obecnej postaci i zakresie treściowym zaczął 
funkcjonować w 1995 roku. Natomiast jako podstawa do prowadzenia badań międzyregionalnych, 
może być wykorzystywany od 1998 roku. Jakość statystyki podmiotów gospodarczych REGON, 
a tym samym przydatność do prowadzenia badań w oparciu o nią ewoluuje wraz z wprowadzanymi 
programami badań statystycznych oraz zmianą klasyfikacji gospodarki narodowej, z Klasyfikacji 
Gospodarki Narodowej (KGN), na Europejską Klasyfikację Działalności (EKD). Klasyfikacja ta, 
po dostosowaniu do warunków polskiej gospodarki, przyjęła postać Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD). Stąd też uzasadnionym jest podjęcie próby zweryfikowania poglądów na 

                                                 
1 Zasygnalizować należy, że GUS w publikacji „Powiaty w Polsce 2007” (2008) zamieszcza dane o liczbie pracujących 

w układzie sektorowym wraz z ukazaniem ich przestrzennego zróżnicowania w układzie powiatów. Jednak 
przedstawiając obraz graficzny tego zróżnicowania (s. 454–456) nie zaznacza, tak jak w przypadku tabeli 11 
„Pracujący w 2006 r” (s. 218–225), że podstawą ich konstrukcji są dane o pracujących w podmiotach powyżej 9 osób. 
Jakkolwiek zestawienie danych w postaci tabeli ma sens, tak liczenie struktury jest co najmniej dyskusyjne, a za 
nieuzasadnione należy uznać pokazywanie tej struktury bez komentarza analitycznego. Takie przedstawienie danych 
przynosi więcej złego niż dobrego. 

2 Pomijamy w tym przypadku statystykę pracujących w podmiotach powyżej 9 osób pracujących (por. przypis 
poprzedni). 

3 Osobne zagadnienie stanowi również sposób grupowania danych (tak zwana metoda przedsiębiorstw lub metoda 
zakładowa – jednostki lokalnej). 
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temat przydatności statystyki podmiotów gospodarczych do badań usług, a nie kojarzenia jej tylko 
z badaniami przedsiębiorczości.  
 Celem opracowania jest ukazanie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju usług 
w Polsce oraz jego uwarunkowań, w okresie kształtowania się polskiego społeczeństwa 
usługowego w warunkach gospodarki rynkowej. Nie chodzi tu jednak o ukazanie poziomu rozwoju 
sektora usług na regionalnym poziomie podziału terytorialnego. Zróżnicowanie przedmiotu badań 
na tym poziomie można uznać za powszechnie znane. Natomiast brak jest prac, które opisują 
zróżnicowania i zmiany poziomu rozwoju usług na lokalnych poziomach podziału terytorialnego 
(NUTS 4, 5). W literaturze przedmiotu, praktycznie brak jest prac próbujących ukazać zmiany 
i przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w całym okresie gospodarki rynkowej. Jedną 
z głównych przyczyn braku dynamicznych ujęć przestrzennego zróżnicowania zmian sektora 
trzeciego jest reforma administracyjna państwa wprowadzona w 1989 roku. W związku z tym 
praktycznie niemożliwym jest mówienie o przestrzennym zróżnicowaniu i rozwoju polskiego 
społeczeństwa usługowego oraz poszczególnych składowych sektora usług, w okresie transfor–
macji ustrojowej 1.  
 Realizacja głównego celu opracowania nie byłaby możliwa bez równolegle prowadzonego 
sprawdzenia możliwości opisu poziomu rozwoju usług i jego zmian, wykorzystując do tego celu 
statystykę podmiotów gospodarczych REGON, w układzie sekcji, dla możliwie długiego 
przedziału czasowego. Cel równoległy zamyka się w stwierdzeniu, że statystyka REGON pozwala 
na ukazanie zróżnicowanie poziomu rozwoju usług. Podjęcie się prac nad próbą opisu 
przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju z wykorzystaniem oficjalnej statystyki, która nie 
jest brana pod uwagę w podejściach analitycznych z zakresu usług, wynika z kilku przesłanek. 
Brak świadomości ich istnienia i nie uwzględniania ich w badaniach może prowadzić do 
formułowania nieprawdziwych wniosków z badań, czy też ich nadinterpretacji.  
 Po pierwsze, rozpoczęte w 1991 zmiany dostosowawcze, klasyfikacji gospodarki 
narodowej oraz związanych z nimi programów badań statystycznych, jak również występujące po 
1989 korekty spisowe pracujących, w dużym stopniu wpływają na ocenę zmian poziomu rozwoju 
usług oraz interpretację jego zróżnicowania przestrzennego. Determinowanie wyników analiz ma 
miejsce zwłaszcza wtedy kiedy opierają się na tradycyjnych wskaźnikach konstruowanych 
w oparciu o statystykę pracujących. 
 Po drugie „permanentnie” dokonywane zmiany w podziale terytorialnym, szczególnie na 
poziomie podregionu (NUTS 3), w połączeniu z niedostatecznym w stosunku do poziomu 
województwa (NUTS 2), zakresem danych opisujących elementy sektora usług, w istotny sposób 
ograniczają, a nawet uniemożliwiają, podejmowanie dynamicznych badań przestrzennych sektora 
usług. Dodać należy, że po pewnym czasie funkcjonowania podregionu, jako poziomu podziału 
terytorialnego, wiązano z nim duże nadzieje co do potencjalnego wykorzystania go do badań 
zróżnicowań „międzyregionalnych”. 
 Po trzecie, pomimo obecności stwierdzeń o podobieństwie „starego” podziału 
wojewódzkiego do, zmienionego dwukrotnie od 2000 roku, podziału na podregiony, ostatecznego 
rozstrzygnięcia wymaga prawdziwość tej opinii. Jest to tym bardziej uzasadnione, iż wskazuje się, 
że podregion może stanowić podstawę do prowadzenia badań dynamicznych. Odpowiedź na to 
pytanie jest tym bardziej istotna, gdyż obecny podział na podregiony, nie może być traktowany tak 
samo jak poprzedni. Różni się on od poprzedniego podziału, podregionalnego i wojewódzkiego, 
nie tylko liczbą jednostek, ale i przebiegiem granic. Tym samym wskazywane podobieństwo ma 
charakter iluzoryczny. Nie przeszkadza to jednak w tym, aby sformułowana opinia o podobień–
stwie„żyła własnym życiem”. 
 Po czwarte, oficjalna statystyka nie dostarcza danych, które pozwalają na opis poziomu 
rozwoju usług na niższych poziomach podziału terytorialnego, nawet w tradycyjny sposób. Tym 
bardziej odczuwalny jest brak danych pozwalających na obserwację i analizę nowych zjawisk 
zachodzących w sektorze, czy szerzej sferze usług. Dlatego też koniecznym jest podejmowanie 

                                                 
1 Okres transformacji systemowej w piśmiennictwie traktowany jest jako proces ciągły, mający w dalszym ciągu miejsce 

(por. m. in. Zborowski A., 2005; Kłosowski A., 2006 a). Chociaż pojawiają się głosy, że w przypadku polskiej 
gospodarki można już mówić o zakończeniu „… procesu transformacji politycznej i społeczno–gospodarczej w krajach 
Europy Środkowej i Wschodniej przy jednoczesnym rozpoczęciu procesu konfrontacji …” polegającej na 
„… współpracy, jak również … zdrowej konkurencji” (Łoboda J., 2008, s. 301).  
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prób „lepszego” wykorzystania istniejących zasobów statystyki publicznej, z jednoczesnym 
poszukiwaniem nowych źródeł wraz ze wskazywaniem na ich „poprawną” interpretację i zakres 
treściowy jaki ze sobą niosą. Mając na uwadze niedostatki oficjalnej statystyki, uwzględniając 
wewnętrzne zróżnicowanie i wzajemne relacje liczby podmiotów występujących w poszczegól–
nych sekcjach usługowych, możliwym jest na ich podstawie ukazanie przestrzennego zróżnico–
wania poziomu rozwoju usług. 
 Nawiązując do uwag poczynionych w kontekście głównego celu opracowania oraz 
przesłanek leżących u podstaw realizacji celu cząstkowego – równoległego – skupiają one w sobie 
szereg aspektów o charakterze: teoretycznym, poznawczym, metodycznym oraz aplikacyjnym. 
 W warstwie teoretycznej: (1) rozpoznano i wskazano na podstawowe zagrożenia, mogące 
towarzyszyć badaniom sektora usług, będące konsekwencją zmiany obowiązującej klasyfikacji 
gospodarki narodowej; (2) wobec dokonanych dwukrotnych zasadniczych zmian klasyfikacyjnych, 
zwrócono uwagę na potrzebę znajomości zawartości treściowej poszczególnych sekcji usługowych, 
szczególnie przy podejmowaniu badań dynamicznych; (3) wskazano na działalności usługowe, 
które w nowej klasyfikacji PKD (2007) mogą być identyfikowane jako usługi otoczenia biznesu, 
lub też w części, albo całości, określane mianem usług profesjonalnych (4) przeprowadzono 
szeroką dyskusję nad wyborem jednostki odniesienia przestrzennego i jego wpływem na 
możliwości wskaźnikowego badania usług zarówno w ujęciach statycznych, jak i dynamicznych; 
(5) zaproponowano algorytm umożliwiający identyfikację obszarów węzłowych szczególnego 
rodzaju placówki usługowej, jaką jest bankomat, wykorzystując do tego celu terytorialne 
pochodzenie transakcji; (6) w toku badań nad strukturą sektorową polskiej gospodarki, w oparciu 
o liczbę pracujących, wskazano na przesłanki pozwalające pomijać, w tego typu analizach, 
pracujących w sektorze I.  
 W warstwie poznawczej: (1) założono wnikliwe zbadania przestrzennego zróżnicowania 
poziomu rozwoju sektora usług i jego zmian, jako całości, z równoczesnym uwzględnieniem jego 
struktury wewnętrznej w okresie transformacji systemowej, na „wszystkich” poziomach podziału 
terytorialnego; (2) rozpoznanie etapów kształtowania się polskiego społeczeństwa usługowego 
i wpływu na jego ocenę oficjalnej statystyki; (3) ukazanie zróżnicowania sektora usług 
z wykorzystaniem podregionu (NUTS 3) jako jednostki odniesienia przestrzennego, między innymi 
z uwagi na fakt słabej jego obecności w świadomości badaczy i konieczności jego szerszego 
wykorzystania; (4) przedstawienie przestrzennego zróżnicowania wybranych elementów infrastru–
ktury z odniesieniem – porównaniem – go do zróżnicowania poziomu rozwoju usług jako całości; 
(5) zbadanie podstawowych atrybutów transakcji bankomatowych pod kątem ich przydatności do 
badań przestrzennych, ze wskazaniem podstawowych obszarów badawczych w których mogą być 
one wykorzystane, 
 Warstwa metodyczna: (1) uwzględnia zastosowanie analizy składowych głównych, 
w ujęciu statycznym, do identyfikacji zmiennych syntetycznych stanowiących główne wymiary 
opisujące poziomie rozwoju usług, jak i dynamicznym zmierzającym do określenia wielkości 
zmian rozwoju sektora trzeciego na poziomie NUTS 3 (podregionu), NUTS 4 (powiat), NUTS 5 
(miasto i gmina); (2) wykorzystanie grupowania hierarchicznego, techniką J. H. Warda, do okre–
ślenia struktury sektorowej stanowiącej ważny element rozważań na lokalnych poziomach 
odniesienia; (3) wykorzystania metody wskaźników przyrodniczych J. Perkala do wskazania grup – 
syndromów – sekcji usługowych, z jednoczesnym ich powiązaniem z miejscem podregionów na 
skali ogólnego poziomu rozwoju usług; (4) wykorzystanie metody analizy macierzy przepływów 
do identyfikacji obszarów węzłowych placówek bankomatowych. 
 W warstwie aplikacyjnej, udowodniono, że uwzględniając złożoną naturę relacji pomiędzy 
sekcjami sektora usługowego, można dokonać oceny poziomu rozwoju usług wykorzystując do 
tego celu liczbę podmiotów bazy REGON. Tym samym, podejście to możliwe jest do wykorzy–
stania w przypadku innych państw, regionów itp., ze względu na powszechność statystyki 
podmiotów gospodarczych w statystykach narodowych.  
 Analityczna część pracy poprzedzona została rozważaniami teoretycznymi dotyczącymi 
definiowania i klasyfikowania usług oraz zastosowania oficjalnej statystyki do badania usług na 
różnych poziomach odniesienia przestrzennego, z jednoczesnym zaznaczeniem ich specyfiki. 
Warstwa teoretyczna to nie tylko przedstawienie wskaźników opisujących poziom rozwoju, ale 
również poszerzenie prezentacji o ich interpretację i zagrożenia, które wiążą się z ich wykorzysta–
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niem. Pomimo ich klasycznego charakteru są one coraz rzadziej wykorzystywane w badaniach 
działalności usługowych. Natomiast pojawiające się prace z ich wykorzystaniem zapominają o ich 
ugruntowanym miejscu w nauce, podejściach badawczych oraz nazewnictwie. Równocześnie 
wskaźniki te zostały w większości i w różnym stopniu wykorzystane w opracowaniu. Szeroki do 
nich komentarz pozwoli na pogłębienie ich istoty oraz uniknięcie mogących się pojawić 
wątpliwości w interpretacji uzyskanych wyników.  
 Umieszczenie w opracowaniu wybranych elementów infrastruktury finansowej stanowi 
swoistego rodzaju klamrę spinająca teoretyczne i praktyczne aspekty prezentowanych badań. 
Infrastruktura finansowa stanowi jeden ze składników usług otoczenia biznesu, determinujący 
rozwój innych działów gospodarki narodowej. Jej zróżnicowanie przestrzenne, a tym samym 
lokalizacja, skorelowane są z rozmieszczeniem ludności. Uwzględniając wskazywany wpływ 
postępu technicznego i technologicznego na zmianę natury samych usług, a niektórych rodzajów 
działalności w szczególności, w tym i finansów, koncentrujący się na akcentowanym braku 
konieczności kontaktu usługodawcy i usługobiorcy „twarzą w twarz”, jedności świadczenia usługi 
z jej konsumpcją, warto zastanowić się nad zauważalnymi zmianami w tym kontekście.  
 Ostatnia, jak i wyżej zarysowane kwestie mogą stanowić punkt wyjścia do szerszych, 
i bardziej kompleksowych badań działalności usługowych, a tym samym przyczynić się do zmniej–
szenia wycinkowości prowadzonych badań usług.  
 

I. 2. Zakres czasowy i przestrzenny badań 
 
 W przypadku badań, prowadzonych praktycznie w każdej dziedzinie wiedzy, napotykamy 
na trudności związane z porównywalnością danych. Dotyczą one danych pochodzących z różnych 
momentów czasowych, ale również zbieranych w nieco innej metodologii; czy też możliwości 
analizy różnych zjawisk dla takich samych horyzontów czasowych. Dodatkowo w badaniach 
przestrzennych mamy często do czynienia z sytuacją braku odpowiadających sobie danych dla 
różnych poziomów odniesienia przestrzennego.  
 Zakres czasowy analizy, obejmuje w zasadzie okres 15 lat, począwszy od 1990 roku. Tym 
samym dotyczy okresu utożsamianego z zachodzącą w naszym kraju transformacją społeczno–
gospodarczą. Jednak w pełnym zakresie dotyczy on charakterystyki rozwoju usług w ujęciu kraju 
jako całości oraz przestrzennym – regionalnym. Dlatego też jest on charakterystyczny dla treści 
zawartych w trzech pierwszych podrozdziałach rozdziału szóstego. Natomiast ze względu na 
dokonujące się zmiany w statystyce publicznej, wymuszone zmianą sposobu gospodarowania oraz 
klasyfikacji gospodarki narodowej, możliwości uzyskania porównywalnych bardziej szczegóło–
wych danych, analizy na poziomie lokalnym są możliwe tylko z pominięciem pierwszej pięciolatki. 
Tym samym skraca się on do dziesięcioletniego horyzontu czasowego 1995–2005. Tak 
zdefiniowany przedział czasowy stanowi punkt wyjścia rozważań, nad możliwością oceny 
poziomu rozwoju usług w Polsce na poziomach lokalnych. Jest on charakterystyczny dla 
podrozdziału VI. 4. Biorąc pod uwagę specyfikę kształtowania się związków pomiędzy 
działalnościami wchodzącymi w skład poszczególnych sekcji PKD i występowanie ich trwałego 
charakteru, analizę „ograniczono” do okresu 2001–2005.  
 Niektóre zjawiska usługowe są charakterystyczne dla okresu transformacji z jednej strony, 
a z drugiej są od niej młodsze. Zjawiskiem tego typu jest tworzący się po 1989 roku rynek kart 
płatniczych i związany z nim szczególny rodzaj placówki usługowej, jaką jest bankomat. 
W przypadku tego zjawiska pierwsze informacje o charakterze przestrzennym były możliwe do 
uzyskania od 1999 roku do chwili obecnej (2008). Natomiast dla „towarzyszących” bankomatom 
banków, zdecydowano się na analizę jedynie dla 2005. Wynika to z faktu, że analizy rozwoju 
sektora bankowego są już obecne w literaturze przedmiotu (zob. Weltrowska J., 1998, 2003). Tym 
samym nie chcąc powielać tego typu analiz, w większym stopniu skoncentrowano się na 
„strukturze wewnętrznej” sektora bankowego, ze wskazaniem na „regionalny” charakter jego 
przestrzennego zróżnicowania. 
 Zakres przestrzenny pracy stanowi obszar całego kraju. Jednak w przypadku poszczegól–
nych analiz – fragmentów pracy – „schodzi” ona na różne poziomy podziału terytorialnego. Tym 
samym wykorzystano różne jednostki odniesienia przestrzennego. Najbardziej ogólnym poziomem 

 



Dariusz Ilnicki 18 

podziału, którym posłużono się w pracy, jest województwo. W przypadku tego poziomu, 
posługiwano się jego „dwoma wariantami”, a mianowicie podziałem na 49 województw, 
obowiązującym do 1998 roku włącznie oraz na 16 województw obowiązującym od 1999 do chwili 
obecnej (NUTS 2). Posłużyły one do ukazania przestrzennych aspektów rozwoju sektora usług, 
jego poziomu rozwoju oraz struktury wewnętrznej. Należy zaznaczyć przy tym, że abstrahując od 
istniejącego poziomu (NUTS 1) określanego mianem regionu, poziom województwa utożsamiano 
z poziomem regionalnym analizy, chyba że w pracy zaznaczono inaczej. Kolejnym „niższym” 
poziomem podziału jest podregion (NUTS 3). Również w jego przypadku wykorzystano dwa, 
z trzech, funkcjonujących wariantów. Pierwszy, obejmujący 44 jednostki, posłużył do weryfikacji 
możliwości oceny poziomu rozwoju usług na poziomie lokalnym przez pryzmat tradycyjnych 
wskaźników wykorzystywanych do tego celu. W ramach obecnie funkcjonującego, na tym 
poziomie podziału na 66 jednostek, dokonano określenia poziomu rozwoju usług, jego zmian ze 
wskazaniem wpływu poszczególnych rodzajów działalności na jego wartość końcową. W podej–
ściach analitycznych wykorzystano również dwa najniższe poziomy podziału terytorialnego, 
określane mianem lokalnych. Chodzi w tym przypadku o poziom powiatu (NUTS 4) oraz miejsko–
gminny (NUTS 5). Poza oficjalnymi podziałami, nawiązującymi do podziału terytorialnego 
i administracyjnego, ze względu na specyfikę danych dotyczących transakcji bankomatowych, 
wykorzystano jeden z podziałów specjalnych, a mianowicie podział na rejony kodowe. Warto 
w tym miejscu podkreślić jego pozorne podobieństwo do podziału miejsko–gminnego. Jest to 
zbliżona sytuacja do tej, która występuje w przypadku podejmowania ocen korespondowania 
podziału na 44 podregiony, z minionym podziałem na 49 województw. Jedną z najistotniejszych 
różnic podziału na rejony kodowe, a poziom miejsko–gminnym jest fakt, że traktuje on bardzo 
często teren miast i gminy jako terytorialnie jedną całość. Również warto odnotować, iż istnieje 
grupa miast „dużych”, posiadająca swoje „wewnętrzne” podziały na rejony kodowe. Podział tego 
typu został wykorzystany w przypadku wewnątrzmiejskiego regionalnego i krajowego ujęcia 
transakcji bankomatowych, z uwzględnieniem ich demograficznego i czasowego zróżnicowania. 
 

I. 3. Przedmiot pracy 
 
 Przedmiot pracy stanowią usługi rozpatrywane w przestrzeni naszego kraju na różnych 
poziomach podziału terytorialnego. Usługi definiowane są w różny sposób. Pomijając sam aspekt 
odmiennego ich definiowania, mamy do czynienia z obecnością dużej liczby określeń już samych 
usług. Są nimi takie określenia jak: „usługi”, „działalność (–ci) usługowa (–e)”, „sektor usług”, 
„sektor trzeci”, czy też „sfera usług”. Dlatego też koniecznym jest przyjęcie pewnej konwencji, 
w celu uniknięcia nieporozumień. Tego typu rozstrzygnięcia są również konieczne, nawet gdy od 
początku do końca korzystamy z danych, dostarczanych przez oficjalną statystykę, która niejako 
z definicji preferuje podejście sektorowe. Wynika to z faktu, że działalności związane z naprawą 
określonych dóbr – podmioty je świadczące – są umieszczane w tych samych sekcjach klasyfikacji 
gospodarki narodowej, które te dobra wytwarzają. Tym samym, jak zauważa E. Nowosielska 
(1994), usługi to „wszystkie prace (czynności) usługowe bez względu na ich miejsce w klasyfikacji 
gospodarki narodowej, tj. zarówno usługi sklasyfikowane w sektorach produkcyjnych gospodarki 
(w rolnictwie i leśnictwie oraz przemyśle i budownictwie) jak i prace wykonane w działach 
usługowych (tj. nie będących produkcją rolniczą, przemysłową itd.) ...” (s. 8). Bez względu na 
szczegółowość analizy, takie podejście definiuje sferę usług, z którą to pojęcie może być 
utożsamiane i zamiennie stosowane, z takimi określeniami jak: działalności, czynności i prace 
usługowe, czy krótko usługi. Natomiast pojęcie „sektor usług”, jest określeniem bezdyskusyjnie 
treściowo węższym i ogranicza się ono do „sumy” działalności tradycyjnie zaliczanych do usług. 
Jednak wydaje się, że warto w tym miejscu doprecyzować słowo „tradycyjnie”, poprzez określenie 
sektora trzeciego jako sumy działalności, mieszczących się we wszystkich sekcjach klasyfikacji, 
począwszy od sekcji G włącznie (sekcje usługowe). Takie określenie pozwala na zastosowanie go 
zarówno do „starej” klasyfikacji PKD z 17 sekcjami, jak i nowej PKD 2007 (21). Równoważnym 
dla tego terminu jest określenie sektor trzeci. Jednak takie wzajemne ustawienie pojęć 
uniemożliwia, w tradycyjnym sektorowym podejściu, użycia określenia usługi. Jednak wydaje się, 
że „ograniczając” analizę do sekcji usługowych, uprawnionym jest ich określanie mianem usług. 
Tym samym, mając świadomość szerszego zakresu treściowego sfery usług od sektora, ale 
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ograniczając rozważania do drugiego z wymienionych, jako odpowiadające sobie, a tym samym 
zamiennie stosowanymi będą określenia „usługi”, „sektor usług”, „sektor trzeci”. Natomiast 
zdefiniowane są one przez pryzmat rodzajów działalności wchodzących w skład kolejno 
następujących po sobie sekcjach od G włącznie. „Nowym” określeniem, pojawiającym się w pracy, 
będzie to użyte przed chwilą – „rodzaje działalności”. Jest ono odpowiednikiem określenia sekcja, 
ale używanym ze względu na zróżnicowaną zawartość sekcji, którą odzwierciedlają kolejne 
poziomy klasyfikacji (dział, grupa, klasa, podklasa). 
 

I. 4. Metody i techniki badań 
 

 Do osiągnięcia założonego celu głównego i weryfikacji hipotezy badawczej, wykorzystano 
cztery metody. Są nimi: metoda składowych głównych – należącą do grupy metod czynnikowych; 
taksonomiczna metoda grupowania hierarchicznego J. H. Warda (1963), metoda wskaźników 
przyrodniczych J. Perkala (1953) oraz analiza macierzy przepływów. Trzy pierwsze z wymienio–
nych metod służą do ujęć wielozmiennych. Są one powszechnie stosowane i komentowane 
w literaturze przedmiotu (m. in. Chojnicki Z., Czyż T., 1972, 1977; Czyż T., 2000; Ilnicki D., 
1999; Jokiel, B., 1977; Kostrubiec B., 1965, 1982, 2008; Mierzejewska L., 2000; Nowak E., 2004; 
Parysek J., 1979, 1982, 2000). Szczególnie w przypadku analizy składowych głównych oraz 
metody J. H. Warda, nie wydaje się być koniecznym przytaczanie ich pełnych algorytmów 
i dyskusji nad nimi. W ich przypadku uwaga zostanie natomiast skoncentrowana na przedstawieniu 
arbitralnych decyzji związanych z ich wykorzystaniem. Wykorzystując metodę składowych 
głównych nie dokonywano rotowania czynników oraz uwzględniano w interpretacji i analizie tylko 
te, które posiadają wartość własną na poziomie co najmniej równym 1. Dodatkowo posiłkowano 
się wartościami udziału wyjaśniania wariancji wspólnej, przyjmowanymi przez poszczególne 
zmienne. Natomiast dla metody J. H. Warda jako metrykę odległości wykorzystano kwadrat 
odległości euklidesowej, która dla tej metody jest zalecana. Podział na klasy, ich liczba, jest 
konsekwencją odcięcia pierwszych długich gałęzi w dendrogramie. W przypadku metody 
składowych głównych oraz J. H. Warda, trudno w literaturze przedmiotu odnaleźć zdecydowanie 
różniące się podejścia w ich stosowaniu oraz interpretacji. Jednak takie stwierdzenie zdecydowanie 
nie dotyczy metody wskaźników przyrodniczych J. Perkala (1953) (por. Ilnicki D., 2008 d). Chodzi 
w tym przypadku w zasadzie o dwie kwestie. Pierwszą z nich jest zakorzenienie wśród badaczy 
przekonania, że wskaźnik J. Perkala, stanowi jedynie średnia arytmetyczną zestandaryzowanych 
(znormalizowanych) zmiennych wziętych do analizy. Jednak takie podejście w najlepszym 
przypadku można podciągnąć pod niepełne stosowanie metody. Pomijając antropogeniczną istotę 
i pochodzenie metody (zob. Ilnicki D., 2008 d), warto skoncentrować się na jej geograficznej 
istocie i wyrazie matematycznym oraz podjąć krótką nad nią dyskusję. 
 Na grunt geograficzny metodę wskaźników przyrodniczych Perkala przeniósł i zastosował 
B., Kostrubiec (1965) 1. Sama metoda składa się z dwóch etapów. W pierwszym określa się tak 
zwany wskaźnik „wielkości osobnika” (por. Perkal J., 1953) 2 lub „wielkości województwa” 
(por. Kostrubiec B., 1965). Jest on niczym innym, jak średnią arytmetyczną zestandaryzowanych 
(znormalizowanych) wartości cech wyjściowych, wyrażoną wzorem 
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1
 gdzie, 

iW – wskaźnik wielkości jednostki, 

n – liczba cech uwzględnionych w analizie, 

ijx – znormalizowana wartość j – tej zmiennej dla i – tej jednostki, obliczona jak niżej 

                                                 
1 Wśród opracowań geograficznych które odnoszą się do geograficznego wykorzystania metody można wymienić: 

Cylkowski Z., Klonecki W., 1966; Szafranek E., 2002; Konecka – Szydłowska B., 2003; Maćkowiak H., 2007; 
Namyślak B., 2003, 2007; Runge J., 2006).  

2 w dalszej części tekstu określenie „osobnik” lub „województwo” będzie stosowane zamiennie z pojęciem „jednostka”, 
rozumianej jako jednostka obserwacji. 
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  gdzie, 

jx – średnia arytmetyczna j – tej zmiennej, 

xS – odchylenie standardowe j – tej zmiennej. 

 Wielkość ta stanowi podstawę, punkt wyjścia, do wyznaczenia wskaźników 
przyrodniczych J. Perkala. Wartość tych wskaźników jest zdefiniowana jako różnica pomiędzy 
wartością zestandaryzowanej cechy, a wielkością jednostki obserwacji. B. Kostrubiec (1965) etap 
ten określa mianem obliczenia wskaźników resztowych, które wraz ze wskaźnikiem wielkości 
osobnika noszą nazwę wskaźników przyrodniczych J. Perkala (por. Kostrubiec B., 1965, s. 41). 
Natomiast J. Perkal (1953) mówi, w przypadku tego etapu, o zdefiniowaniu szukanych wskaźni–
ków przyrodniczych (niezmienników podobieństwa). W domyśle jest to koniec operacji liczbo–
wych, a początek analizy podobieństwa – zróżnicowania jednostek.  
 W wielu przypadkach wykorzystywanie metody wskaźników przyrodniczych J. Perkala, 
kończą się na analizie i klasyfikacji jednostek obserwacji, jedynie w oparciu o wskaźnik wielkości 
( ). Takie podejście można by uznać za właściwe, z zaznaczeniem, że stanowi ono jeden z ele–

mentów całości analizy.  
iW

 Po wyznaczeniu wielkości osobnika można uporządkować jednostki obserwacji od 
najbardziej do najmniej rozwiniętych w kontekście analizowanych cech. Porządkowanie to 
następuje w wyniku geometrycznej transformacji n–wymiarowej przestrzeni sprowadzającej ją do 
jednego wymiaru – funkcji porządkowania liniowego, zależnej od zespołu wszystkich cech. 
Jednostki, które mają „ta samą” wartość wskaźnika wielkości określamy mianem podobnych 
(por. Kostrubiec B., 1965, s. 36). Jednak ze względu na fakt, że wielkość osobnika jest oceną 
względną, uzależnioną z jednej strony od rozważanego zbioru jednostek, a z drugiej charakteru 
i struktury zmiennych będących podstawą jej określenia, wymogiem koniecznym jest analiza 
harmonijności / proporcjonalności rozwoju wielkości jednostki, a tym samym wspomniana 
wcześniej analiza reszt (resztowa). Innymi słowy nie można poprawnie interpretować wielkości 
jednostki bez znajomości tego, z czego ta wielkość wynika. Stąd też drugi etap metody polega na 
obliczeniu tzw. reszt ( ) według wzoru, ijC

iijij WxC   
 Jak już wspomniano, są one różnicą pomiędzy znormalizowaną wartością j–tej cechy dla i–
tej jednostki ( ), a jej wskaźnikiem wielkości ( ). ijx iW

 Zagadnieniem, które wymaga rozstrzygnięcia są warunki wstępne zastosowania metody 
wskaźników przyrodniczych J. Perkala. W pracy J. Perkala (1953) nie jest poruszane zagadnienie 
związków, korelacji, pomiędzy zmiennymi opisującymi problem, który podlega rozwiązaniu. 
Jednak w przeniesieniu metody na grunt geograficzny zagadnienie badania związków 
korelacyjnych należy do pierwszoplanowych. W celu „poprawnego” zbudowania wskaźnika 
wielkości, a w dalszej kolejności poprawności interpretacji i sensowności uzyskanych wyników, 
konieczne jest wyodrębnienie zgodnego systemu (układu) cech. Czyli takiego, w którym wszystkie 
cechy są ze sobą skorelowane dodatnio 1. Można w tym miejscu powiedzieć, że wymóg ten jest 
warunkiem koniecznym i wystarczającym do poprawnego zastosowania metody. Jakkolwiek 
w pracy J. Perkala (1953) nie zostało to wyraźnie wyartykułowane, to wydaje się to wręcz 
oczywiste. W „modelowym” układzie dwóch cech skorelowanych ujemnie, na poziomie zbliżonym 
do jedności, mielibyśmy do czynienia ze wzajemnym znoszeniem się wartości cech wcześniej 
znormalizowanych. W konsekwencji wskaźnik wielkości, dla wszystkich jednostek niewiele 
różniący się. W skrajnym przypadku (korelacja równa –1) dla wszystkich wyniósłby zero. W tej 
sytuacji wniosek końcowy byłby następujący, że zmienne nie są diagnostyczne, nie różnicują 
zbioru jednostek. Jednak nie odpowiadałoby to stanowi faktycznemu. 
 Drugim istotnym dla analizy zagadnieniem jest badanie stopnia proporcjonalności, 
harmonijności rozwoju jednostek (por. Perkal J., 1953; Kostrubiec B., 1965). Suma wszystkich 

                                                 
1 W tym miejscu nie będziemy rozwijać zagadnienia przechodzenia z układu niezgodnego na układ słabo zgodny. 
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reszt dla każdej jednostki jest równa zero. Natomiast jednostka proporcjonalnie zbudowana 
charakteryzuje się równością wszystkich reszt. Czyli jednostka zbudowana proporcjonalnie posiada 
wszystkie reszty na poziomie równym lub zbliżonym do zera. Przy nieujemnym skorelowaniu 
cech, nie stoi to w opozycji do ich zróżnicowania ze względu na wartość wskaźnika wielkości, tak 
jak to miało miejsce w przypadku cech skorelowanych ujemnie.  
 Rozpatrując teoretycznie zgodny układ cech, o relatywnie wysokim stopniu skorelowania, 
będziemy mieli do czynienia z tendencją do obecności jednostek proporcjonalnie rozwiniętych. 
Inaczej można powiedzieć, że im mniejsze zróżnicowanie reszt, tym cechy stanowiące podstawę 
określenia wskaźnika wielkości jednostki są silniej ze sobą skorelowane, dla każdej, jak i całego 
zbioru analizowanych jednostek. Przy wysokich wskaźnikach korelacji, na poziomie zbliżonym lub 
równym +1, dla wszystkich cech ze zbioru, wszystkie wskaźniki resztowe w układzie jednostek 
będą silnie oscylowały wokół wartości zero. Czyli każda cecha w takim samym stopniu będzie 
brała udział w tworzeniu wskaźnika wielkości jednostki. 
 Analiza resztowa w układzie macierzowym jest niezwykle uciążliwa. Przy relatywnie 
dużej liczbie cech i / lub jednostek praktycznie niemożliwa. Rozwiązaniem tego problemu jest 
propozycja miary proporcjonalności ( ) zaproponowana przez B. Kostrubca (1965) iH 1.  





k

j
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 Jest ona prosta i intuicyjna. Miarę tą stanowi suma bezwzględnych wartości reszt danej 
jednostki. Miara proporcjonalności przyjmuje więc wartości od zera – jednostka harmonijnie 
rozwinięta, do  . Natomiast jeśli przyjmiemy, że rozkłady cech mają charakter normalny, to 
maksymalna wartość tej miary jest równa trzykrotności liczby cech. Interpretacja tej miary jest 
następująca, im wyższa wartość, tym większa nieharmonijność rozwoju jednostki w kontekście 
analizowanych cech. Zaznaczyć jednak należy, że miara proporcjonalności nie jest w żaden sposób 
skorelowana z wielkością jednostki. Dlatego też poszukiwanie związków pomiędzy wskaźnikiem 
wielkości ( ), a miarą proporcjonalności ( ) nie posiada żadnego uzasadnienia. Nie oznacza to, 

że w „szczególnym” przypadku związek taki nie może wystąpić. Należy jednak pamiętać, że nie 
jest to związek który musi, ale jedynie może wystąpić (zob. Namyślak B., 2007, s. 68). Z drugiej 
strony analizując łącznie wielkość jednostki, ze wskaźnikiem proporcjonalności, można mówić 
o drugim z wymienionych, jako mierze (nie)podobieństwa (jednorodności) jednostek tworzących 
daną klasę. 

iW iH

 Nim przejdziemy do dalszych rozważań, na chwilę zatrzymamy się nad propozycją 
rozszerzenia interpretacji reszt. Wartości dodatnie i ujemne są interpretowane odpowiednio jako 
nadmiar lub niedomiar rozwoju w stosunku do pozostałych cech, które tworzą wskaźnik wielkości 
(por. Kostrubiec B., s. 41, 46). Wydaje się, że w interpretacji geograficznej można „pójść dalej” 
i mówić, że dana cecha przyczynia się, wpływa w większym stopniu na wielkość jednostki. Tym 
samym w całościowym ujęciu, można by mówić o syndromach, układach cech, które przyczyniają 
się do takiego, a nie innego umiejscowienia obiektów obserwacji na skali wielkości jednostki.  
 Tak szeroki komentarz do metody, która posiada ugruntowane miejsce w gronie ujęć 
wieloimiennych oraz kanonu metod ilościowych wykorzystywanych nie tylko na gruncie geografii, 
jest konieczny, gdyż jej pełny obraz zostanie wykorzystany w opracowaniu wraz z propozycją 
graficznego ujęcia całości wyników. 
 „Ostatnią” z zastosowanych metod jest analiza macierzy przepływów wykorzystywana do 
delimitacji obszarów oddziaływania placówek i ośrodków usługowych. W szeroki sposób metoda 
ta, wraz z pozostałymi grupami metod wykorzystywanymi do wyznaczenia pól przestrzeni obsługi, 
znajduje się w pracy E. Jakubowicz (1993). Ze względu na specyfikę danych można powiedzieć, że 
informacje o wielkości przepływów można interpretować, jako pochodzące od strony usługobiorcy, 
jak również od strony placówki usługowej. Należy zaznaczyć, że dane obrazujące przepływy 
w celu realizacji usługi mają charakter rejestracji całego przepływu. Elementy macierzy 
przepływów posiadają charakter względny. Dla każdej jednostki odniesienia przestrzennego – 
rejonu kodowego – obliczono wielkość udziału transakcji realizowanych przez mieszkańców danej 

                                                 
1 W pracy B. Kostrubca (1965) wskaźnik harmonijności / proporcjonalności oznaczony jest symbolem . 
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jednostki odniesienia w uwzględnionych lokalizacjach bankomatów – placówkach usługowych. 
Jest to podejście nawiązujące do zaprezentowanego przez E. Jakubowicz i B. Kostrubca (1972). 
W postępowaniu „pominięto” etap wyznaczenia węzłów i satelitów, gdyż „przyjęto”, że węzłem 
jest „kod pocztowy” w którym zlokalizowany jest dany bankomat. Jako miarę spójności 
zastosowano „największy przepływ”, a przyporządkowanie jest zgodne z propozycją J., Nystuen 
i M., Dacey (1961), nazywane przez autorów metodą wyznaczania regionów węzłowych 1.  
 W opracowaniu wykorzystywano klasyczne wielkości służące do opisu charakteru 

zmiennych. Są nimi: miary pozycyjne (średnia arytmetyczna x , mediana , modalna 

, kwantyle ), miary rozproszenia (odchylenie standardowe – S ); współczynnik 

zmienności przestrzennej oraz miary opisu struktury zbioru (skośność – asymetria ; 

kurtoza – spłaszczenie ). Opis wymienionych powyżej miar nie wydaje się być koniecznym, 

gdyż posługując się nimi zastosowano „klasyczne” dla nich interpretacje. Ważne jest natomiast 
wskazanie na przyjęte progowe wartości, w przypadku niektórych wielkości. Dla współczynnika 
skośności przyjęto, że jest on duży, a rozkład skrajnie asymetryczny, gdy moduł jej wartości jest 
większy od dwóch. Natomiast dla współczynnika zmienności  przyjęto, że jest on duży, a tym 

samym diagnostyczna, gdy jest większy niż 10 %, a „posiada moc interpretacyjną” wówczas, 
kiedy wartość średniej arytmetycznej danej zmiennej nie oscyluje wokół zera. Do badania związku 
i jego siły, pomiędzy analizowanymi wielkościami, wykorzystano współczynnik korelacji liniowej 
Pearsona ( ). Pomijając w jego przypadku, każdorazowo testowaną istotność na poziomie 

)(xMe

x)(xMo

05,0

iQ

K

)( xV xA

x

)( xV

ijr

 , przyjęto założenie, że znaczącymi są te, które co do bezwzględnej wartości są nie 
mniejsze niż 0,707. Wynika to z faktu, że współczynnik determinacji osiąga wówczas wartość 
50 %. Jako posiadające wartość interpretacyjną przejęto również te wskaźniki, które są mniejsze 
niż założony próg, ale nie niższe niż 0,600. Podejście to stosowano również w przypadku analizy 
składowych głównych, w której to ładunki czynnikowe interpretowane są jako współczynniki 
korelacji zmiennych oryginalnych z wyodrębnionymi składowymi. Mówiąc o związkach 
występujących pomiędzy zmiennymi ze względu na sposób ich ostatecznego ujęcia 2 posiłkowano 
się miarami współwystępowania, asocjacji. Ze względu na fakt, że dokonana kategoryzacja, 
klasyfikacja, ze swojej natury posiada określony porządek i logiczne następstwo klas, dlatego 
oparto się na symetrycznych (tau–b Kendalla, tau–c Kendalla, Gamma) i kierunkowych 
(d Somersa) miarach kontyngencji. Pomimo potencjalnej możliwości posiłkowania się miarami 
kontyngencji dla skali nominalnej w niniejszej pracy nie zostały one wykorzystane (zob. Malarska 
A., 2005). 
 Dokonując w pracy klasyfikacji, liczbę wyróżnionych klas, lub typów, każdorazowo 
zamykano między cztery a sześć. Ich liczba, mniejsza lub większa, była zdeterminowana, 
pośrednio liczbą jednostek odniesienia przestrzennego, ale w większym stopniu poziomem 
podziału terytorialnego. W celu zobiektywizowania „podziału na klasy” wykorzystywano do tego 
metodę naturalnych prześwitów – punktów przełamania – Jenks’ea (Jenks' natural breaks) 
(zob. Slocum T., A., 1999). Metoda ta minimalizuje sumę kwadratów odchyleń wartości, w danej 
klasie, od jej średniej, w obrębie zadanej liczby klas. Natomiast jeśli tego wymagało podejście, 
stosowano również metodę naturalnych prześwitów, w oparciu o wykres ogiwy. Drugą 
z wymienionych sytuacji zarezerwowano tylko dla ujęć dynamicznych oraz maksymalnie poziomu 
podregionu. 

                                                 
1 Sztandarowymi pracami przywoływanymi jako wykorzystujące to podejście są opracowanie P. Haggetta (1965) 

i R. Domańskiego (1970) w których wielkość przepływów pomiędzy miastami była opisana liczbą połączeń 
telefonicznych. 

2 Pod określeniem „ostateczne ujęcie” należy rozumieć klasyfikacje jednostek odniesienia przestrzennego, a następnie 
porównywanie przyporządkowania, w celu zobiektywizowania stwierdzeń co do występującego, lub nie, podobieństwa 
obrazów przestrzennego zróżnicowania. 
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I. 5. Źródła danych 

 
 Szczególnie w przypadku badań z zakresu geografii społeczno–ekonomicznej w coraz 
bardziej dotkliwy sposób odczuwany jest brak danych, w oparciu o które można prowadzić badania 
naukowe. Z dużym prawdopodobieństwem można sformułować wniosek, że nie dotyczy to tylko 
rozpoznania kształtowania się zjawisk nowych. Zasadniczą przyczyną takiego stanu rzeczy jest 
inercja statystyki publicznej, która realizowana jest poprzez programy badań statystycznych. Tym 
samym w połączeniu z dużą dynamiką zachodzących zjawisk, praktycznie niemożliwym jest 
uchwycenie przestrzennego charakteru zjawisk nowych. Dodatkowo prowadząc badania w skali 
całego kraju z wykorzystaniem jednostek podziału terytorialnego, określanych mianem lokalnych, 
w głównej mierze skazani jesteśmy na oficjalną statystykę publiczną. Oczywiście nie stoi to 
w opozycji do posiłkowania się tak zwanymi nieoficjalnymi źródłami danych. 
 W pracy oparto się na obu typach danych. Jednak zasadnicza ich część, z oczywistych 
względów, pochodzi z zasobów oficjalnej statystyki, których jedynym dysponentem jest Główny 
Urząd Statystyczny (GUS). Dotyczyły one: 
– pracujących ogółem oraz w podziale na trzy sektory, dla poszczególnych województw, które 

zostały zaczerpnięte z rocznika statystycznego dla Polski (Rocznik Statystyczny 1 ..., 1991, 
1992, 1993, 1994, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006). 
Pochodziły one z części przywołanych publikacji, zatytułowanej „Ważniejsze dane 
o województwach w ...”, zamieszczane do 1997 w części trzeciej, a od 1998 w części czwartej; 

– pracujących w usługach w układzie sekcji PKD, ogółem, jak i dla poszczególnych 
województw, które zostały zaczerpnięte z publikacji „Pracujący w gospodarce narodowej 
w ...” (1993, 1994, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006). Pochodziły one każdorazowo z tabeli 6, która zwierała w różny sposób zestawione dane 
o pracujących w podziale na sekcje PKD; 

– pracujących ogółem dla kraju, w podziale na sekcje i działy, od 1995 zaczerpnięte z rocznika 
statystycznego dla Polski (Rocznik Statystyczny ...” (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006). Występowały one w tablicach zatytułowanych każdorazowo 
„Pracujący według sekcji i działów” 

– liczby podmiotów tworzących sektor usług, w układzie poszczególnych sekcji PKD, dla 
poziomu powiatu (NUTS 4) oraz miasta i gminy (NUTS 5). Były one „wspomagane” danymi 
o liczbie ludności ogółem. Dane te zaczerpnięto z Banku Danych Regionalnych 
zlokalizowanym na stronie internetowej GUS (http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks) 

– liczby pracujących w układzie sektorowym dla poziomu powiatu (NUTS 4) oraz miasta 
i gminy (NUTS 5), 

– liczby pracujących w układzie wybranych państw świata dla lat 1995 i 2005 zawarte 
w roczniku statystyki międzynarodowej za 2006 rok (Rocznik statystyki ..., 2007), 
a umieszczonej w tabeli zatytułowanej pracujący według rodzajów działalności. 

 W obrębie pierwszej grupy danych, które wykorzystywano, mieszczą się również wybrane 
treści zawarte w programach badań statystycznych, statystyki publicznej, począwszy od 1986 roku. 
Takie dalekie cofnięcie się z analizą wynika z faktu, że dopiero począwszy od 1995 programy 
zaczęły być publikowane rokrocznie. Natomiast wcześniej obejmowały okresy pięcioletnie. Okres 
pierwszych 10 lat obejmował „Program badań statystycznych statystyki państwowej na lata 1986–
1990” (1985) oraz „Program badań statystycznych na lata 1991–1995” (1990). Pomimo obecności 
programu badań na 1995 rok w styczniu tego samego roku, na podstawie zarządzenia Prezesa GUS 
zaczął obowiązywać „Program badań statystycznych na rok 1995” (1995). W kolejnych latach do 
2000 włącznie programy te umieszczane były w publikacjach zatytułowanych „Polska statystyka 
publiczna ...” (1995, 1996, 1997, 1998, 1999). Natomiast począwszy od 2001 roku, do chwili 
obecnej, informacje o zakresie prowadzonych badań i ich zestawieniach zawiera załącznik do 
rozporządzenia Rady Ministrów przyjmując tytuł „Program badań statystycznych statystyki 
publicznej na rok ...” (2000, 2001, 2002, 2003, 2004) 

                                                 
1 Od 1998 roku Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. 
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 Drugą grupę danych stanowią tak zwane dane nieoficjalne. Pochodzą one od podmiotów 
zajmujących się tworzeniem baz danych i ich odpłatnym udostępnianiem; zgromadzonych 
i samodzielnie zestawionych danych w oparciu o informacje umieszczone w serwisach 
internetowych; oraz pozyskanych na drodze „porozumienia”. W pierwszym przypadku dotyczy to 
danych, mających za zadanie ukazanie sieci placówek bankowych na terenie całego kraju. 
Pochodzą one z bazy utworzonej i prowadzonej przez WASKO Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Gliwicach, która szczegółowe informacje o posiadanych bazach publikuje na swoim serwisie 
internetowym (www.hoga.pl), w dziale bazy wiedzy. Baza ta zawiera informacje o wszystkich 
bankach działających w Polsce, opisanych 23 atrybutami, które można podzielić na trzy grupy, 
a mianowicie: dane teleadresowe; typ, rodzaj banku identyfikowany przez jego nazwę; oraz 
atrybuty położenia geograficznego, takie jak nazwa miejscowości, powiat, województwo. Istotne 
znaczenie dla analiz przestrzennych przedstawiają informacje z dwóch ostatnich grup.  
 W nieco inny sposób zostały zebrane i zgromadzone dane o bankomatach. Pochodzą one ze 
strony internetowej www.karty.pl. Zawiera ona informacje o: nazwie miejscowości w której 
zlokalizowany 1 jest bankomat wraz z określeniem województwa w którym się ona znajduje; 
charakteru lokalizacji, wyrażonego adnotacją o lokalizacji, na przykład, w siedzibie banku, czy 
centrum handlowym; nazwie banku – organizacji, która jest jego właścicielem; dostępności 
czasowej do danego urządzenia. Zawarte są również informacje dodatkowe takie jak: numer 
bankomatu, producent urządzenia, czy też informacja o obecności, lub nie, funkcji depozytowej. 
Dane przetworzono i zestawiono w postaci macierzy w układzie lokalizacja – właściciel (bank).  
 W ostatnim przypadku, który umożliwia uzyskanie „nieoficjalnych” danych, dane dotyczą 
transakcji poboru pieniądza w poszczególnych lokalizacjach bankomatów w granicach 
administracyjnych Wrocławia. Usługa opisana jest przez czas, miejsce oraz wielkość transakcji 
wyrażoną w złotych. Dla czasu jest to zarówno data (dzień, miesiąc, rok), jak i godzina jej 
przeprowadzenia. Miejsce stanowi lokalizacja danego urządzenia w przestrzeni danej jednostki. 
Usługobiorca zróżnicowany jest ze względu na płeć, wiek, jak i miejsce terytorialnego 
pochodzenia. Uzyskane dane obejmują okres 18 kolejnych miesięcy. 
 Oparcie części pracy na danych nie pochodzących z zasobów statystyki publicznej GUS, 
wynika z prozaicznego faktu, że tego typu danych po prostu się nie gromadzi. Dlatego chcąc 
dokonać przestrzennego opisu zjawisk „starych i nowych”, w rożnych skalach odniesienia, 
jesteśmy niejako skazani na poszukiwanie dostępu do swoich własnych źródeł informacji. 
 
 

 
1 Wraz z podaniem ulicy i numeru. 
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