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VIII. PODSUMOWANIE 
 
 
 Funkcjonowanie jednostek, grup, społeczeństw, gospodarek nierozerwalnie związane jest 
z usługami. Wraz z upływem czasu stopień związania z nimi zyskuje na sile. Niejednokrotnie nie 
uświadamianym jest fakt korzystania z usług. Abstrahując od skali, pojedynczego człowieka czy 
też społeczeństwa, jesteśmy na nie skazani. Przez pewien czas można opierać się przed 
(s)korzystaniem z nowych form usług. Jednak prędzej, niż później, obiektywne warunki 
funkcjonowania zmuszają nas do (s)korzystania z nich. W szczególny sposób dotyczy to tych 
rodzajów działalności, których powstanie niejako zostało wymuszone postępem technicznym 
i technologicznym. Tym samym usługi przestają być niezależne od technologii. Zmieniają się ich 
atrybuty, które przez długi czas były uznawane za prawdy absolutne. „Padają” ostatnie bastiony 
mówiące o niematerialności usług, konieczności kontaktu „twarzą w twarz” usługodawcy 
i usługobiorcy, czy ich (s)pożytkowania w miejscu, lub kraju wytworzenia. Pomimo podkreślania 
zachodzących zmian nie dotyczą one wszystkich rodzajów usług, czynności usługowych. 
W zasadzie nie dotknęły one jeszcze części usług określanych mianem osobistych, Trudno też 
mówić, aby w chwili obecnej istniała czynność usługowa, która w całości „odrywa się” od 
tradycyjnych atrybutów przypisywanych usługom. Wydaje się, że można by sformułować ostrożne 
stwierdzenie, że natura samych czynności usługowych pozostaje bez większych zmian, natomiast 
pojawiają się nowe kanały dystrybucji, w konsekwencji charakteru których, dochodzi do ewolucji 
atrybutów usług. Te nowe kanały dystrybucji w większym stopniu są charakterystyczne, dla tej 
części usług, które określane są mianem usług dla przedsiębiorstw, producentów i (lub) biznesu, 
niż dla konsumentów. Warto również zaznaczyć, że wzrasta liczba nowych czynności usługowych, 
związanych z rozwojem IT i siecią Internet. Jednocześnie należy nadmienić, że zjawisku temu 
towarzyszy „ubytek” szeregu działalności związanych w znacznym stopniu z rzemiosłem. Jedną 
z przyczyn takiego stanu rzeczy jest skrócony do minimum cykl „życia produktu”, którego naprawa 
po okresie gwarancji nie posiada uzasadnienia ekonomicznego. Również usługi coraz szybciej 
z elitarnych, adresowanych do nielicznych grup, czy osób, stają się powszechnymi. To już nie 
pokolenia, a coraz częściej jedna dekada, jeśli nie lata powodują tego typu zmiany. Jesteśmy 
jednocześnie inicjatorami zmian, którym następnie podlegamy. Zaczynamy powoli doświadczać 
interaktywnej rzeczywistości usługowej. 
 Stan badań nad sektorem, sferą usług jest oceniany jako niezadowalający. Dotyczy on 
zarówno warstwy teoretyczno–definicyjnej, jak i empirycznej. Trudno z tym stwierdzeniem się nie 
zgodzić, czy polemizować, tym bardziej, że obejmuje ono całość zagadnień z nimi związanych. 
Niezadowolenie w szczególny sposób zdaje się być podkreślane w stosunku do rozważań 
definicyjnych i podejść klasyfikacyjnych (por. Jakubowicz E, 1993; Nowosielska E., 1994; 
Kłosowski F., 2006 a, Dzieciuchowicz J., 2009 a). W cieniu rozważań teoretycznych znajduje się 
warstwa badań empirycznych. Ostatniego stwierdzenia nie należy odczytywać jako mówiącego 
o małej liczbie publikowanych prac. Należy natomiast rozumieć je jako konieczność przeniesienia 
akcentu, z ciągłych prób stworzenia uniwersalnej definicji i klasyfikacji usług, na rzecz w wiarę 
całościowego ich ujęcia. Należy tego dokonywać z jednej strony, w oparciu o istniejącą oficjalną 
statystykę, jak i „własne” źródła danych. Natomiast z drugiej, schodząc z badaniami na poziomy 
lokalne podziału terytorialnego obejmować badaniem, co najmniej województwo – region, jeśli nie 
obszar całego kraju.  
 W wyniku realizacji głównego celu opracowania ukazano przestrzenne zróżnicowanie 
poziomu rozwoju usług w Polsce oraz jego uwarunkowań, w okresie kształtowania się polskiego 
społeczeństwa usługowego w warunkach gospodarki rynkowej. W szczególny sposób 
skoncentrowano się na opisie zróżnicowań i zmian poziomu rozwoju usług na lokalnych 
poziomach podziału terytorialnego (NUTS 4, 5). Równocześnie dokonano identyfikacji etapów 
kształtowania się polskiego społeczeństwa usługowego i wpływu na jego ocenę oficjalnej 
statystyki. Trudno w tym miejscu przytaczać wszystkie, czy większość ustaleń dokonanych 
w trakcie analizy. Trzy z nich wydają się być najistotniejsze. Po pierwsze, przy wzrastającym 
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systematycznie znaczeniu sektora III, w całym okresie gospodarki rynkowej, struktura jego 
zróżnicowania przestrzennego nie uległa zasadniczej zmianie. Po drugie – tym nie mniej widoczny 
jest wzrost zróżnicowań poziomu rozwoju usług w skali kraju oraz poszczególnych jego regionów. 
Są one konsekwencją selektywnego rozwoju usług. Wysoki poziom rozwoju usług i dynamika 
zmian charakterystyczna jest dla dużych miast oraz ich bezpośredniego otoczenia. W dalszym 
ciągu widoczna jest nierównowaga, w poziomie rozwoju i zróżnicowaniu sektora usług, przy 
zestawieniu, usługowo lepiej rozwiniętej, północnej, zachodniej i południowej części Polski 
z Polską centralna i wschodnią. Zaznaczyć przy tym należy, że w całym analizowanym okresie, 
następował wzrost znaczenia usług, a dotyczył on całego kraju. Jednak obszary charakteryzujące 
się najwyższym znaczeniem usług w strukturze sektorowej, rozwijały się nieporównywalnie 
szybciej. Tym samym powodowało to wzrost wspomnianych zróżnicowań. Po trzecie, w podejściu 
sektorowym, które może być wykorzystywane do określenia przekształceń strukturalnych gospo–
darki, jako całości lub wybranych obszarów kraju, można pomijać sektor rolniczy (I). Tym samym 
jest to przesłanka do twierdzenia, że Polska wkracza na ścieżkę kształtowania się społeczeństwa 
postindustrialnego, którego wskaźnikiem jest współczynnik U:P, określany w pracy współczyn–
nikiem postindustrialności. 
 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 przedzia–
łu czasowego. Jest on osią rozważań, która umożliwiła ukazanie poziomu rozwoju usług na 
„wszystkich” poziomach podziału terytorialnego. Cel równoległy zamykał się w stwierdzeniu, że 
statystyka REGON pozwala na ukazanie zróżnicowania poziomu rozwoju usług. Podjęcie prac nad 
tym zagadnieniem wynikało z kilku przesłanek. Najważniejszą z nich jest stwierdzany brak pełnej 
statystyki pracujących, jak również danych opisujących nowe zjawiska usługowe na lokalnych 
poziomach odniesienia przestrzennego. Równie ważnymi przesłankami są dokonujące się zmiany 
klasyfikacji gospodarki narodowej, czy też zmiany i korekty podziału administracyjnego. 
Równocześnie przesłanki te „uniemożliwiają”, sygnalizowane wcześniej, podejmowanie badań 
dynamicznych.  
 Mówiąc o podejściach dynamicznych w badaniu, i to nie tylko usług, nie jest możliwe 
wykorzystanie do tego celu „starego” podziału wojewódzkiego, pomimo pojawiających się 
w literaturze przedmiotu, zapewnień mówiących o jego podobieństwie do, „zmienionego” dwukro–
tnie od 2000 roku, podziału na podregiony, i vice versa. Mogące pojawiać się w tym kontekście 
dalsze dyskusje, zostały ucięte przez utworzenie w miejsce 45, 66 podregionów. Pikanterii temu 
dodaje fakt, że brak jest przejścia między nimi. Tym samym, chociażby ze względu na liczbę 
jednostek, mógłby to być poziom sugerowany do prowadzenia, a w każdym razie rozpoczynania 
badań. To jednak ze względu na częste jego zmiany, bez zapewnienia „kompatybilności”, pomię–
dzy następującymi po sobie, należy uznać za częściowo przydatny. Natomiast zapewnienia GUS, 
że będą prezentowane dla nich, przeliczenia w dłuższych horyzontach czasowych, jak zawsze, są 
i pozostaną tylko w sferze zapewnień. 
 Zwrócenie uwagi na poziom podregionu wynika z faktu, że zachowując zapisy ustawy 
o ochronie danych osobowych GUS, przynajmniej na tym poziomie odniesienia przestrzennego, 
mógłby publikować pełne dane o liczbie pracujących, i to nie tylko w układzie sektorowym. Ten 
niedostatek jest szczególnie widoczny, gdy zestawi się zakres danych opisujących usługi dla 
poziomu podregionu, z właściwym województwu. Z drugiej strony poziom obecnego wojew.–
dztwa, ze względu na zbyt duży poziom agregacji, należy uznać za nieprzydatny do badań usług, 
jako całości, a w szczególności tak zwanych usług nowych. Wynika to z tego, że są one 
charakterystyczne dla miast dużych i największych, gdyż tylko w ich obrębie się lokalizują. Tym 
samym działalności zlokalizowane w jednym, lub kilku punktach odnoszone są do obszaru 
województwa. Stanowi to daleko idące uproszczenie. 
 Dlatego też, „eliminując” ponadlokalne poziomy podziału terytorialnego podjęto się próby 
oceny poziomu rozwoju usług, i ich zmian, w układzie powiatów oraz miast i gmin. Jednak 
wskazując na brak w polskiej statystyce danych o liczbie pracujących dla wszystkich podmiotów 
gospodarczych, na poziomach lokalnych, wykorzystano do tego celu liczbę podmiotów zarejestro–
wanych w systemie REGON. Przyjęto założenie, że statystyka podmiotów gospodarczych 
odzwierciedla zróżnicowanie poziomu rozwoju usług i pozwala na ukazanie jego zmian. Dokonu–
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jąc sprawdzenia tak sformułowanego założenia uwzględniono wewnętrzne zróżnicowanie 
i wzajemne relacje występujące pomiędzy sekcjami usługowymi wchodzącymi w skład sektora 
usług. Było to konieczne gdyż podmioty gospodarcze różnych, a czasem i tych samych sekcji 
usługowych, różnią się w istotny sposób liczbą pracujących. Stąd też REGON nie może być 
w prosty sposób przeniesiony na liczbę pracujących. Potwierdzono to, zestawiając ze sobą struk–
turę pracujących oraz strukturę podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON, w układzie 
województw, dla całego badanego okresu. Stwierdzając występowanie związków o zróżnicowanej 
sile i charakterze, wskazano na przesłanki pozwalające na wykorzystanie liczby podmiotów 
gospodarczych do oceny poziomu rozwoju usług. „Utożsamiając” liczbę podmiotów gospodar–
czych, z liczbą pracujących, obliczono dwa wskaźniki służące do oceny poziomu rozwoju usług, 
a mianowicie strukturalny i natężenia. Jednak nie obliczono go dla podmiotów ogółem, tylko dla 
poszczególnych sekcji usługowych. Wykorzystując metodę składowych głównych, w dziesięcio–
letnim horyzoncie czasowym 1995–2005, uzyskano wyniki, które po zestawieniu z poziomem 
rozwoju usług określonym na podstawie danych o pełnej liczbie pracujących, ale dostępnych dla 
wyższych poziomów podziału terytorialnego, pozwalają na pozytywne zweryfikowanie założeń 
celu cząstkowego. Tym samym dokonano ukazania przestrzennego zróżnicowania poziomu 
rozwoju usług w układzie powiatów oraz miast i gmin. Jakkolwiek efekt końcowy badań można 
zamknąć w krótkim lakonicznym stwierdzeniu to proces do jego dochodzenia był długotrwały.  
 Zastosowanie dwu wskaźników do oceny poziomu rozwoju usług, o odmiennym charakte–
rze, dały „różne” wyniki. W przypadku wskaźnika strukturalnego zidentyfikowano trzy wymiary, 
składowe, ortogonalne wymiary opisujące poziom rozwoju usług. Według malejącego udziału 
wyjaśniania zasobu zmienności wspólnej, są to składowe, które zinterpretowano jako poziom 
rozwoju usług: (1) otoczenia biznesu (J+K); (2) usług społecznych, osobistych i „pozostałych” (M, 
N, OPQ); (3) handlu i napraw. Natomiast dla wskaźnika natężenia, w pewnym sensie, można 
mówić o istnieniu jednego czynnika, który opisuje ogólny poziom rozwoju usług. Zaznaczyć 
jednak należy, że różne sekcje usługowe, w różny sposób, wpływają na charakter tego czynnika. Są 
z nią skorelowane ujemnie (sekcja L) lub ortogonalne, albo nie mają na nią wpływu (H). Tym 
samym ocena poziomu rozwoju usług z wykorzystaniem liczby podmiotów gospodarczych, bez 
względu na zastosowany wskaźnik, nie jest prostą ich suma, ale wypadkową podmiotów 
wchodzących w skład poszczególnych sekcji usługowych. Pomimo „różnych” wyników, obrazy 
przestrzennego zróżnicowania pierwszych składowych charakteryzują się wysokim stopniem 
podobieństwa. To właśnie je (pierwsze składowe) uznano za ukazujące poziom rozwoju usług. 
Potwierdzono to zestawiając ich wartości na wykresach rozrzutu (diagramach korelacyjnych) oraz 
obliczając siłę związku wyrażoną współczynnikiem korelacji. Każdorazowo była ona istotna 
statystycznie i znacząca interpretacyjnie na obu lokalnych poziomach odniesienia przestrzennego. 
Równocześnie przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług, ukazane przez pryzmat pier–
wszych składowych, odpowiada zróżnicowaniu przestrzennemu – strukturze regionalnej – poziomu 
rozwoju sektora usług w układzie wojewódzkim i podregionalnym. W celu zobiektywizowania 
podobieństwa wizualnego, dokonano agregacji podmiotów gospodarczych w poszczególnych 
sekcjach do poziomu podregionu (45) oraz starego podziału wojewódzkiego (49), a następnie 
dokonano ponownych obliczeń. Po zestawieniu pierwszych składowych (dla poszczególnych 
podziałów terytorialnych), z odpowiadającymi im wskaźnikami struktury i natężenia dla pełnej 
statystyki pracujących, stwierdzono występowanie znaczących związków wyrażonych wartościami 
współczynników korelacji, popartych diagramami korelacyjnymi. Ostatecznie zgodność wyników 
i podobieństwo obrazów przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju usług potwierdzono 
wykorzystując do tego celu współczynniki asocjacji, badając zgodność przynależności jednostek 
do odpowiadających sobie klas poziomu rozwoju usług. Uzyskując pewność, co do możliwości 
oceny poziomu rozwoju usług, wykorzystując do tego celu liczbę podmiotów gospodarczych, 
ukazano jego przestrzenne zróżnicowanie w układzie nowych 66 podregionów wraz z określeniem 
zmian, które zaszły w okresie 2001–2005. Zastosowano do tego celu sprawdzone podejście 
czynnikowe z wykorzystaniem techniki M. „Skrócenie” horyzontu czasowego ma swoje uzasa–
dnienie w fakcie, że relacje zmiennych oryginalnych udziału, jak i natężenia liczby podmiotów, ze 
składowymi, były stałe w czasie. Uzyskany w ten sposób obraz przestrzennego zróżnicowania 
poziomu rozwoju usług w Polsce w układzie podregionów, ale „zamknięty” w granicach 
województw, jest złożeniem trzech różnych, co do przeciętnej wartości, ale zwartych przestrzenie 
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obszarów. Pierwszy obejmuje rozwinięte podregiony, które zawierają się, idąc z północnego–
wschodu, w granicach województwa podlaskiego, warmińsko–mazurskiego, pomorskiego, zacho–
dniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, przez opolskie do śląskiego. Drugi z przeciętnym 
poziomem, ale relatywnie wysokim, w stosunku do pozostałych obszarów, jest tworzony przez 
podregiony województwa wielkopolskiego oraz toruńsko–bydgoskiego. Tym samym poziom 
rozwoju usług charakteryzuje się wysokim stopniem regionalizacji, z tendencją spadkową wartości 
z zachodu na wschód. W przestrzeni kraju dominująca rola, w układzie NUTS 3, w rozwoju 
przestrzeni usługowej jest charakterystyczna dla największych aglomeracji i ich bezpośredniego 
otoczenia. Natomiast w przypadku zmian poziomu rozwoju usług, najwyższe wystąpiły w obrębie 
tych jednostek, które charakteryzują się wysokim i najwyższym poziomem rozwoju usług w kraju. 
W sposób szczególny dotyczy to wydzielonych w ramach podziału NUTS 3 aglomeracji wraz z ich 
bezpośrednim otoczeniem.  
 Ostatecznie, wykorzystując metodę wskaźników przyrodniczych J. Perkala w jego pełnej 
wersji, w układzie 66 podregionów, dokonano identyfikacji dwóch etapów kształtowania się 
poziomu rozwoju usług (2001–2003; 2004–2005). W pierwszym z nich dochodziło do systema–
tycznych wzrostów poziomu rozwoju usług, gdy w drugim zmiany były o wiele bardziej 
zróżnicowane, z zaznaczającymi się spadkami. Równocześnie opierając się na analizie reszt 
dokonano identyfikacji czterech układów cech (sekcji), które wpływają na poziom rozwoju usług. 
Tym samym poziom rozwoju usług jest ich wypadkową. W kolejności tego wpływu są to: (1) J, K, 
OPQ; (2) M; (3) H, L; (4) G, I, N. Łącząc poziom rozwoju usług, reprezentowany w tym 
przypadku przez wskaźnik wielkości jednostki, ze wskaźnikiem harmonijności stwierdzono, że 
podregiony z najwyższym poziomem rozwoju usług, generalnie są najmniej harmonijnie rozwi–
nięte, a o ich uprzywilejowanej pozycji decydują „wybrane” rodzaje działalności usługowe, ich 
syndromy. Podregiony przeciętne i najsłabsze, na skali poziomu rozwoju usług, charakteryzują się 
w miarę proporcjonalnym rozwojem poszczególnych sekcji usługowych. 
 Wykorzystując statystykę podmiotów gospodarczych, nie tylko do badań usług, należy 
mieć na uwadze jeszcze jedną ważną dla ich jakości kwestię. Co prawda REGON istnieje od 1995 
roku, to jego wartość badawczą, w porównaniach międzyregionalnych, należy datować najprędzej 
na 1998. Wynika to z tego, że przez okres dwu kolejnych lat (1996–1997), baza REGON była 
systematycznie uzupełniana, w różnym tempie i zakresie, przez 49 ówczesnych Wojewódzkich 
Urzędów Statystycznych. Dlatego też problematycznym jest badanie zróżnicowań wewnątrz–
regionalnych na poziomach lokalnych tych zagadnień, które opierają się na statystyce REGON.  
 Decydującymi o poziomie rozwoju usług jako całości, są usługi w różny sposób określane, 
ale wchodzące w skład sekcji J i K (PKD 2004), a w nowej klasyfikacji obejmujące aż pięć sekcji 
(J, K, L, M, N). Jednak przy ocenie poziomu rozwoju usług, nie można zapomnieć o „piętnie” jakie 
na nie wywiera odwrotnie proporcjonalnie skorelowana z usługami otoczenia biznesu, administra–
cja publiczna i obrona narodowa (L, PKD 2004).  
 Dokonane w opracowaniu ustalenia, zmierzające do oceny poziomu rozwoju usług 
w oparciu o statystykę REGON, mogą być wykorzystane do sprawdzenia, czy i w jakim stopniu 
wskazane prawidłowości, będą zachodzić w nowej klasyfikacji działalności (PKD 2007), przy 
większym uszczegółowieniu oraz rozbiciu usług otoczenia biznesu. Jednak nowym zagadnieniem, 
które można by poruszyć, jest kwestia, na ile obecność podmiotów widm wpływa na ocenę 
poziomu rozwoju usług ? Podstawą do takiego sformułowania jest fakt, że przy okazji 
przeklasyfikowania, eliminowane są z rejestru podmioty niedziałające. Biorąc pod uwagę fakt, że 
statystyka REGON i pracujących, z ograniczaniem tej drugiej do podmiotów powyżej 9 pracują–
cych na poziomach niższych niż regionalny, jest charakterystyczna dla innych krajów, tym samym 
możliwe jest zastosowanie zaprezentowanego w pracy podejścia, przez badaczy z tych właśnie 
krajów.  
 Opierając się na przesłankach, które leżą u podstaw wprowadzenia nowej klasyfikacji 
działalności gospodarczej, można stwierdzić, że w dalszym ciągu niegasnącym zainteresowaniem 
w analizie działalności usługowych, będzie cieszyć się kategoria usług określanych coraz częściej 
mianem usług profesjonalnych, usług dla biznesu opartych na wiedzy (KIBS). Równie dużą 
popularnością w badaniach cieszyć się będą działalności związane z nowymi technologiami, które 
są nośnikami nowych rodzajów usług. To zainteresowanie przenosić się będzie coraz częściej do 
sieci Internet. Geografia Internetu jest obiecującym polem badawczym. Wymaga jednak co 
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najmniej interdyscyplinarnego podejścia, jeśli nie zespołu badawczego. Geograf nie do końca, jeśli 
w ogóle, rozumie „język sieci”. Informatycy, administratorzy sieci, koncentrując się na bezawa–
ryjnym jej funkcjonowaniu, nie zdają sobie sprawy, jakich danych mogą o niej dostarczyć. 
Informacje płynące z sieci nie muszą być ciągiem zer i jedynek, czy wirtualnym tworem, tylko 
mapą, którą zrozumie każdy. Jednak w tym przypadku konieczne jest określenie metod oraz 
technik prowadzenia badań. Z pola widzenia nie mogą umknąć konsekwencje natury 
metodologicznej, aparatu pojęciowego oraz wartości interpretacyjnych dla geografii, w celu 
lepszego zrozumienia zachodzących zjawisk w sieci oraz ich wpływu na przestrzeń fizyczną, jak 
i interakcji między nimi. Jednym z głównych nurtów rozważań może być pytanie, czy i w jakim 
stopniu przebiegające w przestrzeni Internetu zjawiska, prowadzą do tworzenia się nowych 
konfiguracji terytorialnych ? Czy też mamy raczej do czynienia ze zjawiskiem przenoszenia 
„akcentów” w „cybergeograficznej” przestrzeni, polegającym na odstępstwach in plus, lub minus 
od „tradycyjnie” postrzeganego zróżnicowania przestrzeni ? W tak zakreślonych obszarach 
badawczych powinno kłaść się większy nacisk na empiryczne, a nie tylko teoretyczne rozważanie. 
Pomijając globalny kontekst Internetu, oraz badania w obrębie jednostki osadniczej, najniższym 
poziomem ukazującym przestrzenne zróżnicowanie zjawisk powinien być podregion, z wskazy–
waniem na powiat jako docelową jednostkę odniesienia przestrzennego. Poza korzystaniem 
z oficjalnej statystyki w większym stopniu powinno w badaniach wykorzystywać się źródła 
pochodzące spoza oficjalnej statystyki, które z jednej strony wypełniają lukę, rekompensują jej 
niedostatki, a z drugiej wzbogacają. 
 Wyżej sformułowane postulaty pod adresem geograficznego badania usług, przynajmniej 
częściowo, jeśli nie w całości zostały zrealizowane w niniejszym opracowaniu. Odnoszą się one do 
dwóch elementów infrastruktury finansowej, jakim są placówki bankowe oraz „towarzyszące im” 
bankomaty. Badanie współwystępowania tych dwóch elementów, które w dużym stopniu 
pokrywając się, nawiązują swoim rozmieszczeniem do koncentracji ludności, trójkąta koncentracji 
działalności społecznej i ekonomicznej. Jednak ich zasadnicza część zlokalizowana jest na 
obszarach charakteryzujących się wysokim PKB per capita. Tym samym placówki bankowe, jak 
również prosty bankomat można uznać za identyfikator relatywnego bogactwa jednych obszarów 
w stosunku do drugich. Pomimo że bankomat nie jest już tak nową usługą, jak chociażby telefonia 
trzeciej generacji, to w dalszym ciągu rozwija się z niesłabnąca siłą. Kształt sieci placówek 
bankowych i bankomatów ogółem, nie stanowi prostej sumy placówek bankowych i bankoma–
towych poszczególnych właścicieli. Analizę infrastruktury bankomatowej wzbogacono o przejawy 
jej funkcjonowania, w tej części, która dotyczy poboru pieniądza. Posiadając informacje 
o jednostkowych transakcjach bankomatowych, realizowanych w części bankomatów zlokalizo–
wanych na terenie miasta Wrocławia, dokonano szerokiej ich charakterystyki. Identyfikując 
czynniki lokalizacji bankomatów, w obrębie organizmu miejskiego, pomimo wysokiego stopnia 
standaryzacji tego typu usługi, wskazano na zróżnicowanie realizowanych w poszczególnych 
bankomatach transakcji. Jest ono konsekwencją funkcji otoczenia w którym jest posadowione 
urządzenie. Warto w tym miejscu dodać, że tego typu dane pozwalają określić rytm życia miasta. 
Dzieląc transakcje na realizowane przez mieszkańców Wrocławia i pochodzące spoza, wskazano, 
że bankomaty mogą być identyfikatorem centralności miejsc w ramach organizmu miejskiego, 
a w całościowym ujęciu stopnia oddziaływania miasta na otoczenie, identyfikować strefę codzien–
nych migracji wahadłowych, bądź otoczenia aglomeracji. Jednym z istotniejszych ustaleń jest 
stwierdzenie, że istnieją przesłanki do tego, aby strefę otoczenia rdzenia aglomeracji wrocławskiej 
utożsamiać, nie jak do tej pory z jednym, ale z dwoma pasami gmin z jego bezpośredniego 
otoczenia. Kolejnym ważnym ustaleniem jest to, że bankomat należy traktować jako placówkę 
usługową, która posiada swój obszar oddziaływania, w którym widoczny jest obszar dominacji 
rynkowej. Zidentyfikowane obszary poddają się ogólnym prawidłowościom przypisywanym 
obszarom oddziaływania jako takim. Między innymi, że ich wielkość i kształt zależy od gęstości 
i geometrii sieci. Czy też determinowania ich rozległości przestrzennej przez elementy liniowe, 
takie jak: drogi główne, linie kolejowe czy też cieki wodne. Różne jest tym samym położenie 
bankomatu względem jego obszaru dominacji rynkowej. Poza tym wyróżniono dwa typy obszarów 
dominacji rynkowej, zwarte lub rozproszone. Rozproszenie dotyczy bankomatów zlokalizowanych 
w centrum miasta oraz charakteryzujących się wysokim stopniem egzogeniczności, mierzonego 
odsetkiem osób realizujących transakcje w danym bankomacie, a pochodzących spoza Wrocławia. 
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Pozyskiwanie tego typu danych należy traktować jako priorytetowe, gdyż odzwierciedlą one 
rzeczywiste powiązania i natężenie kontaktów pomiędzy poszczególnymi miejscami.  
 Ze względu na dużą dynamikę zjawisk i procesów zachodzących w ramach sektora i sfery 
usług nieomal z definicji skazuje ona próby rozpoznania obserwowanych zjawisk, przez 
pojedynczych badaczy, na „niepowodzenie”. Skutkuje to w większości przypadków tworzeniem 
przyczynków do dalszych badań, lub fragmentarycznym ujęciem problemów. Aby to zmienić 
należy spełnić dwa podstawowe warunki. 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 taki zespół, 
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”. Taki potencjalny obszar badawczy, poza wcześniej wymienionymi, wokół którego może 
dojść do próby integracji środowiska, 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 przestrzennym w różnych skalach. Począwszy od skali wewnątrz–
miejskiej poprzez aglomeracje, metropolie, region–województwo, a na skali kraju kończąc. 
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, przyczynią się do lepszego ich poznania. 
 


