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VII. WYBRANE ELEMENTY INFRASTRUKTURY FINANSOWEJ 
 
 

VII. 1. Wybrane przestrzenne aspekty funkcjonowania 
placówek bankowych w Polsce w 2005 roku 

 
 Na przełomie 2005 / 2006 roku, w Polsce, funkcjonowało niewiele ponad 8,5 tysiąca 
„placówek banków” (8505). Były one własnością 72 banków, właścicieli identyfikowanych przez 
pryzmat ich nazwy własnej. W przytoczonej liczbie, blisko 90 % (7581) stanowiły filie i oddziały. 
Pozostałe blisko 11 % przypadało na centrale oraz tak zwane „inne jednostki zarządzające”. 
Zaznaczyć przy tym należy, że inne jednostki zarządzające stanowiły niewiele ponad 1 %. Stąd też 
całkiem uzasadnionym jest stosowanie podziału dychotomicznego na oddziały i filie banków oraz 
centrale. W skład tych drugich zaliczone zostaną „inne jednostki zarządzające”. Warto zwrócić 
przy tym uwagę, że są one charakterystyczne dla banków, które określono mianem komercyjnych 1 
i pozostałych, a nie spółdzielczych 2. Natomiast dla grupy banków spółdzielczych mamy do 
czynienia z obecnością, w ich strukturze, ponad ¼ central i innych jednostek zarządzających. Tym 
samy 91 % wszystkich central jest charakterystyczna dla banków spółdzielczych. Wartym 
podkreślenia jest również fakt, że banki komercyjne (8) koncentrują 55 % oddziałów, a połowę 
oddziałów wraz z ich centralami (ryc. 45 A). Wśród nich niekwestionowanym „udziałowcem” są 
dwa banki, które koncentrują blisko ¼ wszystkich placówek i central. Drugie w kolejności są banki 
spółdzielcze (4 „banki”) dla których wartości te odpowiednio wynoszą 32 % i 36 %. Natomiast 
w przypadku banków pozostałych, których jest najwięcej (61), wartości te są zbliżone do siebie 
i oscylują wokół 20 %. 
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Ryc. 45. Struktura „sieci” banków ze względu na właściciela (A) oraz w układzie trzech typów 
w podziale na powiaty grodzkie i ziemskie (B) w 2005 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WASKO S.A. (www.hoga.pl) 
 
 Warto również zwrócić uwagę na jeszcze jedną charakterystyczną rzecz, a mianowicie, że 
wyróżnione typy charakteryzują się dużym związkiem pomiędzy nimi, a rodzajem powiatu, 
w którym są zlokalizowane (ryc. 45 B). Powiaty ziemskie, w przeciwieństwie do grodzkich, 
                                                 
1 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.; Bank Polska Kasa Opieki S.A.; Bank Przemysłowo Handlowy S.A.; 

Bank Zachodni WBK S.A.; Kredyt Bank S.A.; ING Bank Śląski S.A.; Bank Millennium S.A.; Bank Gospodarki 
Żywnościowej S.A.. 

2 Do grupy banków spółdzielczych zaliczono; Banki Spółdzielcze, jako takie, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., 
zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej, Mazowiecki Bank Rzemiosła S.A. oraz Spółdzielczą Kasę 
Oszczędnościowo–Rozliczeniową (SKOK).  
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charakteryzują się wyraźnie większym udziałem banków spółdzielczych, w przeciwieństwie do 
komercyjnych. Wraz z relatywnym spadkiem udziału banków spółdzielczych, w obrębie powiatów 
ziemskich rośnie udział banków komercyjnych. W zasadzie nie przekracza on 70 %. Również dla 
grupy powiatów ziemskich odsetek banków pozostałych, w zasadniczej masie ich liczby, nie 
przekracza 20 %. Tym samym ich występowanie należy wiązać z jednej strony z powiatami 
grodzkimi, czyli de facto z miastami z liczbą mieszkańców powyżej 100 tysięcy, lub miejscami 
podwyższonej przedsiębiorczości. Tym samym ich występowanie nie należy wiązać, w większym 
stopniu, z rozmieszczeniem ludności, ale z miejscami aktywności gospodarczej. Tym samym jest 
to grupa banków, instytucji finansowych nastawionych, w większym stopniu na obsługę szeroko 
rozumianego otoczenia biznesu, niż klienta detalicznego. Wyżej wskazane prawidłowości są 
również widoczne w skali regionalnej (województwa).  
 Największy odsetek central bankowych i innych jednostek zarządzających jest 
charakterystyczny dla województwa mazowieckiego (20,6 %). Zaraz za nim plasuje się 
województwo śląskie (12,6 %). „Ponadprzeciętne”1 wartości udziału central są charakterystyczne 
jeszcze dla trzech województw. W kolejności malejącego udziału, są to: wielkopolskie (8,0 %), 
lubelskie (6,9) i małopolskie (6,7). Pewnym zaskoczeniem w tym zestawie jest obecność 
województwa lubelskiego. Zaznaczyć jednak należy, że jego uprzywilejowane miejsce jest jak 
najbardziej uzasadnione, a na co zostanie zwrócona uwaga za chwilę. Z punktu widzenia 
potencjalnego usługobiorcy nie jest ważne, czy ma on do czynienia z dużą liczbą central, ale 
oddziałów i filii. Można by powiedzieć, że spodziewana jest sytuacja równowagi koncentracji 
liczby miejsc zarządzania z liczbą miejsc obsługi. Nadwyżka koncentracji central banków, nad ich 
placówkami, występuje w 6 województwach (mazowieckie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, 
świętokrzyskie, opolskie). Jak można zauważyć, pomijając mazowieckie, pozostałych 5, nie jest 
zazwyczaj postrzegane jako grupa regionów z wysokim, czy też najwyższym, poziomem rozwoju, 
społeczno–gospodarczego, czy też jako „ośrodki” zarządzania, czy też podejmowania decyzji. 
Natomiast na drugim końcu skali, tym lepszym dla usługobiorcy gdzie występuje nadwyżka frakcji 
placówek bankowych nad centralami, znajduje się dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie 
i zachodniopomorskie. Pozostałe pięć, nie wymienionych do tej pory województw, charakteryzuje 
się również wspomniana nadwyżka, która oscyluje wokół wartości 0,5 %. Wytłumaczenie takiego 
stanu rzeczy możemy odnaleźć analizując strukturę, frakcję, – liczby central i placówek 
bankowych łącznie, w układzie trzech wyróżnionych typów (komercyjne, spółdzielcze, pozostałe). 
Zwrócić należy uwagę, że w grupie województw, w których mamy do czynienia z przewagą frakcji 
central nad oddziałami i filiami banków, występuje wyraźnie zaznaczona przewaga frakcji banków 
spółdzielczych nad pozostałymi. Należy jednak pamiętać, że z całej tej grupy należy wyłączyć 
województwo mazowieckie. Natomiast dla województw z przewagą placówek i filii nad 
oddziałami, wyraźnie zaznacza się dominacja frakcji banków komercyjnych. Zaznaczyć przy tym 
należy, że jest ona wspomagana, ponadprzeciętną obecnością w strukturze banków pozostałych. 
Tym samym, na podstawie ogólnej charakterystyki „sieci” bankowej, w podziale na typy i rodzaje 
placówek bankowych można wysunąć przypuszczenie o różnym charakterze lokalizacji 
określonych typów banków, z jednej strony 2. Z drugiej natomiast, że mamy do czynienia 
z preferowaniem określonych miejsc, w których koncentrują się określone typy banków. Już na 
tym poziomie analizy jest to szczególnie widoczne dla grupy banków spółdzielczych 3.  
 Nie wdając się w szczegółowe rozważania na ten temat, usługę bankową będziemy 
traktować jako podstawową. W związku z tym jej rozmieszczenie powinno być w wysokim stopniu 
skorelowane z rozmieszczeniem ludności. Wykorzystując wskaźnik gęstości sieci bankowej, 
w układzie powiatowym, zauważamy bardzo silne nawiązywanie przestrzennego zróżnicowania do 
identyfikowanego w literaturze przedmiotu trójkąta koncentracji działalności społeczno–

                                                 
1 Pod określeniem „ponadprzeciętna” należy rozumieć wartość 6,25 %, która przypadałaby na poszczególne 

województwa przy równomiernym rozkładzie przestrzennym. 
2 W tym przypadku szczególnie chodzi o grupę banków pozostałych. 
3 Zagadnienia te były przedmiotem rozważań J. Weltrowskiej (2003). Autorka wykorzystując do rozwiązania problemu 

analizę grafów, „pominęła” przestrzenny aspekt wyników w postaci map(–y). Oczywiście chodzi o niższy poziom 
w analizie niż województwo. 
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ekonomicznej (ryc. 46) 1. Boki tego trójkąta stanowią linie rozciągnięte na Trójmieście i Poznaniu 
oraz Trójmieście, i Lublinie. Natomiast odpowiednio na zachód i wschód, od tak zdefiniowanych 
linii, mamy do czynienia ze zdecydowanie najniższymi wartościami gęstości, koncentracji w skali 
kraju. Pominąć w tym przypadku należy punktowe, wyższe wartości charakterystyczne dla 
powiatów grodzkich. Tak zdefiniowany obszar jest również obszarem podwyższonych wartości 
gęstości zaludnienia w skali kraju. Dlatego, między innymi, przez pryzmat takiego podobieństwa, 
można mówić o występującym związku pomiędzy siecią placówek bankowych, a rozmieszczeniem 
ludności.  
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Ryc. 46. Gęstość placówek bankowych – oddziałów i filii – na 1 km2 w układzie powiatów 
z wykorzystaniem podziału kwantylowego w 2005 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WASKO S.A. (www.hoga.pl) 
 

 Chcąc poprzeć to przypuszczenie współczynnikiem korelacji liniowej Pearsona, 
uzyskujemy jego wartość na poziomie 0,604. Posiłkując się wykresem rozrzutu, nawet, co do 
podanej wyżej „przeciętnej” wartości siły związku, możemy mieć uzasadnione wątpliwości. 
W jego przypadku występuje dychotomiczny podział jednostek na grupę powiatów grodzkich 
i ziemskich. Zmiennymi determinującymi taki podział, jest zarówno gęstość zaludnienia, jak 
i gęstość placówek bankowych. Przy relatywnym braku zróżnicowania powiatów grodzkich, ze 
względu na gęstość zaludnienia, za nieuzasadnione uznać należy przypisywanie tak wyliczonej 
wartości jakiegokolwiek znaczenia. Dzieląc powiaty na grupę ziemskich i grodzkich otrzymujemy 
wartości współczynnika korelacji liniowej na poziomie świadczącym o całkowitym braku związku 
pomiędzy gęstością zaludnienia, a gęstością sieci bakowej w układzie powiatów 2. Tym samym 
otwartą pozostaje kwestia, czy taki związek występuje. Jak można przypuszczać głównym 
czynnikiem powodującym zaburzenie związku, który powinien wystąpić, jest zróżnicowany 
charakter powiatów. Z jednej strony miejskość powiatów grodzkich i „wiejskość” ziemskich. 
W tym przypadku pomocnym w wyeliminowaniu tego czynnika może pomóc posłużenie się, 

                                                 
1 Por. Ilnicki D., (2001, 2003 b); „Studium Planu ...” (1948); „Atlas planu przestrzennego ...” (1973); Lisowski A., 

Grochowski M., (2008); Gasidło K., Popczyk J., (2008). Stanowi fakt, który jest identyfikowany i na którym opierały 
się i opierają się koncepcje przestrzennego zagospodarowania kraju.  

2 Siła związku, w obu przypadkach jest mniejsza niż 0,1. 
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zarówno w przypadku liczby ludności oraz placówek bankowych, wielkością frakcji obu wielkości. 
Dzięki temu zabiegowi „wyeliminowany” został czynnik miejskości / wiejskości powiatu. Chociaż 
zaznaczyć należy, że można go w dalszym ciągu obserwować. Powoduje on, że powiaty ziemskie 
w większym stopniu różnicują się ze względu na frakcję liczby ludności, niż frakcji placówek 
bankowych. Natomiast wzajemne relacje obu frakcji w przypadku powiatów grodzkich można 
określić mianem „zrównoważonego”. Ta obserwacja upoważnia do obliczenia wskaźnika korelacji 
pomiędzy zmiennymi, dla obu grup jednostek łącznie, który przyjmuje wówczas wartość rij=0,963.  
 Warto równocześnie zwrócić uwagę, że trójkąt koncentracji placówek bankowych, 
podobnie jak i ludności, nie ma zwartego i jednorodnego charakteru (por. ryc. 46). Generalnie, 
największe wartości są charakterystyczne dla powiatów grodzkich. Jednak powiaty ziemskie nie są 
z definicji dyskryminowane. Równocześnie widoczny jest względny wzrost gęstości placówek 
bankowych w ramach powiatów ziemskich przechodząc z północy na południe. Powoduje 
to tworzenie się większej zwartości przestrzennej i „względnej” jednorodności gęstości sieci. 
Ostatnim charakterystycznym elementem jest występowanie w skali kraju wyraźnie zaznaczonych 
pięciu obszarów, z najwyższymi wartościami w skali kraju, związanych z największymi polskimi 
aglomeracjami. Idąc od południa są to: konurbacja górnośląska wraz aglomeracją krakowską, 
aglomeracja łódzka, warszawska, poznańska oraz Trójmiasta. Jednocześnie zwrócić należy uwagę 
na fakt, że zamykają się one w granicach byłych województw, których były stolicami. Podobne 
wnioski można wyciągnąć opierając się „jedynie” na przestrzennym zróżnicowaniu bezwzględnej 
liczby placówek bankowych w układzie powiatów (ryc. 47). 
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Ryc. 47. Sieć placówek bankowych w układzie powiatowym w 2005 roku 
Uwagi: skalowanie pierwiastkowe dla A, B, D; liniowe dla C 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WASKO S.A. (www.hoga.pl) 
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 Zaznaczyć jednak należy, iż ukazując zróżnicowanie sieci placówek bankowych, 
wykorzystując do tego celu bezwzględną ich liczbę, można zauważyć, że nie tyle kształt 
co powierzchnia tego trójkąta ulega zmianie. Mianowicie wschodni jego „bok”, przechodzi nie 
przez Warszawę i Lublin, ale Łódź i Kraków. Dążąc do dalszego sprecyzowania obszaru 
koncentracji placówek bankowych, można by pokusić się o stwierdzenie, że w większym stopniu 
przyjmuje on kształt litery „L” 1. Tworzy ją siedem województw (pomorskie, kujawsko–
pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie 2, śląskie, małopolskie). Jest on lepiej widoczny, 
gdy w jego identyfikacji posłużymy się rozmieszczeniem placówek bankowych banków 
komercyjnych (ryc. 47 B). Tak zidentyfikowany obszar sześciu województw, koncentruje połowę 
placówek bankowych. Równocześnie należy go rozszerzyć, nie tyle o całe województwo 
mazowieckie i łódzkie, co ich stolice i najbliższe otoczenie z nimi związane. Łódź koncentruje 
40 % placówek bankowych całego województwa, gdy sama Warszawa 55 %. Poza wspomnianym 
obszarem, większa liczba placówek bankowych jest charakterystyczna dla powiatów grodzkich. 
W całej ich liczbie powiaty grodzkie koncentrują 42 % placówek bankowych. Wyżej 
sformułowane wnioski znajdują swoje potwierdzenie w przestrzennym rozmieszczeniu placówek 
bankowych w układzie poszczególnych miejscowości (ryc. 48). Ulegają one wzmocnieniu. 

                                                

 Zwrócić należy uwagę na fakt, że „kształt” sieci placówek bankowych nie jest 
„powieleniem” poszczególnych typów banków, ale ich wypadkową. Nie ulega wątpliwości, 
że w głównej mierze to banki komercyjne nadają charakter i kształt polskiej sieci placówek 
bankowych. Zarówno dla sieci ogółem, jak i wspomnianych banków komercyjnych, większemu 
podkreśleniu uległ wcześniej zidentyfikowany obszar podwyższonej koncentracji, przybierający 
kształt litery „L”, wraz z dołączającymi do niego obszarami aglomeracji warszawskiej i łódzkiej 
(por. ryc. 48 A, B). Poza tak określanym obszarem większemu podkreśleniu uległy główne 
jednostki miejskiej sieci osadniczej. W tym miejscu można by wymienić chociażby; Szczecin, 
Lublin, Olsztyn, Białystok, Radom, Kielce, Zielona Górę, czy też Gorzów Wielkopolski.  
 Pozostałe dwa typy banków, z jednej strony wzmacniają pozycje największych miast, jako 
miejsc koncentracji placówek bankowych, a z drugiej „preferują” określone obszary kraju. 
Pierwsza z poczynionych uwag dotyczy banków pozostałych (por. ryc. 48 D). We wszystkich 
przypadkach były one zlokalizowane w miastach, z których jedną trzecią stanowiły powiaty 
grodzkie. Zaznaczyć przy tym należy, że pomimo relatywnie niewielkiego udziału grupy miast 
największych, koncentrowały one blisko 70 % tego typu placówek. Tym samym należy je 
w większym stopniu utożsamiać ze świadczeniem usług ponadpodstawowych, kierowanych w zde–
cydowanej większości do podmiotów gospodarczych, niż tak zwanego klienta detalicznego. Druga 
z wyżej sformułowanych uwag dotyczy banków spółdzielczych (por. ryc. 48 C). Posiłkując się 
mapą zróżnicowania występowania placówek banków spółdzielczych w układzie powiatów, można 
by powiedzieć, że stosując pewien stopień generalizacji, preferują one obszar naszego kraju 
na wschód od linii Suwałki–Zgorzelec. Natomiast w układzie poszczególnych miejscowości, ze 
względu na duża liczbę lokalizacji (1630), a niewielką w stosunku do niej liczbę placówek (2686), 
podkreśleniu ulegają punktowe lokalizacje w największych miastach kraju (por. ryc. 48 C). 
Natomiast o koncentracji tego typy placówek można mówić, że wzrasta z północnego–zachodu na 
południowy–wschód. W przeciwieństwie do placówek banków pozostałych, placówki banków 
spółdzielczych, w 53 % zlokalizowane są poza obszarami miast, koncentrując 1/3 ich ogólnej 
liczby. W lokalizacjach miejskich znalazły się praktycznie wszystkie miasta na prawach powiatu, 
koncentrując niewiele ponad 7 % placówek. O palcówkach banków spółdzielczych można 
powiedzieć, że podnoszą wskaźniki dostępności do placówek bankowych w Polsce południowo–
wschodniej oraz, w pewnym sensie 3, rekompensują relatywnie mniejszą reprezentacje pozostałych 
typów banków.  

 
1 Przyjmowanie takiego rozkładu przestrzennego, jest charakterystyczne dla zjawisk nowych, które mają tendencję do 

współwystępowania z obszarami relatywnie bogatszymi, a których bogactwo można mierzyć wielkością PKB per 
capita, na różnych skalach odniesienia przestrzennego (por. Ilnicki D., 2001, 2003 b). 

2 Włączono je ze względu na zachowanie ciągłości przestrzennej, niż wartość frakcji placówek na jego obszarze, która to 
wartość jest jedną z najniższych obok podlaskiego, świętokrzyskiego oraz lubelskiego, a nie przekracza 3 %. 

3 To ostrożne sformułowanie wynika z faktu różnych poziomów odniesienia, które widoczne jest przy porównaniu skal 
pomiędzy poszczególnymi rycinami. 
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1 300 600

A ogółem

 1 196 392

B komercyjne

 

1 4 7

C spółdzielcze

 1 82 163

D pozostałe

 

Ryc. 48. Sieć placówek bankowych w układzie poszczególnych miejscowości w 2005 roku 
Uwagi: skalowanie pierwiastkowe dla A, B, D; liniowe dla C 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WASKO S.A. (www.hoga.pl) 
 

 Wyróżnione trzy typy banków charakteryzują się różnym rozkładem przestrzennym, 
których dopiero wypadkowa jest obrazem sieci ogółem. Tym samym można zadać pytanie, czy 
i w jakim stopniu palcówki bankowe wchodzące w skład określonych typów banków nawiązują do 
określonych dla nich prawidłowości przestrzennych ?  
 Oczywiście nie sposób przeanalizować wszystkich banków. Dlatego też uwaga zostanie 
skoncentrowana na wybranych, charakterystycznych przykładach, dla wyróżnionych trzech typów 
banków (ryc. 49). Ze względów prezentacyjnych, jak i interpretacyjnych, zdecydowano się na 
wybór powiatu jako jednostki odniesienia. Dla dwóch pierwszych typów banków, komercyjnych 
i pozostałych, widoczne jest nawiązywanie do wskazanego wcześniej „trójkąta koncentracji”, jak 
również, prawidłowości sformułowanych dla poszczególnych typów (por. ryc. 49 A, B, C, D). 
Ze względu na „regionalny” charakter wybranych banków komercyjnych w mniejszym stopniu 
zaznaczony jest powierzchniowy charakter sieci ich placówek bankowych. Są to sieci silnie 
(por. ryc. 49 A) lub średnio rozwinięte (por. ryc. 49 B), ale są niepodobne do innych sieci 
(Weltrowska J., 2003). Przejawia się to w większej koncentracji placówek w ramach województw 
z którymi są one związane (odpowiednio śląskie i pomorskie). Jednak można zauważyć, że 
nakładając na siebie przestrzenne zróżnicowanie wybranych banków komercyjnych, można 
zauważyć, że w pełniejszy sposób zaznacza się wskazywany wcześniejszy układ przestrzenny 
palcówek bankowych – trójkąt z zaznaczonym układem litery „L”. Rozciąga się on wzdłuż 
zachodniego boku i jego podstawy, począwszy od Trójmiasta, a na Małopolsce kończąc. 
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Legend of Nuts_4

1 14 28

A ING Bank Śląski S.A.

 1 22 43

B Bank Millenium  S.A.

 

1 10 18

C Raiffeisen Bank Polska S.A.

 1 10 18

D Euro Bank S.A.

 

1 9 17

E Bank Polskiej Spółdzielczości S. A.

 1 9 17

F Spółdzielcza Grupa Bankowa

 
Ryc. 49. Sieć placówek bankowych wybranych banków komercyjnych (A, B), pozostałych (C, D) 

spółdzielczych (E, F), lub ich grup (F), w układzie powiatów w 2005 roku 
Uwagi: skalowanie pierwiastkowe dla A, B, D; liniowe dla C 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WASKO S.A. (www.hoga.pl) 
 
 Dla pozostałych wybranych banków mamy do czynienia z „powielaniem” ich punktowego 
charakteru i lokalizacją w największych miastach z preferowaniem polskich aglomeracji 
(por. ryc. 49 C, D). Są to przeważnie sieci, średnio lub słabo rozwinięte, podobne do innych sieci 
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(por. Weltrowska J., 2003). Tym samym, przez swoje wewnętrzne podobieństwo w tym typie, 
umacniają swój punktowy charakter oraz wzmacniającą rolę głównych węzłów sieci osadniczej, 
w sieci placówek ogółem. Można w ich przypadku również mówić, że „starają się” naśladować 
przestrzeń sieci placówek ogółem. 
 Nieco odmienny charakter sieci placówek charakterystyczny jest dla banków 
spółdzielczych lub ich grup (por. ryc. 49 E, F). W ich przypadku można by powiedzieć, że sieć 
placówek banków spółdzielczych w dosłownym znaczeniu jest ich sumą. Jak można zauważyć 
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa wspólnie pokrywają kraj 
swoimi placówkami z „pominięcie” województwa łódzkiego i mazowieckiego. Jednak obszar ten 
stanowi domenę Mazowieckiego Banku Rzemiosła S.A. Takiego klarownego, wręcz rozłącznego 
podziału przestrzeni placówek, a tym samy obszarów dominacji rynkowej, trudno nawet 
doszukiwać się w dwu pozostałych typach. Jednak zaznaczyć należy, że jest to obraz podziału 
przestrzeni, z pominięciem Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo–Rozliczeniowej im. S. Stefczyka 
(SKOK). Wydaje się że jest ona podobna do pozostałych banków spółdzielczych w większym 
stopni przez pryzmat nazwy, niż nawiązywania do ich sieci (ryc. 50 A).  
 

1 27 53

A SKOK

1 44 87

B PKO BP

 

Ryc. 50. Sieć placówek bankowych SKOK–u (A) PKO BP (B) w układzie powiatów  
Uwagi: skalowanie pierwiastkowe  

Źródło: opracowanie własne na podstawie 
 

 W przypadku SKOK–u, jako jedynego z banków, mamy do czynienia z tak silnie 
widocznym podkreśleniem w przestrzennym zróżnicowaniu sieci placówek bankowych kształtu 
litery „L”. Równocześnie uzasadnionym wydaje się być stwierdzenie, że w ujęciu ogółem 
zdecydowane znaczenie w kształtowaniu sieci posiadają banki komercyjne, tak w największym 
stopniu wpływa na jej kształt bank PKO BP. Natomiast wspomagającą rolę można przypisać, 
drugiemu co do liczby placówek bankowych, bankowi PEKAO. S.A. Tym samym sieć placówek 
bankowych zdeterminowana jest w dużym stopniu, liczbą placówek bankowych poszczególnych 
banków. W związku z tym jest ona częściowo uwarunkowana czynnikiem, który można określić 
mianem historycznego, czyli siecią placówek, które powstały do końca lat 80–tych. Wynika to 
z mającego miejsce w sektorze bankowym monopolu państwa i prowadzonej polityki w tym 
zakresie. W chwili obecnej kształtowanie sieci wspomagane jest nowymi czynnikami lokalizacyj–
nymi wynikającymi z profilu prowadzonej działalności finansowej i adresata oferowanych usług. 
Jednak w większym stopniu umacniają istniejącą sieć, niż ją modyfikują. Można mówić 
o podkreślaniu znaczenia najważniejszych miast w hierarchii osadniczej, jako miejsc koncentracji 
placówek i central banków i wydobywaniem jej specyfiki z silnym nawiązywaniem do rozmie–
szczenia ludności oraz obszarów relatywnie bogatszych w stosunku do pozostałych. Otwartą 
kwestią jest, jak poruszone i zasygnalizowane kwestie odnoszą się do szczególnego rodzaju 
placówki bankowej (usługowej), jaką jest bankomat, integralnie związanym z bankami 
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VII. 2. Wybrane przestrzenne aspekty funkcjonowania bankomatów 
 
 Zarówno pierwsze informacje o liczbie bankomatów, jak również ich sieci, w przypadku 
Polski, datować należy na przełom wieków. Pierwsze oficjalne informacje podawane przez 
Narodowy Bank Polski (www.nbp.pl), jak również zbiorcze informacje o lokalizacji przestrzennej 
poszczególnych bankomatów (www.karty.pl) są charakterystyczne dla 1999 roku 1. Na początku 
1999 roku w Polsce funkcjonowało niecałe 2,5 tysiąca bankomatów. Przeciętna kwartalna 
dynamika przyrostu liczby urządzeń kształtowała się na przeciętnym poziomie 105 %. Do chwili 
obecnej, w kwartalnym zróżnicowaniu liczby bankomatów, można wyróżnić dwa okresy ich 
dynamicznego wzrostu, przedzielone okresem względnej stagnacji 2. Można powiedzieć, że 
w zasadzie wszystkie one charakteryzują się zbliżonym czasem trwania. W pierwszym z nich 
w ciągu trzech lat (1999–2001) doszło do ponad dwu i półkrotnego wzrostu ich liczby. Tym 
samym, aby pod koniec 2001 ich liczba wynosiła blisko 6,5 tysiąca. Kolejny okres, stagnacji, 
zaczyna kształtować się w 2002 roku i trwa do końca 2005 roku. Ten czteroletni okres przyniósł 
wzrost liczby bankomatów o połowę mniejszy niż w okresie pierwszym. Wyniósł on niewiele 
ponad 2 tysiące urządzeń, zamykając liczbę bankomatów na koniec 2005, na poziomie blisko 
9 tysięcy (8776). Trzeci okres, ze względu na wyższą podstawę wyjściową, charakteryzował się 
niższą dynamiką zmian. Jest to „jedynie” przyrost na poziomie 150 %, jednak z zaznaczeniem, że 
przekłada się on na blisko 5 tysięcy urządzeń. Ostatecznie w chwili obecnej, na terenie naszego 
kraju funkcjonuje ponad 13,5 tysiąca bankomatów. Na marginesie warto zwrócić uwagę, 
że wielkości opisujące funkcjonowanie bankomatów, charakteryzują się wyraźnie innym 
przebiegiem zmian. Zarówno liczba dokonywanych transakcji, jak również sumaryczna ich wartość 
oraz przeciętna wartość dokonywanej transakcji, charakteryzują stałym arytmetycznym wzrostem. 
Tym samym w konsekwencji dużego przyrostu liczby urządzeń, w zestawieniu z niewielkim 
przyrostem liczby ludności, doszło do poprawy stopnia dostępności do urządzeń. Natomiast 
w mniejszym stopniu był on związany z systematycznie wzrastającą liczbą emitowanych kart 
płatniczych z funkcją wypłaty pieniędzy z bankomatu. Opierając się na źródłach oficjalnych 
analizę tego problemu w zasadzie można by zakończyć. Jednak jest ona całkowicie pozbawiona 
geograficznego charakteru. Dlatego chcąc ukazać zróżnicowanie przestrzenne bankomatów, 
koniecznym jest się oparcie się na nieoficjalnym źródle danych mającym swój początek w stronach 
internetowych banków lub organizacji, które są właścicielami bankomatów. Jedynym „komple–
ksowym” źródłem danych o nich jest strona internetowa zamieszczająca informacje o „wszystkich” 
bankomatach zlokalizowanych na terenie Polski (www.karty.pl). 
 Jak zawsze największe emocje budzi ocena jakości tego typu źródła. Jednak wydaje się, że 
w tym przypadku, biorąc pod uwagę fakt, że administrator korzysta z informacji o bankomatach 
z oficjalnych stron banków oraz, że różnice pomiędzy liczebnością, która podaje na dany kwartał, 
a tą która pojawia się na stronie źródłowej, to przeciętny ich niedobór sięga tylko 5 % 3. Tym 
samym istnieją przesłanki do uznania źródła za wiarygodne i w konsekwencji mogące stanowić 
podstawę do prowadzenia badań naukowych.  
 Do 2005 włącznie, właścicielami bankomatów zlokalizowanych na terenie naszego kraju 
było 19 do 24 banków, ich grup lub organizacji. Jednak zaznaczyć należy, że w tym okresie 
„pojawiło się” 34 właścicieli. Jednak ich liczba jest mniejsza, ze względu na dokonujące się 
w analizowanym okresie fuzje, przejęcia jednych banków przez drugie. Od momentu pojawienia 
się bankomatów do 2005 roku, nie doszło do zasadniczych zmian frakcji bankomatów, których 
właścicielami były poszczególne banki. Jedyną tego typy zmianą, był spadek znaczenia 
w strukturze właścicielskiej bankomatów EURONET–u, z drugiego na piąte, szóste miejsce. 

                                                 
1 NBP na swoich stronach internetowych umieszcza informacje kwartalne o: liczbie bankomatów, liczbie 

przeprowadzonych transakcji, wartości dokonanych transakcji, przeciętnej wartości dokonanych transakcji. Natomiast 
w serwisie internetowym www.karty.pl informacje o nowych lokalizacjach są wprowadzane w sposób sukcesywny.  

2 Biorąc pod uwagę fakt wyraźnie zaznaczonej stabilizacji liczby ludności oraz upowszechniającego się płacenia, 
za określone dobra i usługi, przy pomocy kart płatniczych, taki przebieg zmian, bez tendencji do stabilizacji ich liczby, 
może w pierwszej chwili zaskakiwać. Jednak zjawisko to było obserwowane w krajach gdzie bankomat i karty 
płatnicze mają dłuższą historię „Debit Card Directory”,1997; „Competition in ATM markets...”, 1998). 

3 Wartość tę obliczono według wzoru ((liczebność bankomatów NBP na dany kwartał/ liczebność bankomatów 
www.karty.pl odpowiadającego okres) / (liczebność bankomatów NBP na dany kwartał) x100 na dany kwartał 
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Największe, powyżej 5 % znaczenie, w strukturze bankomatów posiada sześć banków 1 
i EURONET. Są to banki które posiadają jednocześnie największą liczbę placówek bankowych. 
Włączając co najmniej 4 % udziały, największe wartości udziału w liczbie bankomatów ogółem, 
dotyczą grupy banków określonych wcześniej mianem komercyjnych. Jednak interesującym jest 
spostrzeżenie, że mamy do czynienia z większym stopniem koncentracji bankomatów, niż 
placówek bankowych, dla poszczególnych banków. I tak PKO BP jest właścicielem ponad 22 % 
bankomatów wobec niecałych 15 % placówek bankowych. Nie tak wysoka, ale widoczna 
dysproporcja dotyczy PEKAO S.A. (14,9 % wobec 9,4 placówek) oraz BPH (9,0 % wobec 5,6 %). 
Tym samym można założyć, że liczba bankomatów jest funkcją znaczenia danego banku na rynku 
bankowym jako całości. W związku z tym pośrednio funkcją liczby posiadanych klientów, jak 
również że w tym przypadku dochodzi co najmniej do pokrywania się obszarów występowania 
bankomatów i placówek bankowych. Równocześnie można by założyć, że jeśli nie całościowo, 
to przynajmniej w dużym stopniu lokalizacja bankomatów związana jest z lokalizacją banków. 
Sprawdzenia ostatniego z wymienionych przypuszczeń „należałoby” dokonać na poziomie 
poszczególnych lokalizacji. Jednak ze względu, że badaniem objęty jest teren całego, oraz 
wcześniejsze stwierdzenie, że poziom powiatowy nawiązuje do rozmieszczenia w układzie 
poszczególnych miejscowości i jest w zasadzie „tylko” uszczegółowieniem obrazu, sprawdzenie 
zostanie dokonane dla poziomu NUTS 4 (ryc. 51).  
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Ryc. 51. Związek pomiędzy frakcją placówek bankowych oraz bankomatów będących własnością 
wybranych banków, w układzie powiatów w 2005 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.karty.pl, WASKO S.A. (www.hoga.pl) 

                                                 
1 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.; Bank Polska Kasa Opieki S.A.; Bank Przemysłowo Handlowy S.A.; 

Bank Zachodni WBK S.A.; Kredyt Bank S.A.; ING Bank Śląski S.A.; Bank Millennium S.A.;  
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 Zaprezentowana graficzna ilustracja związku pomiędzy liczbą bankomatów, a palcówek 
bankowych, potwierdza wcześniejsze przypuszczenie o występowaniu takiego związku. Jest on 
również charakterystyczny dla pozostałych banków. Zwrócić należy uwagę, że mamy do czynienia 
z zauważalną przewagą frakcji bankomatów nad frakcją banków, zlokalizowanych w danym 
powiecie. Na wykresie uwidacznia się to „przesunięciem” punktów na prawo od prostej 
proporcjonalności. Jest ono charakterystyczne dla wszystkich banków, a jego wielkość w zasadzie 
nie jest uzależniona ani od znaczenia danego banku, wyrażonego liczba placówek bankowych, czy 
też bankomatów, których jest on właścicielem. Jednak sformułowanie na tej podstawie wniosku, 
że bankomaty są zlokalizowane tylko w bankach, byłoby co najmniej daleko idącym uproszcze–
niem, jeśli nie zaprzeczeniem obserwowanej rzeczywistości. Potwierdzenie tego stanowią przed–
stawione poniżej struktury posadowienia przestrzennego bankomatów (ryc. 52).  
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Ryc. 52. Struktura lokalizacji bankomatów w układzie wyróżnionych „typów” dla wybranych 
przykładów (A–ogółem; B–PKOBP; C–ING BŚ; D–EURONET)  

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.karty.pl 
 

 Przeciętnie 70 % bankomatów nie jest związanych z „żadnym jednoznacznie 
zdefiniowanym miejscem”. Chodzi w tym przypadku o sytuację bezpośredniego posadowienia ich 
na, lub od strony ulicy 1. W przypadku wszystkich banków, poza jednym (por. ryc. 52 D), mamy 
do czynienia z dominacją ich „lokalizowania na ulicy”. Frakcja tego typu lokalizacji bankomatów, 
jak do tej pory, nie jest w zasadzie niższa niż 60 % (zob. ryc. 52 B). W skrajnych przypadkach 

                                                 
1 Zaliczono tutaj wszystkie bankomaty, które nie posiadały wpisu w polu miejsce lokalizacji. Oparto się na informacjach 

zawartych w serwisie www.karty.pl dla poszczególnych punktów czasowych opisanych na osi daty. 
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może osiągać ponad 90 % (BGŻ S.A.). Natomiast pozostałe typy lokalizacji, związane są 
z usługami 1, z wyłączeniem wyraźnie w niektórych przypadkach zaznaczającego się przemysłu, 
jako czynnika lokalizacji. Jest on charakterystyczny, między innym, dla ING BŚ (por. ryc. 52 C) 
i BPH dla których udział tego typu lokalizacji waha się od 5 do 8 %. Od początku pojawiania się 
bankomatów, można mówić o ewolucji struktury typów miejsc ich lokalizacji. Z posiadanych 
danych można wnioskować, że ukształtowała się ona po zwolnieniu dynamiki przyrostu ich liczby 
w 2002 roku. W całej masie bankomatów, w zasadzie do 2005, nie następowały rewolucyjne 
zmiany struktury ich lokalizacji. Zestawiając strukturę ogółem, z właściwą największemu 
polskiemu bankowi (PKO BP), można zauważyć, że istnieją przesłanki do twierdzenia, że struktura 
podlega zmianie na korzyść determinowania lokalizacji, w sklepach wielkopowierzchniowych, 
galeriach, pasażach handlowych i pozostałych placówkach handlowych. Podkreślić przy tym 
należy, że odbywa się to poprzez przyrost nowych lokalizacji właśnie, w tych miejscach, a nie 
likwidacje lokalizacji wcześniejszych. Marginalne znaczenie w strukturze, należy przypisać 
lokalizacjom na terenie szkół różnych typów oraz placówek związanych z ochroną zdrowia. 
Zaznaczyć należy, że istnieje wyjątek od tej reguły w postaci Kredyt Banku S.A. dla którego udział 

ę przestrzeni 

województw, a następnie byłych województw. Tym samym można powiedzieć, że ich  

                                                

ten przez cały okres kształtuje się na przeciętnym poziomie 6 %. 
 Pomimo możliwych do identyfikacji różnic w strukturach lokalizacji bankomatów, dla 
poszczególnych banków, całkowicie odmienną jest ta, właściwa sieci EURONET, sieci 
„udostępniającej” bankomaty. W jej przypadku, praktycznie do „niezbędnego” minimum 
zmarginalizowane są „lokalizacje swobodne”. Zasadnicza ich część, z przeciętnie 6 % udziałem 
w rynku bankomatów ogółem, przypada na sklepy wielkopowierzchniowe. Lokalizacje te stanowią 
przeciętnie połowę wszystkich w obrębie sieci. Uzupełniona o „pozostałe” lokalizacje, związane 
z handlem, obejmuje blisko 2/3 wszystkich lokalizacji (64 %). Warto również zwrócić uwagę na 
dwie kolejne cechy odróżniające lokalizacje sieci EURONET, od pozostałych banków. Po 
pierwsze jest to największy udział lokalizacji związanych z komunikacją (przeciętnie 2,5 %), czyli 
lotniskami, dworcami kolejowymi i autobusowymi, jaki i niewspółmiernie, do pozostałych, 
znaczny udział lokalizacji związanych z otoczeniem biznesu. Po drugie, to całkowity brak 
związania lokalizacji z edukacją oraz służbą zdrowia. Również w niniejszym ujęciu trudno jest 
jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie, jaki jest rzeczywisty stopień związania 
lokalizacji bankomatów z „odpowiadającymi im” placówkami bankowymi ? Oczywiście trudno 
jest odmówić prawdziwości stwierdzeniu, że spodziewanym był większy ich udział. Jednak wydaje 
się, że w większym stopniu jest to konsekwencja „filozofii” umieszczania informacji o miejscu 
lokalizacji, w źródle z którego w tym momencie korzystano, czy też „niepełnych” informacji 
umieszczanych na stronach internetowych poszczególnych banków. Innym prawdopodobnym 
wytłumaczeniem, może być fakt podziału na „wewnętrzne” i „zewnętrzne” lokalizacje, gdy tylko 
wewnętrzne posiadają charakterystykę miejsca lokalizacji. Jedyną możliwością rozstrzygnięcia 
niektórych z poruszonych kwestii, jest konieczność analizy poszczególnych lokalizacji 
w powiązaniu z ich umiejscowieniem w przestrzeni danej jednostki osadniczej i powiązania ich 
z innymi elementami, które mogą mieć potencjalny wpływ na posadowienie bankomatu. Takie 
podejście zostanie zaprezentowane w dalszej części tego podrozdziału. Jednak nim to nastąpi 
wartymi poruszenia są dwie kwestie, a mianowicie: przestrzenne nakładania si
palcówek bankowych i bankomatów oraz kształtowania się sieci bankomatowej. 
 Istnieje bardzo duża zbieżność i podobieństwo pomiędzy przestrzennym rozmieszczeniem 
bankomatów (ryc. 53 A) i placówek bankowych ogółem (por. ryc. 53 A z 47 A i 48 A). Zaznaczyć 
przy tym należy, że w przypadku bankomatów, w większym stopniu podkreśleniu podlega obszar 
związany z podwyższoną ich koncentracją, a zamykający się identyfikowanym wcześniej układem 
litery „L”. Równocześnie w większym stopniu, niż dla placówek bankowych, dochodzi do 
podkreślenia koncentracji bankomatów w pasie województw południowych, od dolnośląskiego do 
podkarpackiego. Podobnie jak wcześniej, w układzie poszczególnych miejscowości zaznaczeniu 
podlegają największe miasta w sieci osadniczej. W pierwszej kolejności są to siedziby obecnych 

 
1 W tym przypadku użycie określenia „usługi”, nie nawiązuje do wcześniejszych ustaleń definicyjnych i przyjętego 

podejścia (zob. podrozdział I. 3.). 
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koncentracja jest zbieżna z ogólną prawidłowością mówiąca, że funkcja usługowa ośrodka 
pozostaje w ścisłym związku z ogólną liczbą ludności danego ośrodka. Tym bardziej jest to 
uzasadnione stwierdzenie, gdyż usługa bankomatowa, w zdecydowanej swojej części, jest 
skierowana do usługobiorcy indywidualnego niż zinstytucjonalizowanego. Również w przypadku 
bankomatów, mamy do czynienia z sytuacją, w której ogólny kształt sieci nie stanowi sumy, ale 
jest wypadkowa elementów tę sieć tworzących. Podobnie jak dla placówek bankowych, podobnie 
i bankomatów, „główny” kształt sieci nadawany jest przez największe, banki określane mianem 
komercyjnych, ze szczególnym wskazaniem na PKO BP (por. ryc. 53 A i B). 
 Wspomniany bank PKO BP wraz z drugim bankiem, co do liczby palcówek i bankomatów, 
PEKAO S.A. posiadają 37 % wszystkich urządzeń działających w Polsce. To w przypadku 
drugiego z wymienionych, mamy do czynienia w większym stopniu z podkreślaniem w rozmie–
szczeniu bankomatów układu trójkąta koncentracji „potencjału” demograficznego, społecznego 
i ekonomicznego. Przejawia się to w fakcie regionalnego podziału przestrzeni bankomatowej 
pomiędzy te dwa banki. Dla banku PKO BP, „wyłączając” mazowieckie (14 %) i łódzkie (9 %), 
największe wartości udziału, a zarazem jedne z najniższych dla PEKAO S.A., są charakterystyczne 
dla województwa pomorskiego, kujawsko–pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, 
śląskiego i małopolskiego. Na ich terytorium łącznie zlokalizowanych jest blisko 52 % urzadzeń. 
Natomiast drugi z „dominujących”, na rynku usług bankomatowych bank, blisko połowę swoich 
urządzeń (47 %) ma zlokalizowanych w innych województwach (mazowieckie, łódzkie, lubelskie, 
podkarpackie). Stosując pewien stopień ogólności, można by stwierdzić, że PEKAO S.A. zarówno 
w lokalizacji bankomatów, jak i placówek bankowych, preferuje Polskę środkową i południowo–
wschodnią. Potwierdzeniem takiego wniosku znajdujemy w wyniku nałożeniu obu elementów, 
bankomatów i placówek bankowych (por. ryc. 53 B, C, D, E). Oba elementy powielają swoją 
strukturę przestrzenną. Oczywiście trudno odmówić prawdziwości stwierdzeniu, że to sieć 
placówek bankowych, w tej skali odniesienia przestrzennego, stanowi jeden z głównych 
czynników sprawczych decydujących o ich posadowieniu. Warto przy tym dodać, że wskazane 
prawidłowości są prawdziwe również w chwili, gdy jednostkę odniesienia przestrzennego stanowi 
powiat. Zauważyć jednocześnie należy, że poza powielaniem miejsc rozmieszczenia dla obu 
elementów, możemy mówić o dużym stopniu odpowiadania sobie stopnia koncentracji banków 
w stosunku do bankomatów i na odwrót. Ukazanie tego jest możliwe po zastosowaniu takiego 
samego skalowania symboli. Jednak zaznaczyć należy, że to bankomatów jest więcej niż placówek 
bankowych. Czyli będąc elementem związanym z placówka bankową, może, i występuje również 
poza nią. Jest elementem infrastruktury finansowej, który stanowi swoistego rodzaju bezobsłu–
gową / samoobsługową placówkę usługową, która powiększa obszar oddziaływania placówek 
bankowych. Wydaje się, że można go traktować jako kolejny „najniższy” element hierarchii 
palcówek bankowych, ale o najwyższej dynamice rozwoju i ekspansji, zawłaszczania przestrzeni 
obsługi. W prezentowanym podejściu należy przywołać, w stosunku do pozostałych, dwa chara–
kterystyczne przykłady. Pierwszy w którym sieć bankomatów „uzupełnia” sieć placówek banko–
wych (ryc. 53 E). W konsekwencji, traktując łącznie sieć palcówek bankowych i bakomatów, 
można powiedzieć, że jako jedyna nie preferuje żadnej części kraju. Tym samy posiada w miarę 
jednorodny stopień dostępności przestrzennej. Drugim przykładem, „odbiegającym” od pozosta–
łych, są bankomaty sieci EURONET (por. ryc. 53 F). Pozbawione placówek, nieomal w idealny 
sposób pokrywa się z obszarem identyfikowanym, jako charakteryzujący się największą koncen–
tracją przestrzenną bankomatów w skali kraju. Jednak nie da się również nie zauważyć, że 
predysponowanymi do lokalizacji bankomatów, nie tylko tej sieci, są miejskie jednostki osadnicze 
stojące najwyżej w hierarchii osadniczej. Tym samym tego typu placówka usługowa charaktery–
zuje się większą skłonnością do lokalizacji w wybranych miejscach, a z drugiej widoczna jest 
tendencja do korelowania ich występowania zgodnego z rozmieszczeniem ludności. Tym samym 
posiada „dualny” charakter, koncentrujący się wokół jej podstawowości jako usługi, jak również 
ponadpodstawowości. Wydaje się, że pytanie o charakter tego typu usługi pozostaje w dalszym 
ciągu jest aktualne (por. Ilnicki D., 2001). Stąd też jeszcze przez pewien czas nie uzyska 
jednoznacznej odpowiedzi, odpowiedzi udzielonej wprost. Dualny charakter tego typu usługi jest 
widoczny bardzo dobrze, gdy przyjrzymy się lokalizacjom w ramach organizmu miejskiego (por. 
Ilnicki D., 2007 b). Wynika to między innymi, że jakkolwiek ważnym elementem w świadczeniu 
usług jest liczba placówek, tak dla usługobiorcy ważniejszym jest jej dostępność czasowa 
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i przestrzenna. Jednak wydaje się, że warunkiem koniecznym i wystarczającym do udzielenia takiej 
odpowiedzi byłoby posiadanie informacji o liczbie potencjalnych usługobiorców, co najmniej dla 
poszczególnych miejscowości. Wynika to z faktu, że badania prowadzone już nawet na poziomie 
gminy stanowią duże uproszczenie. Pomimo zgłoszonych wątpliwości i zastrzeżeń co do 
możliwości udzielenia jednoznacznej odpowiedzi, na obecnym etapie warto przyjrzeć się kształto–
waniu sieci bankomatowej oraz temu czy dochodzi do ewolucji charakteru usługi z ponadpod–
stawowej w kierunku podstawowego jej charakteru ? 
 W oparciu o posiadane dane dla poszczególnych lokalizacji bankomatowych stwierdzić 
należy, że w badanym okresie występował zarówno wzrost liczby bankomatów, jak również miejsc 
nowych lokalizacji, rozumianych jako jednostki osadnicze w których bankomat pojawił się po raz 
pierwszy (ryc. 54). W 2005 roku można było doliczyć się blisko jednego tysiąca lokalizacji (990). 
Był to ponad dwukrotnie więcej, niż w początkowy stadium kształtowania się sieci bankomatowej 
w Polsce (448 lokalizacji) (por. ryc. 54 A). W ich przestrzennym rozmieszczaniu można zauważyć 
dwie prawidłowości.  
 

877

0 25 50 75 100

lokalizacja poza
obszarem miasta

A 1999 - 2005

220

1

439
658

1999
nowe lokalizacje

po 1999 roku

877

220

1

439
658

0 25 50 75 100

B kwiecień 2002

 

877

220

1

439
658

0 25 50 75 100

C grudzień 2004

877

220

1

439
658

0 25 50 75 100

D grudzień 2005

 

Ryc. 54. Nowe lokalizacje wraz z liczbą bankomatów na tle ich rozmieszczenia  
w całym okresie (A) oraz w wybranych punktach czasowych (B, C, D) 

z zaznaczeniem lokalizacji poza miastami (A) 
Uwagi: skalowanie pierwiastkowe  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.karty.pl, 
 
 Pierwsza to preferowanie, jako potencjalnego miejsca nowych lokalizacji, Polski 
północnej, zachodniej oraz południowej. Innymi słowy można powiedzieć, że jako miejsca 
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lokalizacji w mniejszym stopniu były pod uwagę brane obszary 7 województw (podlaskie, 
warmińsko–mazurskie, mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie). 
W pewnym sensie, wyłączając z tej grupy mazowieckie i łódzkie, można powiedzieć że dotyczą 
one obszarów najsłabiej rozwiniętych w skali kraju. Pojawianie się nowych lokalizacji było 
w widoczny sposób zróżnicowane w czasie. Najbardziej dynamiczny ich przyrosty dokonał się do 
końca 2002 roku (por. ryc. 54 B). Było to blisko 300 nowych lokalizacji, ale niecałe 400 
bankomatów. Lata kolejne charakteryzowały się nieporównywalnie niższymi przyrostami liczby 
nowych lokalizacji (por. ryc. 54 C, D). Drugą z charakterystycznych cech w rozmieszczeniu 
nowych lokalizacji, to silne ich związanie z obszarami otaczającymi rdzenie największych polskich 
aglomeracji, czy o szerszym zasięgu przestrzennym obszarami metropolitalnymi.  
 Nie zaskakuje stwierdzenie, że bankomat można spotkać nie tylko w mieście. Takie 
„niemiejskie” lokalizacje w chwili obecnej stanowią blisko 40 % ogólnej ich liczby. „Startując” 
w 1999 roku z poziomu 7 %, ich udział, przeciętnie co dwa lata, ulegał podwojeniu, aby na 
przełomie 2004 / 2005 wynieść 30 %. Zasadnicza masa tych lokalizacji jest charakterystyczna dla 
„obszaru litery L”, z jednej strony, plus aglomeracja Warszawy z drugiej. Innym charakterysty–
cznym miejscem ich występowania stanowi również pas wybrzeża w województwie 
zachodniopomorskim. Jednak pomimo zlokalizowania, w tak dużej liczbie miejsc, stanowią one 
niecałe 4 % wszystkich bankomatów. Tym samym miasta, stanowiąc tylko 60 % lokalizacji, 
koncentrują ponad 95 % wszystkich urządzeń. Tym samym można mówić o dwóch 
przeciwstawnych tendencjach. Dochodzi do rozpowszechniania się usługi bankomatowej poprzez 
wzrost liczby lokalizacji w ogóle, a w szczególności poza obszarami miast. Ze wzrostem tym 
współwystępuje również wzrost liczby samych bankomatów. To jednak pomimo proporcji 
pomiędzy lokalizacjami miejskimi i pozamiejskimi, która koresponduje ze współczynnikiem 
urbanizacji, mierzonym odsetkiem ludności miejskiej, zdecydowana ich liczba zlokalizowana jest 
w miastach. Z drugiej strony w grupie miast mamy do czynienia z preferowaniem, jako miejsc 
lokalizacji bankomatów, miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Zamieszkujące je 47 % 
mieszkańców kraju korzysta z 55 % bankomatów. W 1999 przy zbliżonym odsetku ludności 
zamieszkujących tę grupę miast, odsetek bankomatów wynosił ponad 60 %. Tym samym można 
mówić o przesłankach upoważniających do mówienia o niejednoznacznym charakterze usługi 
bankomatowej w kontekście kryterium częstotliwości korzystania z usługi (ryc. 55).  
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Ryc. 55. „Ponadpodstawowy” (A) i „podstawowy” (B) charakter usługi bankomatowej  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.karty.pl, 
 
 Przez pryzmat wzrastającej liczby lokalizacji pozamiejskich oraz liczby bankomatów 
można mówić o jej upowszechnianiu się, a tym samym przyjmowania charakteru podstawowego 
(por. ryc. 55 A, B). Jednak z drugiej strony wyraźne jest preferowanie miast, jako miejsc 
koncentracji bankomatów, z zaznaczaniem się w strukturze większego znaczenia ośrodków 
miejskich z najwyższych poziomów hierarchicznych. Tym samym można powiedzieć, że widoczny 
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jest proces wzrostu podstawowego charakteru usługi bankomatowej (por. ryc. 55 B). Nie jest ona 
w dalszym ciągu usługą podstawową, tak jak sklepy z artykułami spożywczymi, szkoły podstawo–
we itp. Jak się wydaje proces „upodstawiawiania” tego typu placówki usługowej, w skali kraju, 
będzie miał relatywnie długą historie. Jak na razie jest ona podstawową z punktu widzenia 
mieszkańca miasta. 
 Usługa bankomatowa to nie tylko infrastruktura, jej sieć, ale również to co jest z nią zwią–
zane transakcje, przepływ pieniądza i osób w ramach organizmu miejskiego i regionu. Zagadnienia 
znane, ale jak do tej pory nierozpoznane przestrzennie. Dlatego tym bardziej warto jest się przyj–
rzeć przejawom transakcji bankomatowych.  
 

VII. 3. Demograficzna i przestrzenna charakterystyka transakcji 
bankomatowych. Ujęcie wewnątrzmiejskie, regionalne, krajowe 

 
VII. 3.1. Próba identyfikacji czynników lokalizacji bankomatów 

w skali wewnątrzmiejskiej 

 Trudnym do obrony stwierdzeniem byłoby, że lokalizacja bankomatu jest przypadkowa. 
Wydaje się, że zasadniczo główną determinantą ich lokalizacji są strumienie osób. Takie 
stwierdzenie tłumaczy wszystko, ale w zasadzie nie wyjaśnia niczego. Rodzi ono pytanie gdzie 
znajdują się, miejsca początkowe, czy też pośrednie punkty tych przemieszczeń, jak również ich 
węzły ? Przy tak postawionym problemie, znalezienie odpowiedzi staje się jeszcze trudniejsze. 
Jednak można podjąć próbę wskazania przynajmniej kilku, charakterystycznych miejsc, elementów 
zagospodarowania przestrzennego, w przestrzeni miasta, które można uznać za predysponowane 
dla lokalizacji bankomatów. Pierwszym z nich są siedziby samych banków. Do kolejnych można 
zaliczyć lokalizacje w pobliżu super– i hipermarketów, hoteli oraz domów studenckich. Nie mniej 
ważnym jest „przyjrzenie się” lokalizacjom bankomatów w układzie „centrum” i „peryferie” 
miasta. Wskazanie na domy studenckie, jako miejsca lokalizacji, posiada uzasadnienie wynikające 
z większej skłonności, nie tylko posiadania, ale do korzystania z karty płatniczej przez osoby 
młodsze 1. W przypadku ponad połowy lokalizacji bankomatów, współwystępują one z siedzibami 
oddziałów banku, są w nich zlokalizowane (tab. 37). Natomiast blisko 30 % pozostałych,  
 

Tab. 37. Udział lokalizacji bankomatów w klasach odległościowych od wybranych elementów 
zagospodarowania przestrzennego 

Centrum 
miasta 

Siedziba 
banku 

"Markety"
Akademiki 

(domy 
studenckie)

Hotele
Centrum 
miasta 

Siedziba 
banku 

„Markety” Akademiki HoteleKlasa 
odległości 

udział lokalizacji w danej strefie kumulowany udział lokalizacji w danej strefie 
0 – 53 – – – – 53 – – – 
1 23 30 72 53 47 23 83 72 53 47 
2 11 13 17 11 43 34 96 89 64 89 
3 19  6 9 2 53 96 96 72 91 
4 17 2 2 13 2 70 98 98 85 94 
5 9 2  9 4 79 100 98 94 98 
6 9   2 2 87  98 96 100 
7 2     89  98 96  
8 6  2   96  100 96  
9    2  96   98  

10 2     98   98  
11      98   98  
12    2  98   100  
13 2     100     

Źródło: opracowanie własne 
 
                                                 
1 Oczywiście jako „czynnik lokalizacyjny” ma on swoje uzasadnienie w przypadku miast będących jednocześnie 

prężnymi ośrodkami akademickimi. 
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umiejscowionych jest od nich w odległości nie większej niż jeden kilometr. Jednak 
w zdecydowany liczbie, przeważają odległości nie większe niż 500 metrów. Kolejnych blisko 20 % 
miejsc oddalonych jest maksymalnie do 2 kilometrów. W sporadycznych przypadkach miejsca 
lokalizacji są od nich oddalone powyżej 2 kilometrów. 
 Dla pozostałych elementów, tylko w jednostkowych sytuacjach mamy do czynienia 
z umiejscowieniem bankomatu w hotelu, sklepie wielkopowierzchniowym, czy też akademiku. 
Ujmując zagadnienie całościowo stwierdzić należy, że przeciętnie 60 % lokalizacji występuje 
w odległości nie większej niż jeden kilometr. Największe prawdopodobieństwo „znalezienia” 
w pobliżu bankomatu, dotyczy super i hipermarketów (72 % lokalizacji), następnie akademików 
(53 %) i hoteli (48 %). Włączając kolejną strefę zauważamy, że 90 % lokalizacji bankomatów 
znajduje się w odległości, nie większej niż dwa kilometry. Natomiast dla sąsiedztwa – 
współwystępowania akademików i bankomatów, nastąpił wzrost niewiele ponad 10 %. Wynika to 
z dużego ich skoncentrowania głównie w obrębie dawnej dzielnicy Śródmieście. Stąd też, rozpię–
tości i maksymalne odległości, osiągają blisko 12 kilometrów. Natomiast dla super i hipermar–
ketów, jest to odległość zasadniczo nie większa niż 4 kilometry wobec 5 dla hoteli.  
 Odmiennie kształtuje się rozkład lokalizacji bankomatów w zależności od odległości od 
centrum miasta wyznaczonym w Bloku Rynku. Ogólnie można stwierdzić, że wraz ze wzrostem 
odległości od centrum, mamy do czynienia z systematycznym spadkiem ich liczby. Dlatego też za 
uzasadnione wydaje się stwierdzenie, że są one związane w większym stopniu z centrum, niż 
„peryferiami miasta”. Zasadnicza ich „masa” mieści się w odległości nie większej niż 4 kilometry, 
wyczerpując 70 % wszystkich lokalizacji. Włączając następne dwie strefy odległościowe, możemy 
powiedzieć, że bankomaty nie są zlokalizowane dalej, niż 6 kilometrów od centrum miasta. 
Lokalizacje bankomatów równocześnie „zamykają”, w swoim obrębie, elementy decydując o ich 
posadowieniu. 
 Ujmując w syntetyczny sposób wcześniejsze stwierdzenia można sformułować wniosek, że 
bankomaty lokalizują się w miejscach w których występuje nadwyżka podaży nad popytem 
miejscowym. Dlatego też można by uznać je za wskazujące na tak zwane miejsca centralne. 
 Podstawową wielkością różnicującą bankomaty, jest liczba dokonywanych w nich 
transakcji. W każdej lokalizacji przeciętnie realizowanych było 2,2 % wszystkich wypłat. Jednak 
można mówić o istniejącym, wyraźnym zróżnicowaniu frakcji wypłat. Współczynnik zmienności 
(Vx) osiąga wartość blisko 70 %. Również po wyłączeniu najwyższych wartości wypłat, co do ich 
liczby, zmienność spada tylko o 20 %, pozostając w dalszym ciągu na wysokim poziomie. 
Niewiele ponad 60 % lokalizacji charakteryzuje się wielkością wypłat oscylującą wokół wartości 
przeciętnej. Jest to grupa urządzeń w których frakcja wypłat nie jest większa niż 3 %.  
 Zestawiając wielkość wypłat z odległością od centrum, można zauważyć prawidłowość 
polegającą na spadku wielkości wypłat wraz ze wzrostem odległości danej lokalizacji od centrum. 
Odwrotnie proporcjonalne współwystępowanie obu zjawisk, jest obniżane co do siły, przez 
relatywnie niską liczbę bankomatów w strefie 1–2 kilometry. Nadreprezentacja frakcji wypłat, nad 
lokalizacją, w zależności od odległości od centrum, widoczna jest tylko dla ścisłego centrum. Dla 
dwóch kolejnych stref występuje relatywna równowaga wypłat i liczby urządzeń. Powyżej strefy 
trzykilometrowej zaczyna kształtować się wyraźniejsza przewaga lokalizacji nad wypłatami. 
 Zestawiając wielkość wypłat z pozostałymi elementami, mającymi potencjalny wpływ na 
ich posadowienie, zauważamy występowanie o wiele silniejszego związku. Bankomaty 
zlokalizowane w oddziałach banków realizują blisko ¾ wszystkich wypłat. Wraz ze znajdującymi 
się w bezpośrednim z nimi kontakcie (do 1 kilometra od oddziału) obejmują blisko 93 % transakcji. 
Zbliżona, jeśli nie identyczna sytuacja, ma miejsce w przypadku sklepów wielkopowierz–
chniowych. Bankomaty znajdujące się w odległości do jednego kilometra realizują blisko 80 % 
transakcji. Wraz z następną strefą frakcja transakcji osiąga wartość 91 %. Identyczny, jak 
w przypadku „marketów”, udział realizowanych transakcji ma miejsce w przypadku współwystę–
powania bankomatów i hoteli (91 %). Jednak znaczenie pierwszej strefy odległościowej to „tylko” 
55 % transakcji. W pewnym sensie odmiennie kształtuje się analizowany związek dla domów 
studenckich. W ich przypadku wyraźnie zaznacza się jedynie strefa jednego kilometra. Obejmuje 
ona 61 % wypłat. Pozostałe strefy przeciętnie dotyczą 5 % transakcji, z wyraźną tendencją do 
spadku udziału wraz ze wzrostem odległości od bankomatu. 
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 Przeanalizowane ujęcia pozwalają na wskazanie trzech, spośród pięciu wyróżnionych 
czynników, jako decydujących o wielkości wypłat oraz lokalizacji bankomatów. Za decydujący 
czynnik lokalizacyjny, należy uznać siedzibę banku oraz obecność sklepów wielkopowierz–
chniowych. Łącznie oba czynniki decydują o realizacji ¾ wszystkich transakcji. Dodatkowym 
elementem wpływającym na wielkość wypłat jest lokalizowanie bankomatu w centrum miasta. 
Mniejszą role odgrywa bliskość hoteli, czy też domów studenckich.  
 Podchodząc natomiast do zagadnienia całościowo, przez pryzmat wszystkich wymienio–
nych czynników, można określić ich „wagę” (wpływ) na liczbę realizowanych transakcji. Dokona–
no tego poprzez przypisanie danego bankomatu do najbliższego czynnika lokalizacji. W wyniku 
takiego przyporządkowania czynnikiem decydującym, z jednej strony o lokalizacji bankomatu 
i wielkości wypłat, jest bliskość oddziału banku (waga 0,69). Następnymi w kolejności 
czynnikami, o zbliżonej wadze, są hotele (0,16) i sklepy wielkopowierzchniowe (0,13). „Uprzywi–
lejowana” pozycja hoteli zdaje się wynikać z faktu ich występowania w centralnej części miasta 
oraz większej frakcji realizowanych transakcji przez bankomaty znajdujące się w odległości 
1 kilometra od bloku Rynku. Mówienie o zbliżonym znaczeniu tych czynników ma swe uzasadnie–
nie w fakcie, że bliskość bankomatu do sklepu wielkopowierzchniowego dotyczy 11 lokalizacji 
wobec 9 dla hoteli. 
 

VII. 3.2. „Pochodzenie” i wiek usługobiorców realizujących wypłaty 
w bankomatach we Wrocławiu 

 Blisko 65 % wszystkich analizowanych transakcji w bankomatach została zrealizowana 
przez mieszkańców Wrocławia. Również w stosunku do osób pochodzących spoza, Wrocławianie 
dominują co do globalnej kwoty dokonanych wypłat. Obejmują one 73 % wszystkich przepływów 
pieniężnych. Przekłada się to automatycznie na przeciętnie wyższą o 100 złotych wypłatę 
Wrocławianina, w stosunku do osoby mieszkającej poza jej granicami. Charakterystyczne jest 
zróżnicowanie tych dwóch wielkości, kiedy weźmie się pod uwagę płeć osoby dokonującej 
transakcję (ryc. 56 A, B).  
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Ryc. 56. Zależność przeciętnej wartości wypłat w bankomatach w podziale na płeć (A) oraz 
miejsce pochodzenia osób realizujących wypłaty (B) 

Źródło: opracowanie własne 
 
 Generalnie, to mężczyźni dokonuję większych wypłat co do ich przeciętnej wartości. 
Dotyczy to zarówno mężczyzn pochodzących z Wrocławia, jak i spoza miasta (por. ryc. 56 A). 
Różnica ta oscyluje wokół 70 złotych. Wskazać jednak należy, że to Wrocławianie, zarówno 
kobiety jak i mężczyźni, realizują wypłaty przeciętnie o 100 złotych wyższe (por. ryc. 56 B). Nie 
mniej istotny jest również fakt, że w przypadku osób pochodzących spoza Wrocławia osobą 
częściej dokonującą wypłaty z bankomatu jest mężczyzna. Wynikać to może z mniejszej 
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skłonności do dokonywania wypłat poza miejscem zamieszkania, lub odzwierciedlać przewagę 
w okresowych napływach mężczyzn nad kobietami. Biorąc pod uwagę sam Wrocław warto 
zwrócić uwagę, że mężczyźni dominują, w o wiele większym stopniu, w częstotliwości dokony–
wanych wypłat 1.  
 Pomijając wskazane wcześniej różnice pomiędzy kobietami, mieszkankami Wrocławia 
a pochodzącymi spoza, warto zwrócić uwagę na znaczne ich podobieństwo co do wysokości 
dokonywanych wypłat w stosunku do mężczyzn (por. ryc. 56 B). Można by powiedzieć, że to 
mężczyźni w większym stopniu przyczyniają się do różnicowana przestrzeni transakcji. 
 Równocześnie interesującym zagadnieniem, które można rozpatrywać w kontekście 
Wrocław – otoczenie, jest wskazanie na lokalizacje charakterystyczne osobom pochodzącym spoza 
Wrocławia 2. Innymi słowy bankomaty, które są preferowane, przez „(nie)mieszkańców” Rozpa–
trując to zagadnienie w układzie trzech wielkości: a mianowicie liczby dokonywanych transakcji, 
kwoty oraz przeciętnej jej wielkości, możemy mówić od 4 do 11 tego typu lokalizacji.  
 Największą liczbę bankomatów pozamiejskich można wyróżnić biorąc pod uwagę relacje 
w liczbie dokonanych transakcji. W tym przypadku, cztery z jedenastu lokalizacji, znajdują się 
w ścisłym centrum, przy głównych ulicach wychodzących z Bloku Rynku. Dwa kolejne 
zlokalizowane są przy ulicy Piłsudskiego, w części biegnącej od Głównego Dworca Kolejowego 
do centrum. Następne dwa związane są ze zlokalizowanymi, w ich pobliżu, sklepami wielkopo–
wierzchniowymi 3. Pozostałe lokalizacje związane są z kształceniem na poziomie wyższym. 
Analizując relacje liczby transakcji pomiędzy (nie)–i–mieszkańcami Wrocławia zauważamy, że 
bankomaty zamiejscowe mają z jednej strony tendencję do lokalizowania się w szeroko 
rozumianym centrum miasta oraz związane są z miejscami pełniącymi funkcje „obsługi pozamiej–
scowej”. Tym samym można sformułować wniosek, że mają charakter centrotwórczy i mogą 
stanowić miernik egzogeniczności miejsc i funkcji jakie one pełnią. 
 Natomiast odmiennie kształtuje się występowanie bankomatów pozamiejskich, gdy ich 
identyfikatorem jest relacja sumarycznej kwoty wypłat, jak i średniej wysokości transakcji. W tej 
sytuacji pozamiejskość lokalizacji dotyczy bankomatów zlokalizowanych powyżej 4 kilometrów 
od centrum miasta. Pokreślenie tej prawidłowości jest szczególnie widoczne dla przeciętnej 
wartości wypłat. Fakt ten może świadczyć o większym związaniu obszarów spoza centrum miasta, 
z terenami „bezpośrednio” przylegającymi do miasta. Stwierdzenie to jest tym bardziej 
uzasadnione, że w przypadku 4, najbardziej charakterystycznych lokalizacji, dotyczy to powiązania 
z handlem wielkopowierzchniowym oraz miejscami kształcenia na poziomie wyższym. Dlatego też 
wspomniane lokalizacje wraz z lokalizacją przy Głównym Dworcu PKP, można uznać za te 
„nastawione” w głównej mierze, na obsługę osób nie będących mieszkańcami Wrocławia. 
 Dolną granicą wieku uprawniającą do posiadania karty płatniczej jest ukończenie 12 roku 
życia. Zauważyć jednak należy, że osoby do 20 roku życia zrealizowały zaledwie 0,5 % wszystkich 
transakcji (tab. 38). Dotyczy to zarówno mieszkańców Wrocławia, jak i „(nie)Wrocławian”.  
 

Tab. 38. Struktura transakcji ogółem oraz w układzie Wrocław – otoczenie, 
ze względu na wiek usługobiorcy 

Ogółem Wrocław Otoczenie 
Przedział wiekowy 

kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem Kobiety mężczyźni razem 
poniżej 20 lat 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,8 0,4 0,5
20–29 39,7 39,4 40,2 26,4 27,8 27,1 70,2 62,8 66,2

w tym 20–24 21,4 19,0 20,4 10,4 10,2 10,3 45,7 36,3 40,6
30–39 20,0 24,1 22,5 23,2 26,5 24,9 14,3 20,4 17,6
40–49 16,5 15,6 16,3 20,9 19,2 20,0 8,0 9,6 8,8
50–59 16,8 14,0 15,6 22,6 18,7 20,6 5,5 5,5 5,5
60–69 3,8 3,8 3,9 5,2 5,4 5,3 0,9 1,1 1,0
70–79 0,8 1,2 1,0 1,1 1,7 1,4 0,2 0,3 0,2
80 i więcej lat 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

Źródło: opracowanie własne 

                                                 
1 „Sfeminizowanie” wypłat jest o blisko 20 punktów niższe, niż współczynnik feminizacji ludności Wrocławia (113). 
2 W dalszej części tekstu będą one określane mianem „bankomaty zamiejscowe” lub „pozamiejskie”, bądź egzogeniczne 

w przeciwieństwie do nastawionych na obsługę Wrocławian (miejscowe, endogeniczne). 
3 Jeden z nich zlokalizowany jest na Węźle Bielańskim. 
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Charakterystyczne jest również niewielkie znaczenie w strukturze wieku osób powyżej 60 roku 
życia. Ta grupa wiekowa, ogółem dokonała 5 % wszystkich transakcji. Zestawiając tę grupę 
wiekową, dla Wrocławia i jego otoczenia, widoczna jest blisko 6–krotna przewaga rdzenia 
aglomeracji nad jej otoczeniem. 
 Powyższe zestawienie w sposób jednoznaczny wskazuje, że wiekowa struktura wypłat 
ogółem stanowi wypadkową wyraźnie różnych struktur dla Wrocławia i jego otoczenia. Jest ona 
zdeterminowana przez wypłaty realizowane przez osoby nie będące mieszkańcami Wrocławia. 
W tym przypadku 2/3 stanowią osoby w wieku 20–29 lat. Jednak warto zwrócić uwagę, że w tym 
przedziale wiekowym, dominują osoby w wieku 20–24 lat. Jej znaczenie jest ponad półtora razy 
większe. Charakterystyczne jest również to, że w tej podgrupie wiekowej, zdecydowanie dominują 
kobiety. Udział kobiet w wieku 20–24, jest blisko o 10 % większy niż mężczyzn, a rozkład 
wartości posiada wyraźnie zaznaczoną asymetrię prawostronną. Odmiennie natomiast kształtuje się 
struktura wiekowa mieszkańców Wrocławia. Z jednej strony mamy do czynienia ze złagodzeniem 
stopnia asymetrii oraz bardziej „proporcjonalnym” udziałem w czterech kolejnych przedziałach 
wiekowych (20 – 59 lat). W dalszym ciągu dominującą w strukturze grupą wiekową jest 20–29 lat. 
Jednak jej znaczenie ma w tym przypadku charakter podwyższonego znaczenia. Nie jest to już 
dominacja, jak to ma miejsce w przypadku osób pochodzących spoza Wrocławia. Druga istotna 
różnica polega na tym, że podgrupa wiekowa 20–24 lata posiada zdecydowanie niższe, niewiele 
ponad 30 % znaczenie. Dlatego też, ze względu na jego całościową dominacje, w rozbiciu na grupy 
pięcioletnie, można pokusić się o sformułowanie wniosku o różnicy rozkładów transakcji 
„pochodzących” z Wrocławia i jego otoczenia (ryc. 57). „Transakcje wrocławskie” charakteryzują 
się relatywnie większym stopniem symetrii z tendencją do spłaszczenia rozkładu, gdy „transakcje 
pozamiejscowe” to silnie zaznaczona asymetria prawostronna. Stwierdzenie to może stanowić 
również podstawę do zweryfikowania przypisanego im wczesniej miejskiego i pozamiejskiego 
charakteru. 
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Ryc. 57. Struktura liczby transakcji w układzie grup wiekowych ogółem, 
dla Wrocławia oraz otoczenia 

Źródło: opracowanie własne 
 
 Powyższe stwierdzenie znajduje swoje odzwierciedlenie w miarach pozycyjnych i miarach 
rozproszenia rozkładów, a w szczególności w przeciętnym wieku osoby dokonującej transakcji. 
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 Trudniej, niż to miało miejsce w sytuacji badania relacji wybranych wielkości pomiędzy 
Wrocławiem a jego otoczeniem, jest wyznaczyć wartości progowe, po przekroczeniu których 
można mówić o miejskim, bądź pozamiejskim charakterze danej lokalizacji. Podobnie jak 
poprzednio, skoncentrujmy się na identyfikacji bankomatów egzogenicznych. Tym samym 
interesują nas lokalizacje charakteryzujące się: 
 z niską przeciętną wieku osoby dokonującej wypłat,  
 prawostronną, dodatnią asymetrią rozkładu (A>0) oraz 
 leptokurtycznością – większą „szczupłością” niż rozkład normalny (K>3). 
 Powyższe warunki należy traktować jako konieczne, a progi parametrów przyjęły 
następując wartości 1: dla asymetrii wartość nie mniejsza niż 0,9; spłaszczenia (kurtozy) co 
najmniej 3,4; a przeciętny wiek, nie większy, niż 34 lata. Na bazie tak zdefiniowanych kryteriów 
zidentyfikowano, dla miar rozproszenia, po 13 lokalizacji, a wieku „jedynie” jedenaście. Łatwo 
zauważyć, że jest ona identyczna z liczbą lokalizacji egzogenicznych, gdy jako kryterium identyfi–
kacji wykorzystano proporcje pomiędzy liczbą transakcji, sumaryczną kwotą dokonywanych 
wypłat oraz przeciętnej jej wartości. Oczywiście „otwartym” i kolejnym pytaniem, pozostaje na ile 
obie identyfikacje są ze sobą zgodne ? Zestawiając je, można w ich przypadku mówić o co 
najmniej dużym stopniu zbieżności (tab. 39). 
  
Tab. 39. Zestawienie identyfikacji bankomatów pozamiejscowych w oparciu o charakter rozkładu 
wieku osób z tą dokonaną na podstawie relacji podstawowych elementów opisujących transakcje 

bankomatowe. 
Wiek dokonujących transakcje Relacja Wrocław a otoczenie 

liczba
sumaryczna 

kwota 
średnia

Numer 
lokalizacji2 a

( (
lsymetria 

A>0,9) 
kurtoza 
K>3,4) 

w
<

iek 
 34 w

iczba 
ystąpień

transakcji 

liczba 
wystąpień 

Sumaryczna 
liczba 

wystąpień 

39 1 1 1 3 1 1 1 3 6 
13 1 1 1 3 1 1 – 2 5 

2 1 1 1 3 1 – – 1 4 
3 1 1 1 3 1 – – 1 4 
9 1 1 1 3 1 – – 1 4 

12 1 1 1 3 1 – – 1 4 
42 1 1 1 3 1 – – 1 4 
46 1 1 – 2 1 1 – 2 4 

1 1 1 1 3 – – – – 3 
4 1 1 1 3 – – – – 3 
5 1 1 1 3 – – – – 3 

10 1 – 1 2 1 – – 1 3 
44 1 1 – 2 – – – – 2 
35 – 1 – 1 – – – – 1 

6 – – – – – – 1 1 1 
29 – – – – – – 1 1 1 
28 – – – – – – 1 1 1 
32 – – – – – – 1 1 1 
45 – – – – – – 1 1 1 

Źródło: opracowanie własne 
 
 Charakterystyczne jest wysokie podobieństwo wszystkich trzech kryteriów – miar 
rozproszenia przeciętnej wieku osoby (por. tab. 39). Z wyróżnionych 14 3 lokalizacji, aż 10 spełnia 
każde kryterium. Dlatego też można je, identyfikować jako typowe lokalizacje o charakterze 
pozamiejscowym. Wzmacniane jest to przez spełnione również kryterium relacji liczby oraz 

                                                 
1 Wyznaczenia wartości progowych dokonano posługując się metodą naturalnych prześwitów. 
2 Numerację bankomatów umieszczono na rycinach:, 69, 70, 71, 73. 
3 Do grupy lokalizacji pozamiejscowych zaliczono również dwie (numer 10, 35), które spełniły tylko jedno z trzech 

kryteriów (zob. tab. 39). 

 



„Wybrane elementy infrastruktury ....” 223

ogólnej kwoty dokonywanych transakcji w poszczególnych lokalizacjach. Całkowicie 
nieprzystającym kryterium, do identyfikacji lokalizacji pozamiejscowych, jest przeciętna wartość 
dokonywanej transakcji.  
 Abstrahując od wartości liczbowych opisujących charakter rozkładów, stanowiących 
podstawę identyfikacji lokalizacji pozamiejscowych, warto przyjrzeć się typowym ich rozkładom 
(ryc. 58.) 
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Ryc. 58. Udział transakcji dokonywanych w typowej lokalizacji 

zamiejscowej – egzogenicznej (A) i miejscowej (C) oraz 
odpowiednio przejściowych (B, D) ze względu na wiek osoby dokonującej transakcji 

Źródło: opracowanie własne 
 
 Obraz przestrzennego rozmieszczenia wyróżnionych typów lokalizacji charakteryzuje się 
wyraźnie zaznaczoną regionalizacją – strefowością (ryc. 59). Z 14 lokalizacji pozamiejskich, 
w tym dwóch o charakterze przejściowym, blisko 2/3 zlokalizowanych jest w odległości nie 
większej niż dwa kilometry od centrum. Z lokalizacji pozamiejskich, 4 występują w granicach 
Starego Miasta Zabytkowego. Natomiast brak jest lokalizacji o chociażby zarysowanym typie 
miejscowym. 
 Dokonując „klasyfikacji”, mającej mieć w założeniu charakter dychotomiczny, nie 
zakładano, że pojawią się lokalizacje o charakterze przejściowym. Typowa lokalizacja pozamiej–
scowa (por. ryc. 58 A) charakteryzuje się występowaniem transakcji dokonywanych, w blisko 
80 %, przez osoby, które nie przekroczyły 30 roku życia. Dla przejściowej lokalizacji pozamiej–
scowej (por. ryc. 58 B) widoczne jest przesunięcie dominanty do 30 roku życia z koncentrowaniem 
się zasadniczego potencjału liczby transakcji do 40 roku (ok. 70 % transakcji). Jednocześnie doszło 
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do zmniejszenia znaczenia, w strukturze transakcji, osób z „roczników” najmłodszych (poniżej 25 
roku), a które „przenoszone” jest na wypłacających powyżej 40 roku życia. Dla lokalizacji miej–
scowych, charakterystyczna jest dwumodalność rozkładu (por. ryc. 58 C). W ich przypadku 
„granicą podziału” jest 40 lat. 
 

 

miejscowy

miejscowy - przejściowy

pozamiejscowy - przejściowy

pozamiejscowy

"pozostałe" o rozkładzie normalnym
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Ryc. 59. Typologia bankomatów ze względu na charakter rozkładu wieku osób 
dokonujących wypłat w bankomatach 

Źródło: opracowanie własne 
 

 Charakterystyczną dla nich jest równoliczność udziału liczby transakcji dokonanych przez 
osoby poniżej i powyżej 40 roku życia. Różnicę wieku, pomiędzy kulminacjami, można określić 
mianem „dystansu dzielącego” dwa następujące po sobie pokolenia. Stąd też za uzasadnione zdaje 
się być stwierdzenie, że lokalizacje te są charakterystyczne dla obszarów o wysokiej gęstości 
zaludnienia wynikającej z obecności „zwartych” kompleksów mieszkaniowych, bez względu na ich 
genezę i wiek. Przejściowość lokalizacji miejskiej (por. ryc. 58 D), w stosunku do przejściowej 
pozamiejskiej, charakteryzuje się silnie zaznaczającymi się, większymi udziałami osób w wieku 
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powyżej 40 lat. Przewaga udziału w tej „grupie wiekowej”, jest przeciętnie o 10 % wyższa. 
Równocześnie brak jest istotnej różnicy pomiędzy wielkością dokonywanych transakcji do i po 40 
roku życia, wynikającej ze stałego, proporcjonalnego spadku udziału osób dokonujących wypłat 
w bankomatach, wraz ze wzrostem wieku 1. 
 W bezpośrednim otoczeniu centrum, z kilkoma wyjątkami, występują lokalizacje o typie 
miejskim przejściowym. Dopiero powyżej trzech kilometrów można mówić o występowaniu 
czystego typu miejskiego. Zwrócić należy przy tym uwagę na fakt, że większa jednorodność w tym 
względzie występuje w północnej, niż południowej części miasta.  
 Lokalizacje miejskie związane są z jednej strony z obszarami o wysokiej gęstości 
zaludnienia. Występują one na dużych osiedlach mieszkaniowych, między innymi takich jak: 
Nowy Dwór, Muchobór Mały, Gądów Mały, Osiedle Kosmonautów, Kozanów, Gaj, Zakrzów, 
Kiełczów. Są to obszary o bardzo wysokim udziale ludności w wieku produkcyjnym, z relatywnie 
młodą strukturą wiekową w skali miasta. Pozostałe typy lokalizacji bankomatów są charaktery–
styczne dla obszarów na których dominująca funkcją nie jest funkcja mieszkaniowa. Pełni ona na 
tych obszarach rolę uzupełniającą, oddając pola „funkcji pracy” i szeroko rozumianej funkcji 
usługowej. Można by pokusić się o stwierdzenie, że stopień egzogeniczności lokalizacji jest 
odwrotnie proporcjonalny do funkcji mieszkaniowej. Jest to tym bardziej uzasadnione 
stwierdzenie, gdyż typ miejski przejściowy jest charakterystyczny dla obszarów gdzie mamy do 
czynienia z systematycznym spadkiem gęstości zaludnienia w skali całego miasta (por. Ilnicki D., 
2006). 
 

VII. 3. 3. Rytm życia miasta przez pryzmat usługi bankomatowej 

 Miasto jest „organizmem żywym”. Funkcjonuje nieustannie 24 godziny na dobę. 
Stwierdzenie banalne, chociaż jako jego mieszkańcy nie zawsze jesteśmy tego faktu świadomi. Jest 
ono zbiorem aktywności poszczególnych jego mieszkańców. Miasto nie zasypia, nie odpoczywa 
ono „pracuje” bez przerwy. Można powiedzieć, że czasem zwalnia swój rytm, aby odzyskać siły 
i na nowo żyć życiem swoich mieszkańców. Aktywność, rytm życia miasta jest pochodną życia 
jego mieszkańców. Tkanka miejska stanowi jego swoistego rodzaju krwioobieg.  
 Usługa bankomatowa ze względu na jej dostępność przez całą dobę może stanowić dobry 
identyfikator rytmu życia organizmu miejskiego 2. 
 Abstrahując od liczby dokonywanych transakcji ogółem, jak i w poszczególnych 
przedziałach godzinowych, „maksymalny przeciętny” rejestrowany udział, w poszczególnych 
lokalizacjach oscyluje wokół 10 % ogólnej ich liczby. Jedynie w sporadycznych przypadkach 
osiągają one wartości z przedziału 12–16 %. Można by powiedzieć, że na tym kończą się 
podobieństwa w godzinowych rozkładach transakcji dokonywanych w bankomatach. Jednakże 
w pewnej opozycji do tego stwierdzenia stoi niewielkie zróżnicowanie stopnia asymetrii rozkładów 
zawierające się w przedziale ± 0,2. Odstępstwa w tym przypadku dotyczą siedmiu lokalizacji. Pięć 
z nich (1, 3, 4, 5, 9) charakteryzuje się ujemnymi wartościami asymetrii. Zarówno w tych, jak 
i dwóch pozostałych przypadkach (15, 16), dotyczy to lokalizacji wcześniej zidentyfikowanych 
jako pozamiejscowe. „Obniżając” progową wartość asymetrii dochodzi do „wyłapania” 
pozostałych lokalizacji pozamiejscowych (10, 39, 42, 46). Posiadają one w odróżnieniu od pozo–
stałych, dwie charakterystyczne współwystępujące ze sobą cechy, a mianowicie są jednomodalne 
oraz wykazują się, w przedziale godzinowym 500 – 1800, dominacją transakcji dokonywanych przez 
kobiety 3 (ryc. 60). Równocześnie charakteryzują się one, w stosunku do pozostałych lokalizacji, 
relatywnie wysoką tendencją do koncentracji godziny dokonywania transakcji wokół wartości 
średniej. Stąd też pozostałe, w głównej masie miejskie i przejściowo miejskie lokalizacje, 
charakteryzują się wysokim stopniem symetrii rozkładu z tendencją do ich spłaszczenia (por. ryc. 
                                                 
1 W wyróżnionych czterech typach bankomatów, ze względu na rozkład i statystyki „nie mieszczą się” dwie lokalizacje 

(20 i 22) które można określić mianem posiadających rozkład zbliżony do rozkładu normalnego. 
2 Jedynie w przypadku dwóch lokalizacji (6 i 31) mamy do czynienia z „przerwą”, od godziny 0 do 6, w możliwości 

zrealizowania usługi. Związane jest to z godzinami pracy instytucji – punktów handlowych – na terenie których 
zlokalizowane są bankomaty. 

3 Wyjątek stanowią dwie lokalizacje (12, 13) w przypadku których to mężczyźni dominują ze względu na liczbę 
dokonywanych transakcji. Wynika to z faktu, że związane są one z lokalizacjami związanymi z funkcją kształcenia na 
poziomie wyższym. 
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60 C, D). Zwrócić należy uwagę, że lokalizacje miejskie „pomimo spłaszczenia” rozkładu, 
posiadają wyraźnie zaznaczoną dwumodalność rozkładu 1. Elementem dodatkowo je różnicującym, 
jest obecność przewagi transakcji dokonywanych przez kobiety w stosunku do mężczyzn. 
„Dominacja” kobiet dotyczy, w zdecydowanej większości miejskich lokalizacji o cha–rakterze 
przejściowym.  
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Ryc. 60. Godzinowe rozkłady transakcji dla lokalizacji pozamiejskich (A, B), miejskich (C) 
oraz przejściowej miejskiej (D) 

Źródło: opracowanie własne 
 

 Zwrócić uwagę należy na jeszcze jeden element, który jest niezależny od typu lokalizacji. 
W przypadku wszystkich urządzeń ma miejsce zdecydowana przewaga transakcji dokonywanych 
przez mężczyzn w godzinach wieczornych i nocnych 1900 – 2300 oraz wczesno porannych 000 – 600 
(por. ryc. 60). Oczywiście innym zagadnieniem jest skala dokonywanych wypłat, która jest 
nieporównywalnie mniejsza. Godziny wczesno poranne, to przeciętnie 3 % wszystkich transakcji 
dokonywanych w poszczególnych lokalizacjach. Natomiast godziny wieczorne i nocne to średnie 
udziały na czterokrotnie większym poziomie. Maksymalne wartości transakcji w skrajnych 
przedziałach godzinowych sięgają blisko 20 %. 

                                                 
1 Typowym spłaszczeniem, bez wyraźnej dominacji któregoś z przedziałów godzinowych charakteryzują się dwie 

lokalizacje przejściowe, miejska i pozamiejska, odpowiednio 41, 44.  
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 Ze względu na zasygnalizowaną wcześniej „tendencję” do kształtowania się symetry–
cznych rozkładów, „przeciętnej godziny” dokonywanych wypłat, za nieuzasadnione należy uznać 
wykorzystywanie jej przy identyfikacji lokalizacji miejscowych i pozamiejscowych 1. Warto 
jednak zaznaczyć, że wyższe wartości charakterystyczne są dla lokalizacji pozamiejscowych. 
Jednak zdecydowanie lepszą miarą są wartości kwantylowe. Wartości kwartylowe charakteryzują 
się większym zróżnicowaniem, niż przeciętna godzina transakcji. Współczynnik zmienności 
wartości kwartylowych spada od wartości 7,2 % (1 kwartyl) do 4,5 % dla kwartyla trzeciego 
(ryc. 61).  
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Ryc. 61. Rytm życia miasta w oparciu o wartości kwartylowe (A – pierwszy kwartyl; 
B – drugi – mediana; C – trzeci) i dominantę realizowanych transakcji (D) 

Źródło: opracowanie własne 

                                                 
1 Przeciętnie wartość godzinowa transakcji to 1400. Rozpiętość wartości pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami 

wynosiła dwie i pół godziny. „Wykluczenie” tej statystki wynika również z niewielkiej zmienności na poziomie 4 %. 
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 Dobowe zróżnicowanie liczby dokonywanych transakcji bankomatowych uwarunkowane 
jest dobowym rytmem życia jednostek. Tym samym fakt jego występowania jest bezdyskusyjny 
i oczywisty. Pod znakiem zapytania stoi natomiast zróżnicowanie liczby dokonywanych transakcji 
w cyklu tygodniowym, czy też poszczególnych miesięcy. Podchodząc do zagadnienia od strony 
czysto teoretycznej, można by sformułować kilka pytań porządkujących analizę w tym względzie. 
Zakładając występowanie zróżnicowania, które jednak nie graniczy z pewnością, pojawia się 
pytanie o jego charakter, jako całości, oraz w poszczególnych lokalizacjach. Tym samym można 
zadać sobie pytanie, czy dokonanie porządkowania bankomatów, w tym względzie będzie 
nawiązywać do wcześniejszych ich klasyfikacji i będzie zdeterminowane, przez wcześniej 
zidentyfikowane czynniki lokalizacji ? Wątpliwości co do występowania zróżnicowania wynikają 
z faktu coraz bardziej powszechnego korzystania z karty płatniczej jako środka płatniczego. W tym 
też przypadku można postawić pytanie alternatywne, czy nie będzie tak, że struktury wypłat będą 
miały zbliżony charakter ? 
 W tygodniowym cyklu wypłat można wyróżnić dwa charakterystyczne okresy, a miano–
wicie od poniedziałku do piątku i tak zwany weekend, obejmujący trzy kolejne dni (piątek sobota, 
niedziela). Dyskusyjnym jest czy, w kontekście liczby dokonywanych wypłat w bankomatach, 
piątek to „ostatni dzień pracy”, czy też już „dzień wolny”.  
 W strukturze liczby transakcji dokonywanych w bankomatach, w układzie poszczególnych 
dni tygodnia, można zauważyć trzy charakterystyczne prawidłowości. Po pierwsze, przez pierwsze 
pięć dni tygodnia mamy do czynienia z utrzymywaniem się przeciętnego dziennego odsetka 
transakcji, na relatywnie stałym poziomie, oscylującym wokół 16 %. Zaznaczyć jednak należy, że 
w piątek występuje wzrost znaczenia w strukturze wypłat o 1 %. Natomiast, po trzecie, co jest 
pewnym zaskoczeniem, następuje gwałtowny spadek liczby realizowanych wypłat w sobotę 
i niedzielę. Najniższe wartości charakterystyczne są dla niedzieli. W skrajnych przypadkach stano–
wią one jedynie 5 % transakcji realizowanych w całym tygodniu.  
 Wyróżnienie trzech okresów w tygodniu i zidentyfikowane prawidłowości znajduje swe 
odzwierciedlenie w podstawowych charakterystykach rozkładów statystycznych. W syntetyczny 
sposób przedstawiono to zagadnienie w oparciu o tak zwany wykres pudełkowy (ryc. 62). Jak 
można zauważyć mamy do czynienia z niewielkimi odchyleniami od „normalności rozkładów”. 
Przejawia się to w niskich wartościach skośności i widocznej tendencji do koncentracji wartości 
wokół wartości przeciętnej. 
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Ryc. 62. Zmienność i charakter rozkładów liczby transakcji w poszczególnych lokalizacjach 
w układzie dni tygodnia 
Źródło: opracowanie własne 
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 Potwierdzeniem tego faktu jest identyczność dwóch miar pozycyjnych – średniej 
i mediany. Zwrócić należy uwagę, że w cyklu tygodniowym zmienia się charakter skośności z lewo 
(poniedziałek – czwartek) na prawostronną (sobota, niedziela). W podobny sposób zmienia się 
zakres zmienności, a tym samym odchylenie standardowe oraz współczynnik zmienności. 
W oparciu o kształtowanie się wartości tych miar, w dalszym ciągu można mówić o trzech 
charakterystycznych okresach, z tą jednak różnicą, że pierwszy zamyka się od poniedziałku do 
środy, z rozstępem i zmienności na poziomie 6 % oraz odchyleniu standardowym oscylującym 
wokół jedności. Drugi obejmuje czwartek i piątek. Charakteryzuje się on rozstępem wartości 
niewiele przekraczającym 3,5 % i prawie „całkowitym brakiem” zmienności (Vx=4 %). Te dni są na 
tyle rożne od sąsiadujących, że można okres ten nazwać przejściowym. Oddzielają one dwa 
zasadniczo różne od siebie okresy. Sobota i niedziela to okres, w stosunku do pierwszego, 
dwukrotnie większego rozstępu pomiędzy skrajnymi wartościami dla poszczególnych lokalizacji, 
jak i trzykrotnie większej diagnostyczności opisanej współczynnikiem zmienności. Dlatego też 
w tygodniowej zmienności wielkości wypłat można wyróżnić trzy typy „rozkładów”: 
– „typowy”, najbardziej liczny obejmujący 40 % lokalizacji, charakteryzujący się udziałem 

transakcji w pierwszym okresie ma poziomie 16 % i wzroście tego udziału w drugim o kolejne 
2 %, 

– „stagnacyjny”, który obejmuje 30 % lokalizacji, w których to w dwóch pierwszych okresach, 
poziom realizowanych transakcji kształtuje się na poziomie 17 %, a różnica pomiędzy 
pierwszym a drugim okresem jest „śladowa”, nieznacznie przekraczająca 0,1 %, 

– centralny – charakteryzujący się systematycznymi wzrostami liczby dokonywanych transakcji 
od poniedziałku do piątku, kiedy to osiągają swoje maksimum (16–18%). W tym typie 
w szczególny sposób wyróżniają się lokalizacje związane z wielkopowierzchniowymi centrami 
handlowymi w przypadku których różnice poniedziałek – piątek sięgają blisko 5 %. Drugą 
grupą lokalizacji należącą do tego typu są bankomaty ze ścisłego centrum miasta 1. 

 Włączając do analizy zróżnicowania liczby dokonywanych wypłat w układzie dni 
tygodnia, płeć osoby dokonującej transakcji, można sformułować dwa kolejne wnioski natury 
ogólnej.  
 Po pierwsze, w blisko ¾ lokalizacji, przez cały tydzień, mamy do czynienia z przewagą 
mężczyzn w liczbie realizowanych transakcji ogółem. Dla pozostałych przewaga mężczyzn 
generalnie dotyczy tylko soboty i niedzieli. Zaznaczyć należy, że przeciętnie jest to przewaga 
oscylująca wokół 0,1 %. Jedynie w dwóch (z 14) lokalizacjach (numer 3, 23) występuje dominacja 
kobiet w liczbie dokonywanych transakcji. Dominacja transakcji dokonywanych przez kobiety 
dotyczy lokalizacji związanych z bezpośrednim centrum miasta (między innymi, numer 1, 2, 3, 4, 
8, 9), „węzłami komunikacyjnymi” (5, 10, 25, 24), czy też w sąsiedztwie centrów handlowych (23, 
38). 
 Dokonując natomiast porównania struktur wielkości wypłat, w rozbiciu na płeć, 
w poszczególnych dniach tygodnia, zauważamy prawidłowość zawierającą się w stwierdzeniu, że 
kobiety większą część transakcji bankomatowych realizują od poniedziałku do piątku. Nieliczne 
przypadki odstępstw od tej reguły, dotyczą lokalizacji, w których mężczyźni blisko dwukrotnie 
częściej pobierają gotówkę z bankomatów (lokalizacja numer 21, 44) czy też urządzeń zlokalizo–
wanych w pobliżu dużych centrów handlowych (19, 39, 46). 
 Analiza statystyk opisowych, wielkości wypłat oraz wieku, w rozbiciu na poszczególne dni 
tygodnia, zdaje się potwierdzać przypuszczenia, co do konieczności brania pod uwagę, w analizie 
poszczególnych wielkości opisujących transakcje, dnia z których one pochodzą. Stwierdzić jednak 
należy, że przesłanką takiego stwierdzenia jest „jedynie” wartość dominanty. Ma ona znaczenie 
rozstrzygające. Opierając się o pozostałe statystyki, dla obu wielkości należałoby stwierdzić brak 
istotnych różnić pomiędzy poszczególnymi dniami tygodnia. Odnośnie analizowanych zmiennych, 
wpływ na ich kształtowanie, widoczne jest tylko dla godzinowych rozkładów liczby 
dokonywanych transakcji. Dominanta dla tej zmiennej, w sobotę i niedziele, przypada odpowiednio 
na godzinę 1100 i 1200, gdy w pozostałe dni tygodnia jest charakterystyczna dla godzin popołudnio–

                                                 
1Całkowicie odmienną w swym charakterze, nie dającą się umieścić w żadnym typie lokalizacją jest lokalizacja nr 38. 

W jej przypadku mamy do czynienia ze spadkiem liczby dokonywanych transakcji tylko w niedzielę, a nie jak 
w przypadku pozostałych już w sobotę. Poza tym kulminacja wielkości wypłat przypada na środę i czwartek.  
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wych (1500 lub 1600). Natomiast dla wieku dominanta we wszystkich przypadkach posiada wartość 
24. Pozostałe miary są do siebie silnie zbliżone, jeśli nie identyczne. W doskonały sposób 
potwierdzają to rozkłady analizowanych wielkości ogółem (ryc. 63). 
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Ryc. 63. Rozkład liczby transakcji według wieku (A) godziny dokonanej transakcji (B) 
w układzie dni tygodnia 
Źródło: opracowanie własne 

 
 W obu przypadkach widoczny jest niższy poziom dokonywanych transakcji w dwa ostatnie 
dni tygodnia. Zasadnicza różnica polega na tym, że dla wieku mamy do czynienia 
z „powtarzalnością charakteru rozkładu” (por. ryc. 63 A). Natomiast dla rozkładów dobowych 
można mówić o względnej „symetrii” histogramów częstości, ale odmiennej asymetrii rozkładów, 
dla okresu poniedziałek – piątek, w stosunku do sobota – niedziela (por. ryc. 63 B). Osią symetrii 
w tym przypadku jest godzina 14. Poza samą odmiennością rozkładów istotne jest to, że powoduje 
ona zmianę rozkładu ogółem. Stąd też powstaje kolejne pytanie, czy zmiana charakteru rozkładów 
dobowych dotyczy wszystkich, czy też jedynie wybranych lokalizacji ? Tym samym, czy 
wcześniejsze uogólnienia należy w całości zweryfikować ? 
 W dotychczasowych rozważaniach, dokonywane klasyfikacje w wysokim stopniu 
nawiązywały, dawały się powiązać ze stopniem ich egzogeniczności. Stąd też powstaje pytanie, 
czy również fakt zmiany charakteru rozkładu, współwystępuje z miejskością / pozamiejskością 
lokalizacją danego bankomatu. Dokonując zestawienia tabelarycznego zauważamy bardzo wysoki 
stopień zbieżności przynależności do interesujących nas par (tab. 40). 
 
Tab. 40.Zmiany charakteru dobowego rozkładu frakcji transakcji, a egzogeniczność ich lokalizacji 

Charakter rozkładu dobowego 
Egzogeniczność / rozkład 

brak zmian zmiany 
Ogółem 

Miejscowy 2 12 14 
Przejściowy miejscowy 8 8 16 
Pozamiejscowy 11 1 12 
Przejściowy pozamiejscowy 2  2 
Pozostałe równoliczne  2 2 
Razem 23 23 46 

Źródło: opracowanie własne 
 
 Czyste typy, ze względu na stopień ich egzogeniczności, praktycznie w 100 % 
zakwalifikowały się do właściwych grup 1. Rozszerzając rozważania o typy przejściowe 
zauważamy w dalszym ciągu „idealną” zgodność dla lokalizacji pozamiejscowych. Natomiast 

                                                 
1 Lokalizacje miejscowe – zmiana charakteru rozkładów dobowych spowodowane wpływem transakcji sobotnio–

niedzielnych; lokalizacje pozamiejscowe – brak zmian charakteru. 
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zgodność dla lokalizacji miejscowych, została relatywnie obniżona (zgodnych 20 lokalizacji na 
30). W grupie lokalizacji niezgodnych można zauważyć prawidłowości związane z otoczeniem 
w którym dane bankomaty są posadowione. Niezgodność dotyczy 13 lokalizacji. W ¾ dotyczą one 
tych urządzeń, które posiadają zaznaczony endogeniczny charakter, z przesłankami do „pełnienia 
funkcji pozamiejscowej”. Stąd też, w otoczeniu tych urządzeń, poza obecną zabudową 
mieszkaniową, o relatywnie wysokiej intensywności, występują elementy zagospodarowania 
powodujące wzrost różnorodności funkcjonalnej. Z jednej strony są to lokalizacje w pobliżu 
zakładów przemysłowych (np. lokalizacja numer 17, 29), dużych centrów handlowych i targowisk 
(19, 39) lub charakteryzujące się przemieszaniem funkcji 1. Lokalizacje te współwystępują 
z węzłami miejskiej sieci komunikacyjnej. Analizując kolejne zagadnienie, opisujące przestrzeń 
usługi bankomatowej zauważamy, że w bardzo dużym stopniu jest ono zdeterminowane, nie tyle 
endo i egzogenicznością danej lokalizacji, co specyfiką danej lokalizacji i jej wpływu na taką 
właśnie dychotomię urządzeń poboru pieniądza. 
 Dotychczasowe, jednostkowe oraz łączne rozpatrywanie wielkości, opisujących transakcje 
bankomatowe, zamykały się w relatywnie krótkich przedziałach czasu, dnia ze względu na godzinę 
dokonanej transakcji lub dni tygodnia. Wyjście na wyższy poziom analizy zmian w czasie, zaczyna 
mieć dopiero sens przy ujęciu w układzie miesięcy 2.  
 Obserwując zmiany frakcji liczby, jak i wielkości wypłat ogółem, trudno mówić 
o występujących w jednoznaczny sposób prawidłowościach. Na przestrzeni osiemnastu miesięcy 
mieliśmy do czynienia z systematycznym wzrostem liczby, jak i sumarycznej wartości 
wypłacanych kwot. Wydaje się, że tendencja wzrostowa nie jest zagrożona i w dalszym ciągu 
będzie się utrzymywać. Przypuszczenie to przechodzi w pewność, gdy zestawimy nasze dane 
z wielkościami dla całego sektora bankowego w Polsce. Właściwie można mówić o wzajemnym 
powielaniu się zmian. Różnice jakkolwiek obecne, zarówno dla transakcji, jak i ich sumarycznej 
wielkości, zamykają się na poziomie 1,5 %. Różnice dotyczą w zasadzie tylko punktów skrajnych. 
W podobny sposób, przy porównaniu zachowuje się przeciętna wartość transakcji dokonanej 
w bankomacie. Zmienność różnic zamyka się od 15 do 20 PLN. Globalnie, przeciętna transakcja 
w sektorze bankowym jest o 4 PLN wyższa, niż wynika z danych. 
 Koncentrując się na zmianach w obrębie całego systemu bankowego możemy powiedzieć, 
że: 
 mamy do czynienia z niezagrożonym wzrostem liczby, jak i globalnej wartości dokonywanych 

transakcji. Zmiany te, mają zdecydowanie charakter przyrostów arytmetycznych, 
 bezwzględne przyrosty, przekładają się na przeciętną roczną dynamikę zjawiska na poziomie 

117 % dla liczby, a 123 % dla wartości dokonanych transakcji. Zaznaczyć należy, że wartości te 
pomijają trzy pierwsze lata funkcjonowania na polskim rynku usługi bankomatowej. Wówczas 
to przyrosty, odpowiednio dla liczby i wartości dokonanych transakcji, były dwu oraz dwu 
i półkrotne, 

 do przełomu 2003/2004, w całym okresie, mieliśmy do czynienia z przewagą frakcji liczy 
wypłat nad frakcją ich sumarycznej kwoty. Począwszy od 2004, następował systematyczny 
wzrost wysokości dokonywanej wypłaty, nad ich liczbą. Odwrotnie niż to miało miejsce 
w okresie wcześniejszym. 

 W tym miejscu warto zatrzymać się nad wcześniej zasygnalizowanym zjawiskiem zmiany 
funkcji karty płatniczej, z funkcji poboru pieniądza z bankomatu, na korzyść jej funkcji płatniczej. 
Jakkolwiek fakt zajścia jest intuicyjny, odczuwany, przez większość posiadaczy kart płatniczych, 
to jednak do tej pory nie wskazano kiedy nastąpiło to przejście i czy posiada ono charakter stały. 
Zjawisko niezaprzeczalnie ma miejsce, jednak w literaturze brak jest empirycznego jego 
potwierdzenia. Sytuacja jest cokolwiek paradoksalna, gdy dodamy do tego fakt, że transakcje 
bankomatowe, zarówno co do kwoty transakcji, jak i ich liczby, przez cały okres funkcjonowania 
rynku kart płatniczych w Polsce mają wyższe wartości niż te, dla płatności realizowanych przy 

                                                 
1 Pod pojęciem przemieszania funkcji należy rozumieć obecność zarówno funkcji mieszkaniowej, silnie zaznaczonych 

usług, w tym o charakterze pozamiejscowym, takich jak szpitale specjalistyczne, siedziby firm itp., wraz z wysokim 
stopniem skomunikowania tych lokalizacji z pozostałymi obszarami miasta. Innymi słowy mamy do czynienia 
z obecnością w ich otoczeniu zróżnicowanych funkcji, bez wyraźnej dominacji jednej z nich. 

2 Wynika to z faktu że ujęcie w przedziale jednego miesiąca, a w jego obrębie poszczególnych tygodni, dni godzin, 
„powielałoby” wcześniejsze podejścia. Wyjście na układ miesięcy, daje nową jakościowo informacje. 
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użyciu kart płatniczych. Równocześnie mając świadomość, że stale rośnie przewaga przeciętnej 
wartości transakcji bankomatowej nad płatniczą, która obecnie jest blisko dwu i półkrotna 1, to 
jesteśmy blisko obalenia „obiegowej” opinii, co do dominującej funkcji karty płatniczej. Wydaje 
się, że trudno za dowód zmiany funkcji karty płatniczej uznać przełom 1998/1999 roku, kiedy to 
ponad połowa transakcji dokonana została kartami płatniczymi z funkcją wypłaty gotówki 
z bankomatu, w stosunku do pozostałych typów kart w ramach kryterium funkcji 2. Oczywiście 
stosując kryterium funkcji, jako podstawę naszych rozważań, zagadnienie staje się bezprzedmio–
towe. Z drugiej strony niczym nieuzasadnione staje się „epatowanie” zmianą, która ma miejsce od 
samego początku, a wynikała raczej z faktu kształtowania się rynku kart płatniczych, niż zmian 
jakościowych zachodzących w jego obrębie. Stąd też pytanie, czy w ogóle możliwe jest mówienie 
o zmianie funkcji karty płatniczej ?  
 Wychodząc z założenia o prawdziwości takiego stwierdzenia, należy znaleźć jego 
empiryczne potwierdzenie. Ze względu na nieuzasadnione i „niemożliwe” porównywanie wartości 
bezwzględnych dokonano ich zrelatywizowania. Dla płatności i transakcji bankomatowych 
obliczono frakcje liczby i sumarycznych wartości usług tego typu. Następnie odniesiono frakcje 
liczby wypłat do ich wartości (ryc. 64).  
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Ryc. 64. Iloraz frakcji liczby z sumaryczną wartością wypłat z bankomatów oraz płatności 
dokonanych kartami płatniczymi w latach 1999 – 2006 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP 
 
 Punktem wyjścia było przyjęcie założenia, że nie rodzaj (liczba) wyemitowanej karty 
płatniczej decyduje o dominacji funkcji. Z pozostałych elementów, a mianowicie sumarycznej 
kwoty oraz liczby dokonanych transakcji, decydujące znaczenie posiada częstość dokonywanych 
transakcji, a nie wartość przeciętnej transakcji. Jak można zauważyć, trwałe przecięcie krzywych 
mam miejsce na przełomie 2003 / 2004. Symptomy przejścia zaczęły być zauważalne już na 
początku 2003. Jednak dominacja płatności, w stosunku do poboru pieniądza, to rok 2004. Warto 
zwrócić uwagę na jeszcze dwa charakterystyczne elementy. Pierwszym z nich jest rozpiętość 
pomiędzy krzywymi. Nie będzie błędem stwierdzenie, że można tę rozpiętość interpretować jako 
głębokość, stopień zaawansowania procesu przejścia funkcji karty płatniczej. Obecnie jest to 1/3 
                                                 
1 Zaznaczyć należy, że tylko w dwóch pierwszych kwartałach 1999 roku transakcja płatnicza była wyższa co do 

przeciętnej wartości od transakcji poboru pieniądza w bankomacie. 
2 Istnieją trzy zasadnicze kryteria podziału kart płatniczych: (1) kryterium sposobu rozliczania transakcji, (2) kryterium 

funkcji, (3) technologii zapisu danych. Stosując kryterium funkcji mamy do czynienia z: (a) kartą bankomatową, (b) 
kartą płatniczą z funkcją wypłaty gotówki z bankomatu, (c) kartą płatniczą bez funkcji wypłaty gotówki z bankomatu. 
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przewagi płatności nad transakcjami bankomatowymi, z jakimi mieliśmy do czynienia 
w początkowym okresie kształtowania się rynku kart płatniczych w Polsce. Zaznaczyć należy, że 
proces przejścia jest zjawiskiem, które zachodzi w dalszym ciągu. Drugi to widoczny element 
sezonowości polegający na wzroście płatności, z ich dominacją w czwartym kwartale roku, 
a odwrotnie proporcjonalnym kształtowaniem się tej prawidłowości dla usługi bankomatowej.  
 Powracając do zasadniczego wątku zróżnicowania usługi bankomatowej w układzie 
miesięcy, można sformułować pytanie, czy zmiany liczby transakcji ogółem, sumarycznej 
wielkości wypłat oraz przeciętnej transakcji nawiązują do ogólnej prawidłowości, przejawiającej 
się we wzroście wszystkich elementów ? Czy też, mamy do czynienia ze zmienną, która różnicuje 
całą badaną zbiorowość. Na tym poziomie agregacji danych jedyną zmienną mogącą dokonać 
zróżnicowania usługobiorców jest ich wiek 1. W tym celu dokonano wyróżnienia sześciu grup 
wiekowych, a mianowicie: młodzież (do 25 lat włącznie); aktywność (26–35); stabilizacja (1) (36–
45); stabilizacja (2) (46–55); dojrzałość (1) (56–60 dla kobiet; 56–65 mężczyźni); dojrzałość 
(2) (powyżej 60 dla kobiet; powyżej 65 mężczyźni). 
 Dla wyróżnionych przedziałów wiekowych struktura liczby, sumarycznej wielkości wypłat 
oraz przeciętnej wielkości wypłaty z bankomatu kształtuje się odmiennie (ryc. 65 A, B, C). 
W liczbie dokonywanych transakcji dominują dwie najmłodsze grupy wiekowe. Obie kumulują 
blisko 2/3 wszystkich transakcji (por. ryc. 65 A). Po początkowej dominacji, w liczbie dokonywa–
nych transakcji, grupy wiekowej 26–35, na przełomie lat ukształtowała się przewaga grupy 
najmłodszej. W dalszej kolejności na zbliżonych, choć różnych od siebie poziomach, z usługi 
bankomatowej korzystają grupy stabilizacji i dojrzałości wiekowej. Pomijając wakacyjny (lipiec, 
sierpień, wrzesień) spadek liczby transakcji dokonywanych przez młodzież, a lokalne w tym 
samym czasie, wzrosty udziału dokonywanych operacji bankomatowych przez ludność w wieku 
26–55 lat, częstość korzystania z usługi bankomatowej jest odwrotnie proporcjonalna do wieku 
usługobiorcy. Równocześnie można zauważyć, że w czterech najstarszych grupach wiekowych 
systematycznie spada ich udział. Stwierdzić należy, że struktura liczby transakcji oraz sumarycznej 
wielkości wypłat są do siebie silnie zbliżone (por. ryc. 65 B). Jednak różnica polega na wyraźnym 
spadku znaczenia w strukturze, najmłodszej grupy wiekowej, w stosunku do usługobiorców 
w wieku 26–55 lat. Również w tym przypadku podkreśleniu ulega okres wakacyjny. Jednak 
poziom zróżnicowania pomiędzy czterema najmłodszymi grupami wiekowymi nie jest już tak 
głęboki, jak to miało miejsce w przypadku liczby transakcji. Usługobiorcy w wieku 26–55 są 
odpowiedzialni za blisko ¾ sumarycznej kwoty całości transakcji. Natomiast młodzież realizuje 
wypłaty na takim samym poziomie co dwie najstarsze grupy wiekowe.  
 Relacje liczby i wartości wypłat, przekładają się na przeciętną wartość transakcji 
(por. ryc. 65 C). Ze względu na fakt, że w przypadku dwóch najmłodszych grup wiekowych mamy 
do czynienia z dominacją liczby, nad wartością wypłat, stąd też przeciętna wartość transakcji jest 
niska, w stosunku do pozostałych grup wiekowych. Dla młodzieży oraz grupy aktywności jest ona 
niższa, odpowiednio ponad trzykrotnie oraz o połowę. Tym samym możemy mówić o wyraźnej 
dychotomii grup wiekowych, ze względu na przeciętną wartość transakcji. Ten wyraźny podział 
jest odwróceniem sytuacji, jaka ma miejsce dla frakcji liczby wypłat ogółem. Stąd też wydaje się 
uzasadnione aby przy obserwacji zmian w układzie miesięcy posługiwać się czterema zamiast 
sześcioma grupami wiekowymi. Ze względu na wyraźne podobieństwo połączeniu mogą podlegać 
dwie najstarsze grupy wiekowe oraz dwie grupy „stabilizacyjne”. Natomiast liczba transakcji 
ogółem „zawiera wszystkie prawidłowości”. Tym samym tłumaczy zmienność dwóch pozostałych. 
 Opierając się na wyżej poczynionych stwierdzeniach i rozważaniach dotyczących zmiany 
funkcji karty płatniczej, należy zauważyć, że populacja usługobiorców w tym względzie nie jest 
jednorodna. Dominacja funkcji poboru pieniądza z bankomatu jest charakterystyczna dla dwóch 
najmłodszych grup wiekowych. „Funkcja płatnicza” jest zauważalna dla ludności powyżej 36 roku 
życia. Zaznaczyć jednak należy, że dla najstarszych grup wiekowych, mamy raczej do czynienia 
z równowagą obu funkcji przypisywanych karcie płatniczej. 

                                                 
1 Pomijamy w tym miejscu analizowanie tych wielkości w układzie Wrocław, a jego otoczenie.  
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Ryc. 65. Frakcja liczby (A), sumarycznej wielkości wypłat (B) 
oraz wartość przeciętnej transakcji (C) w układzie wyróżnionych grup wieku 

Źródło: opracowanie własne 
 
 Jak wcześniej zasygnalizowano, czasowe ujęcie zmian struktury transakcji bankomato–
wych posiada dwa charakterystyczne momenty. Najistotniejszym jest wakacyjny (lipiec, sierpień, 
wrzesień) spadek transakcji dokonywanych przez młodzież. Jest on rekompensowany w strukturze 
przez trzy następne grupy wiekowe. Drugim jest systematyczny wzrost znaczenia grupy 
usługobiorców poniżej 26 roku życia, powodujący spadek udziału w pozostałych grupach 
wiekowych. Zaznaczyć należy, że najmniejsza zmienność omawianych elementów jest charaktery–
styczna dla grupy dojrzałości wiekowej. Schodząc na poziom poszczególnych lokalizacji, należy 
spodziewać się zachodzenia prawidłowości różnicujących zmiany struktury w czasie. W dalszym 
ciągu otwartym, niezwykle ważnym, pozostaje pytanie, czy i na ile na takie prawidłowości 
wywiera wpływ pochodzenia usługobiorcy ? Pytanie to jest tym bardziej zasadne, gdyż w okresie 
18 miesięcy mieliśmy do czynienia z systematycznym spadkiem znaczenia liczby usługobiorców 
pochodzących z Wrocławia. Spadek wyniósł 5 %, z początkowego udziału na poziomie 68 %. Poza 
tym, w okresie wakacyjnym widoczny jest wzrost udziału transakcji dokonywanych przez 
Wrocławian na przeciętnym poziomie 7 %.  
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 Zauważyć należy, że po rozbiciu danych na Wrocław i jego otoczenia obserwujemy 
wcześniej wskazane prawidłowości w kształtowaniu się struktury transakcji ogółem (ryc. 66 A, B; 
por. ryc. 65 A).  
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Ryc. 66. Frakcja liczby wypłat zrealizowanych przez usługobiorców pochodzących z otoczenia (A) 

oraz miasta Wrocławia (B) 
Źródło: opracowanie własne. Oznaczenia jak rycina 65. 

 
 Struktura transakcji ogółem (por. ryc. 65 A), abstrahując od wartości dla poszczególnych 
grup wiekowych, jest praktycznie identyczna dla usługobiorców pochodzących z otoczenia 
Wrocławia (por. ryc. 66 A). W mniejszym stopniu jest to widoczne dla transakcji dokonywanych 
przez mieszkańców Wrocławia. Poza tym należy wskazać na wyraźnie mniejsze znaczenie 
w strukturze transakcji grupy młodzieży. Stąd też stwierdzić należy, że na kształtowanie ogólnej 
struktury, bardzo istotny wpływ, mają transakcje pochodzące spoza Wrocławia, z jednoczesnym 
rosnącym ich znaczeniem. Tym samym 1/3 transakcji spoza Wrocławia, posiada decydujący 
wpływ na strukturę płatności ogółem, ze szczególnym podkreśleniem znaczenia osób do 25 roku 
życia włącznie 1.  
 Przy obecności dwóch trwałych struktur płatności, dla okresu wakacyjnego i jego 
dopełnienia, zasadne jest wybranie dwóch punktów czasowych (miesięcy) dla których zostanie 
określone zróżnicowanie na poziomie poszczególnych lokalizacji. Ze względu na wzrastające 
znaczenie grupy młodzieży wybrano czerwiec i sierpień, gdzie ten wpływ jest najmniejszy 
i modyfikuje tą strukturę w największym stopniu.  
 Dokonując klasyfikacji poszczególnych lokalizacji ze względu na strukturę wiekową 
transakcji przyjęto założenie, że podstawą przyporządkowania do poszczególnych grup, klas będzie 
dominacja frakcji danej grupy wiekowej. W wyniku takiego postępowania otrzymano dla sierpnia 
klasyfikację o charakterze dychotomicznym (aktywność, stabilizacja), a dla czerwca poszerzoną 
o klasę młodzieży (ryc. 67 A, B). 
 Mamy do czynienia z ponad dwukrotną przewagą lokalizacji w których największa część 
transakcji została dokonana przez usługobiorców w wieku 36–55 lat (por. ryc. 67 A). Przeciętnie 
w każdej z tych lokalizacji, 42 % osób dokonujących transakcje pochodziło z tej grupy wiekowej. 
W skrajnych przypadkach w lokalizacjach tego typu, grupa stabilizacji wiekowej była 
odpowiedzialna za 54 i 33 % transakcji ogółem. Lokalizacje „młodsze”, charakteryzowały się 
bardzo zbliżonymi parametrami opisującymi zmienność w ich obrębie. Zakres zmienności zamykał 

                                                 
1 Widoczne jest to wyraźnie gdy określając strukturę płatności pominiemy grupę młodzieży. Wówczas udział 

w strukturze pozostałych grup wiekowych przez cały okres pozostaje na niezmiennym poziomie. W układzie 
Wrocław–otoczenie, zachowana jest również kolejność znaczenia poszczególnych grup wiekowych w realizowanych 
transakcjach: aktywność, stabilizacja (1), stabilizacja (2), dojrzałość (1), dojrzałość (2). 
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się w przedziale 34–47 %, z przeciętną na poziomie 41 %. Zasadnicza masa bankomatów, 
z najmłodszą strukturą wiekową, mieści się w promieniu 3 kilometrów od centrum (70 % 
lokalizacji). Natomiast w ścisłym centrum znajduje się połowa tego typu bankomatów (Rynek oraz 
ul. J. Piłsudskiego, na długości od dworca PKP do Pl. Legionów). W centrum dominują 
„bankomaty młodsze”. Dopiero wychodząc poza 1 kilometr następuje zdominowanie przestrzeni 
bankomatowej przez lokalizacje, w których przewagę posiadają starsi wiekowo usługobiorcy. 
Łatwo również zauważyć, że młodsze lokalizacje preferują południową cześć miasta. Tego typu 
lokalizacje, poza ścisłym centrum, związane są z funkcją usługową, z silnie wyeksponowanym 
handlem wielkopowierzchniowym (lokalizacja 23, 40, 46), szeroką rozumianą obsługą 
nieruchomości i firm (np. 16), lub nową zabudową mieszkaniową (np. 14). W miejscach tych, 
silnie zaznaczona jest funkcja miejsca, jako węzła komunikacyjnego. 
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Ryc. 67. Dominacja grupy wiekowej, wśród osób dokonujących transakcji w poszczególnych 
lokalizacjach dla sierpnia (A) i czerwca (B) 

Źródło: opracowanie własne 
 
 Zestawiając trzymiesięczny, wakacyjny okres, z dziewięciomiesięcznym pozostałym, 
zauważamy, że najmniej podatnymi na zmiany przynależności do danej klasy dominacji wiekowej, 
są lokalizacje, w których największe znaczenie posiada grupy stabilizacji. Domniemywać należy, 
że są to miejsca w większym stopniu związane z funkcją miejsca zamieszkania, a nie pracy i usług. 
Tym samym, wyodrębnienie grupy dominacji młodzieży jest konsekwencją zdecydowanej 
przewagi sierpniowej grupy lokalizacji aktywności z centrum miasta (5 bankomatów) oraz trzech 
dalszych, umiejscowionych nie dalej niż 3 kilometry od centrum. Mieliśmy również do czynienia 
z całkowitym „odmłodzeniem” trzech lokalizacji (10, 12, 13). Było to możliwe tylko dzięki temu, 
że ich funkcjonowanie jest zdeterminowane funkcją akademicką (12, 13). Trzecia lokalizacja to 
bezpośrednie sąsiedztwo Dworca PKP. Charakterystyczne jest to, że w konsekwencji wydzielają 
się grupy, z dominacją młodzieży w dokonywanych transakcjach. Grupa następna charakterysty–
czna jest „tylko” dla południowej części miasta. Powakacyjny napływ ludności, do 35 roku życia, 
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powoduje oczywiste odmłodzenie struktur. Jednak widoczne są również jednostkowe „postarze–
nia” struktury. Miało to miejsce w dwóch przypadkach (18, 23) 1.  
 Dokonując uogólnienia rozmieszczenia poszczególnych typów należy stwierdzić, że 
widoczna jest tendencja do ich regionalizacji. Lokalizacje z centrum, z dominacją transakcji 
usługobiorców do 26 roku życia, otoczone przez urządzenia w których dominują transakcje 
dokonane przez osoby powyżej 35 roku życia. Natomiast lokalizacje południowej części miasta 
zdominowane są przez usługobiorców z przedziału wiekowego 26–35 lat. 
 Reasumując rozważania podjęte w tym podrozdziale stwierdzić należy, że wieloaspektowa 
analiza transakcji bankomatowych, w poszczególnych lokalizacjach, w oparciu o relacje liczby 
transakcji dokonanych przez usługobiorców pochodzących, z Wrocławia i jego otoczenia, dokon–
ano podziału bankomatów na endo i egzogeniczne (miejscowe i pozamiejscowe). Poszerzając 
analizę, dokonano potwierdzenia dobroci takiego podziału, w oparciu o miary pozycyjne i rozpro–
szenia rozkładów liczby transakcji. Podstawą uprawniającą do zastosowania takiego podejścia było 
stwierdzenie różnych rozkładów, w układzie grup wieku ogółem, w relacji Wrocław i jego 
otoczenie. Wypadkową tych rozważań było dokonanie typologii bankomatów ze względu na 
charakter rozkładu wieku osób dokonujących wypłat w bankomatach oraz relacje ich wielkości 
ogółem, w układzie Wrocław – otoczenie. Chociaż podejścia do analizy posiadały „inne 
uzasadnienie”, i warunki początkowe, to wyniki klasyfikacji są w wysokim stopniu zbieżne. 
Lokalizacje pozamiejscowe, w 10 na 12 przypadków, zdominowane są przez usługobiorców 
z najmłodszej grupy wiekowej. Dla lokalizacji miejscowych stopień zbieżności jest jeszcze 
większy. 13 na 14 bankomatów „zdominowanych” jest przez „stabilizacyjne grupy wiekowe”. Typ 
lokalizacji przejściowych miejscowych, 10 z 16, również jest zdominowana przez najstarszych 
usługobiorców.  
 

VII. 3. 4. Pola obsługi – obszary dominacji rynkowej 

 Delimitacja rzeczywistych obszarów obsługi, stanowi jeden z etapów opisu struktury 
przestrzennej usług danego obszaru. Obszar oddziaływania placówek, ośrodków usługowych jest 
sumą indywidualnych zasięgów pochodzenia usługobiorców. Rozległość tego obszaru może być 
zmienna sezonowo, jak również jego granice przeważnie są „zamazane” na jego peryferiach. Jest 
to między innymi efekt nakładanie się obszarów oddziaływania sąsiadujących ze sobą ośrodków. 
Stąd też obszar ten trudno jest jednoznacznie wyznaczyć, jak ma to miejsce w przypadku modeli 
teoretycznych. Dodatkowo rozległość pól obsługi uzależniona jest od odległości do sąsiedniego 
ośrodka, placówki usługowej. Najczęściej regiony węzłowe wyznacza się dla miast, jako ośrodków 
usługowych. Stosunkowo rzadko tego typu badania schodzą na poziom wewnątrzmiejski. Zejście 
na niższy poziom analizy nie powoduje „usunięcia” żadnego z elementów utrudniających wyzna–
czenie pól obsługi. Dodatkowym elementem wpływającym na ich wyznaczenie jest charakter 
jednostki odniesienia przestrzennego. W naszym przypadku „pierwotną” jednostka jest rejon 
kodowy. Rejony kodowe w którym jest on zlokalizowany, traktowany jest jako węzeł obszaru 
oddziaływania. Natomiast pozostałe stanowią jego satelity.  
 Ujmując zagadnienie całościowo, rozpatrując transakcje łącznie dla wszystkich lokalizacji, 
usługobiorcy praktycznie pochodzili z terenu całego miasta. Jedynie w przypadku 51 rejonów nie 
stwierdzono realizacji wypłaty pieniędzy z bankomatu przez osoby w nim mieszkujące. 
Rozszerzając ich liczbę o rejony kodowe z których pochodziło nie więcej niż 17 transakcji 
stanowiły one blisko 11 % ogólnej ich liczby (z 1698 rejonów kodowych). Przechodząc na poziom 
poszczególnych lokalizacji, widoczne jest duże zróżnicowanie ich indywidualnych „zasięgów 
oddziaływania” mierzonego jedynie liczbą rejonów z których pochodzą usługobiorcy. Odsetek 
rejonów, z których pochodzą usługobiorcy waha się od 25 do 84 % 2. Pomimo dość istotnego 
zróżnicowania liczby rejonów kodowych, z których pochodzą transakcje w poszczególnych 
lokalizacjach, stosując jako kryterium przynależności do obszaru oddziaływania jedynie sam fakt 

                                                 
1 Należy jednak zaznaczyć, że dla lokalizacji 18, sierpniowa aktywność to przewaga w strukturze o niecałe 0,5 %, gdy 

dla lokalizacji 23, czerwcowa „starość”, to przewaga tej grupy wiekowej o te same 0,5 %. Stąd też można tę sytuację 
uznać za niediagnostyczną – przypadkową. 

2 Rozkład wartości jest rozkładem o silnie zaznaczonym normalnym charakterze. Miary pozycyjne oscylują wokół 
wartości 54 %. 
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zaistnienia wypłaty, mamy do czynienia z sytuacją, w której za każdym razem obszar 
oddziaływania poszczególnych lokalizacji można zdefiniować jako obszar miasta (ryc. 68). 
Poszczególne obszary nie wykazują nawet tendencji do podziału przestrzeni miasta. Raczej 
dochodzi do ich wzajemnego nakładania się, niż`z obecnością mniejszej lub większej części 
wspólnej. Stąd też podejście, w którym obszar oddziaływania stanowi, jest identyfikowany 
jednocześnie przez, obszar dominacji rynkowej, jak i uzupełniający uznać należy za nie mający 
uzasadnienia.  
 

lokalizacja 35
25 % - I kwartyl

 

lokalizacja 31
45 % - II kwartyl

 

lokalizacja 16
62 % - III kwartyl

 

lokalizacja 1
84 % - IV kwartyl

 

Ryc. 68. Obszary oddziaływania wybranych lokalizacji z zastosowaniem kryterium zaistnienia 
transakcji z danego rejonu kodowego 

Źródło: opracowanie własne 
 
 Stąd też, mając na uwadze specyfikę usługi bankomatowej oraz fakt, że obszary 
oddziaływania stanowią sumę składowych regionu węzłowego, koniecznym jest skoncentrowanie 
się na obszarach dominacji rynkowej. Obszar ten zazwyczaj jest identyfikowany przez pryzmat 
rejonów, z których pochodzi największa liczba usługobiorców (metoda macierzy przepływów). 
Jednak pójście tym tropem, tylko pozornie pozwala na wyznaczenie obszarów dominacji rynkowej. 
Napotykamy mianowicie dwie trudności. Po pierwsze, w przypadku lokalizacji, które określono 
mianem pozamiejscowych, wartości maksymalnej liczby transakcji nie dotyczą rejonu kodowego 
w którym jest zlokalizowany bankomat ani też będących w jego najbliższym otoczeniu. W drugim 
przypadku, aby móc porównywać obszary między sobą, należałoby wyznaczyć próg liczby 
transakcji, który stanowiłby o zaliczeniu rejonu do obszaru dominacji rynkowej. Jednak ze względu 
na bardzo duże zróżnicowanie maksymalnych wartości, jest to praktycznie niemożliwe. Pewnym 
wyjściem z tej sytuacji mogłoby być obliczenie frakcji transakcji w danej lokalizacji. Pomimo tego 
w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia z obecności pierwszej trudności. Stąd też lepszym 
podejściem wydaje się być nie podejście od strony lokalizacji (układ w pionie), ale raczej stopnia 
związania rejonu z daną lokalizacją. Innymi słowy o stopniu związania danego rejonu kodowego 
z poszczególną lokalizacją decydować będzie liczba lub udział, wewnętrzna struktura dokonywa–
nia, transakcji z danego rejonu. Posiadając informacje o rzeczywistych wielkościach przepływów 
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dokonano przeszukania macierzy (rejon kodowy x lokalizacja bankomatu) w taki sposób, że 
w danym rejonie kodowym (wierszu) odszukano największą wartość. W konsekwencji przypisano 
dany rejon jako element (składową) obszaru dominacji rynkowej danego bankomatu. W wyniku 
takiego przyporządkowania wyznaczono 43 obszary oddziaływania, obszary dominacji rynkowej 
(ryc. 69). 
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Ryc. 69. Obszary dominacji rynkowej wyznaczone w oparciu o maksymalny przepływ między 
rejonami kodowymi, a miejscami lokalizacji poszczególnych bankomatów 

Źródło: opracowanie własne 
 
 Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku pięciu lokalizacji obszar ich dominacji rynkowej 
mieści się (zawiera) w rejonie, w którym jest on zlokalizowany (lokalizacja numer 24, 35, 38, 39, 
46). Dla pozostałych, obszar dominacji rynkowej składa się od 6 do 127 rejonów kodowych. 
Łącznie wyczerpują one 99 % wszystkich jednostek odniesienia. Pozostały 1 % stanowią jednostki, 
które zostały zaliczone do co najmniej jednego rejonu. Można by powiedzieć, że stanowią one 
swoistego rodzaju obszar uzupełniający, dla całej przestrzenni transakcji bankomatowych. 
W zdecydowanej większości wydzielonych obszarów można mówić o ich wysokiej zwartości 
przestrzennej, a tym samym tendencji do jednoznacznego podziału przestrzeni miasta. Liczba 
rejonów wchodzących w skład danego obszaru dominacji rynkowej, ale nie mających bezpośre–
dniego z nimi kontaktu, dotyczy maksymalnie 7 rejonów kodowych. W ramach wydzielonych 
obszarów, ze względu na stopień ich zwartości przestrzennej można wyróżnić, poza zwartymi 
regionami dominacji dodatkowo trzy typy: o wysokim stopniu rozproszenia (lokalizacja numer 1, 
7, 39) oraz z małą liczbą rejonów (do 10) je tworzących, z jednoczesnym brakiem zwartości 
przestrzennej (lokalizacja 3, 4, 6, 9, 10, 17, 21) (ryc. 70 A, B, C, D).  
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Ryc. 70. Typy obszarów dominacji rynkowej wyznaczonych w oparciu 
o maksymalny przepływ: zwarte (A, B), rozproszone (C, D) 

Źródło: opracowanie własne 
 
 Warto zwrócić uwagę, że sytuacja braku zwartości przestrzennej, jak i reprezentowania 
regionu dominacji tylko przez rejon kodowy w którym jest zlokalizowany bankomat, generalnie 
dotyczy lokalizacji, które są nastawione na obsługę mieszkańców spoza Wrocławia. Są to tak 
zwane lokalizacje pozamiejscowe oraz miejscowe przejściowe, z silnie zaznaczonym odsetkiem 
transakcji dokonanych przez osoby niebędące mieszkańcami Wrocławia. Wyłączając lokalizacje 17 
i 21, koncentrują się one w ścisłym centrum miasta, w promieniu 1 kilometra od Bloku Rynku 
(por. ryc. 70 C). Charakterystyczne jest to, że lokalizacje tego typu, w obszarze „rdzeniowym” 
tworzone są przez kilka rejonów, mających ze sobą kontakt przestrzenny, i zbliżoną do nich liczbę, 
nie mających „punktu wspólnego”. Generalizując można powiedzieć, że rdzeń obszaru dominacji 
rynkowej obejmuje mniej niż 50 % ogólnej ich liczby. Innymi słowy, można by powiedzieć, że im 
mniejszy obszar, tym większy jego stopień rozproszenia. Najbardziej charakterystycznym jest 
przypadek bankomatu zlokalizowanego w Rynku. Obszar jego bezpośredniego oddziaływania, 
stycznego do jego posadowienia, nie jest większy niż 500 m, gdy pozostałe rejony kodowe obszar 
ten tworzący, zlokalizowane są przeciętnie w odległości 6 kilometrów. 
 Modelowe obszary węzłowe posiadają strukturę promienistą. W takim przypadku, 
jednostka stanowiąca węzeł obszaru znajduje się w jego części centralnej. W ramach obszarów 
typu zwartego można wyróżnić dwa, zasadniczo różniące się od siebie, sposoby umiejscowienia 
w stosunku do jego obszaru oddziaływania. Pierwszym, jest jego umiejscowienie w centrum 
obszaru. Sposób ten jest charakterystyczny dla znacznej części lokalizacji tego typu. Jako 
modelowe wymienić można lokalizacje o numerze: 15, 20, 28, 30, 32 (por. ryc. 70 A). W drugim 
przypadku mamy do czynienia z „przesunięciem” lokalizacji, w stosunku do jego obszaru 
dominacji, na jego obrzeża. Generalnie „przesunięcie” lokalizacji odbywa się w kierunku centrum, 
z równoczesnym rozciągnięciem obszaru „kosztem” peryferyjnych regionów kodowych. Zjawisko 
to ma miejsce, w zasadzie, w odniesieniu do skrajnych lokalizacji, a nie urządzeń z centrum miasta 
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(np. lokalizacja numer: 25, 26/27, 29, 40, 43, 44). Pomiędzy nimi znajduje się typ pośredni, 
charakteryzujący się z jednej strony rozciągnięciem w jednym kierunku i centralnym położeniem 
bankomatu (lokalizacje: 11, 33, 34). Jakkolwiek można założyć, że obszary dominacji o układzie 
koncentrycznym należą do typowych, to należy zadać sobie pytanie, jakie czynniki decydują 
o modyfikacji ich „kształtu” ?  
 Po nałożeniu na obszary dominacji rynkowej trzech elementów, a mianowicie: dróg 
głównych, kolei oraz rzeki Odry zauważamy, że każdy z nich posiada istotne znaczenie w podziale 
przestrzeni oraz wpływ na kształt obszarów węzłowych. Podział przestrzeni transakcji bankoma–
towych determinuje w największym stopniu obecność rzeki Odry. Elementem wspomagającym 
podział stanowią linie kolejowe. Zjawisko to jest bardzo dobrze widoczne dla lokalizacji 14, 15, 
16, 30↔32; 42↔11; 41↔28, gdzie granice między nimi stanowi Odra. Poza tym Stara Odra 
i Kanał Żeglugowy, powodują zamknięcie obszaru węzłowego dla lokalizacji 14, 15, 41, 42, 
w ramach tak zwanych wielkich wysp wrocławskich. Wpływ przebiegu linii kolejowych, na zasięgi 
i podział obszarów oddziaływania, widoczny jest w układach lokalizacji 11↔26/27, 34↔36/37, 
30↔14, 15. Główne, drogowe ciągi komunikacyjne, nie posiadają „żadnego” wpływu na podział 
przestrzeni 1. Są natomiast elementem modyfikującym kształt obszarów. Rozciągnięcie wzdłuż 
przebiegu dróg widoczne jest dla lokalizacji 11 (ulica Tragutta, Krakowska, Opolska), 26/27 
(Hubska, Bardzka, Buforowa), 29 (Powstańców Śląskich, Karkonoska), 40 (Grabiszyńska, Sol–
skiego). Łączny wpływ wyróżnionych elementów widoczny jest dla obszarów węzłowych lokali–
zacji 33 i 34. Fakt modyfikowania, zidentyfikowanych obszarów, przez główne ciągi komunika–
cyjne, zdaje się uprawniać do stwierdzenia, że usługa bankomatowa, poza opisem samego faktu jej 
zaistnienia, może stanowić miernik, identyfikator strumieni osób poruszających się po danym 
obszarze. Tym samym wydaje się, że w przypadku takich obszarów dominacji rynkowej, można 
mówić, że stanowią punkty pośrednie przemieszczeń ludności, w ramach organizmu miejskiego. 
 Podział przestrzeni transakcji bankomatowych w oparciu o największą wartość przepływu 
nie budzi większych zastrzeżeń. Brak jest widocznych przesłanek do jej podważenia. Jednak nie 
uwzględnia ona wielkości przepływów z danego rejonu kodowego do pozostałych lokalizacji. 
To kryterium przyporządkowujące, dany rejon kodowy do obszaru dominacji, jakkolwiek jedno–
znaczne, w tym przypadku może być obarczone błędem. Wynika to z założenia, że w danym 
rejonie wartość największego przepływu w sposób istotny różni się od wartości pozostałych i to 
ona jako jedyna decyduje o przyporządkowaniu do danego bankomatu. Jednak nie można 
wykluczyć sytuacji, że kolejne wartości będą w nieistotny sposób różne od maksymalnej. W skraj–
nym przypadku, i nie tylko w ujęciu teoretycznym, możemy mieć do czynienia ze względną 
równowagą w liczbie realizowanych transakcji z danego rejonu kodowego we wszystkich analizo–
wanych lokalizacjach. Stąd też bardziej zasadnym, w wyznaczeniu obszarów dominacji rynkowej, 
wydaje się uwzględnienie struktury transakcji danego rejonu w ramach poszczególnych lokalizacji.  
 Do wielozmiennego ujęcia wyznaczenia regionów węzłowych wykorzystano metodę 
J. H. Warda (Kostrubiec B., 1982; Parysek J., 1982). Wybór tej metody został podyktowany zape–
wnieniem przez algorytm, minimalizowania wariacji wewnątrzgrupowej. Założono, że powinno 
powstać tyle skupień ile jest lokalizacji. W pierwszym kroku zidentyfikowano, do którego skupie–
nia przynależy poszczególna lokalizacja. W czterech przypadkach stwierdzono, że mamy do 
czynienia z powstaniem układów co najmniej dwubiegunowych. Innymi słowy w ich przypadku 
mieliśmy do czynienia z tworzeniem jednego obszaru dominacji rynkowej, przez kilka lokalizacji. 
Tym samym struktura pochodzenia transakcji musiała być na tyle silnie zbliżona, że doszło do 
połączenia ich obszarów oddziaływania w jeden region. Z drugiej strony na taki stan mogło mieć 
wpływ bliskie sąsiedztwo lokalizacji, które uniemożliwiło ich wykreowanie. W trzech przypadkach 
na cztery (lokalizacja: 22↔23, 36/37↔38↔39, 45↔46) wystąpiło to dla lokalizacji oddalonych od 
siebie, nie dalej niż jeden kilometr. Czwarty układ stanowią lokalizacje oddalone od siebie o blisko 
9 kilometrów (21↔35). W opozycji do ich niepodobieństwa przestrzennego, stoi podobieństwo 
miejsca posadowienia w pobliżu portu lotniczego oraz głównego dworca PKP i PKS. Również 
w przypadku tego podejścia, do wyznaczania obszarów dominacji, mamy do czynienia z sytuacją, 
w której do obszaru oddziaływania wchodzą rejony kodowe nie mające z „zasadniczą jego masą” 

                                                 
1 Widoczny wpływ na podział przestrzeni widoczny jest jedynie dla lokalizacji 33↔34 wzdłuż ulicy Legnickiej 

i Lotniczej oraz 41↔42 ulica Mickiewicza. 
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kontaktu przestrzennego. Jednak w zdecydowanej większości przypadków, dotyczy to przeciętnie 
nie więcej niż 4 rejonów kodowych 1 (ryc. 71).  
 Kolejna różnica, w podejściu, polega na powstaniu obszaru, który nie jest związany 
z żadną lokalizacją. Istotne w jego przypadku jest to, że obejmuje on blisko 1/5 wszystkich 
rejonów kodowych. Charakteryzuje się on zróżnicowanym stopniem zwartości przestrzennej. Fakt 
jego „oderwania” od lokalizacji, świadczy o odmienności struktury poboru pieniądza w rejonach, 
które je tworzą, od „typowych” dla poszczególnych lokalizacji. Zasygnalizowana odmienność 
polega na tym, że struktura transakcji, w tym obszarze, charakteryzuje się brakiem wyraźnego 
związania z jakimkolwiek obszarem dominacji. Zakres zmienności udziału transakcji pochodzą–
cych z rejonów kodowych wchodzących w jego skład, a kierowanych do innych obszarów 
dominacji rynkowej wynosi 10 %. Jednak w ¾ przypadków stopień związania z innymi obszarami 
jest niższy niż 3,2 %. Natomiast połowa przyjmuje wartość nie większą niż 1,8 %. Przeciętnie jest 
to wartość oscylująca wokół 2,5 % z zaznaczeniem, że przeważają wartości niskie i najniższe. Jak 
zatem wygląda, lub na czym polega dobroć niniejszego podziału 2.  
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Ryc. 71. Obszary dominacji rynkowej wyznaczone w wykorzystaniem techniki grupowania 
w oparciu o algorytm J. H. Warda 

Źródło: opracowanie własne 
 

 Mając na uwadze wyłączenie z obszarów dominacji blisko 20 % rejonów kodowych oraz 
zastosowanie ostrzejszego kryterium zaliczenia rejonu kodowego do obszaru dominacji rynkowej, 
należałoby oczekiwać spadków liczby rejonów kodowych tworzących dany obszar. W blisko 2/3 
obszarów mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. Przeciętnie nastąpił spadek ich liczby o 20 
rejonów. W pozostałej grupie obszarów (1/3) przyrosty liczebności rejonów kodowych dotyczyły 

                                                 
1 Jest to przeciętnie mniejsza ich liczba, niż to miało miejsce w przypadku wyznaczenia obszarów dominacji rynkowej 

z wykorzystaniem metody największego przepływu. 
2 W dalszej części analizy uwaga zostanie skoncentrowana na odpowiadających sobie obszarach dominacji rynkowej 

(34 obszary). 
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średnio 8 rejonów. Stąd też można przyjąć, że w wyniku zastosowania nowego kryterium 
przyporządkowania następował spadek rozległości obszaru dominacji rynkowej poszczególnych 
lokalizacji. Fakt spadku liczebności jest również widoczny w wizualnym porównaniu obrazów 
dominacji rynkowej powstałych w wykorzystaniem obu metod (por. ryc. 69, 71). Poza tym 
widoczne są dwa charakterystyczne elementy. Po pierwsze spadek liczby rejonów kodowych 
doprowadził do większej ich zwartości przestrzennej. Tym samym miała miejsce tendencja do 
kształtowania się regionów modelowych, o układzie promienistym (m.in. lokalizacja 11, 26/27, 33, 
34, 42). Po drugie rejony nie wchodzące w skład żadnego regionu dominacji rynkowej, wykazują 
tendencje do koncentrowania się wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych (Legnicka – Lotnicza 
– Kosmonautów, Hubska – Bardzka – Buforowa, Krakowska – Opolska, Ślężna – Wyścigowa. 
Jednak zasadnicza „masa” (liczba) tych rejonów kodowych skoncentrowana jest w środkowo 
wschodniej części miasta. Jest ona zamknieta w trójkącie ograniczonym liniami kolejowymi 
biegnącymi w kierunku Warszawy i Opola. Znaczna ich część, obejmuje obszary charakteryzujące 
się niską intensywnością zabudowy oraz gęstością zaludnienia. 
 Samego spadku liczby rejonów kodowych, tworzących dany region dominacji rynkowej, 
nie można interpretować jako przemawiającego za dobrocią wielozmiennego ujęcia zagadnienia. 
Wydaje się, że dobrym miernikiem wskazania dobroci, jednej z dwu zastosowanych metod, może 
stanowić określenie stopnia związania rejonów, stanowiących dany region dominacji, z miejscem 
lokalizacji bankomatów. Można dokonać tego poprzez porównanie struktur pochodzenia transakcji 
w ramach wydzielonych regionów węzłowych obiema metodami. Innymi słowy chodzi o to, aby 
dany region dominacji rynkowej tworzyły te jednostki, które w największym stopniu przyczyniają 
się do jego delimitacji. Czyli posiadają najmniejsze „zanieczyszczenie” przez rejony kodowe, które 
przez liczbę transakcji są bardziej związane z pozostałymi obszarami dominacji.  
 Stąd też, znając przynależność rejonów kodowych do poszczególnych rejonów dominacji 
rynkowej, w obu metodach ich wyznaczenia, dokonano sumowania transakcji z rejonów kodowych 
do nich zaliczonych. Następnie dokonano obliczenia i zestawienia udziału transakcji 
w poszczególnych rejonach węzłowych. Zestawiając ze sobą udział transakcji skierowanych do 
danego regionu, zauważamy, że w blisko ¾ regionów doszło do większego związania rejonów 
kodowych z danym regionem węzłowym, w kontekście kierowanych do niego transakcji (ryc. 72).  
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Ryc. 72. Zmiana zwartości („podobieństwa”) obszaru dominacji rynkowej 

oraz zmiana liczby rejonów kodowych je tworzących 
Źródło: opracowanie własne 

 

 Tak jak założono wcześniej, fakt ten jest w wysokim stopniu skorelowany ze spadkiem 
liczby rejonów kodowych tworzących dany region (por. ryc. 72). W pięciu przypadkach wystąpiła 
sytuacja wzrostu podobieństwa, przy wzrastającej liczbie rejonów tworzących dany region. Tym 
samym można powiedzieć, że wzrost podobieństwa nie następował wyłącznie dzięki spadkowi 
liczby rejonów, co raczej ich spadek był konsekwencją wzrostu podobieństwa, która zapewnia 
technika grupowania metodą J.H. Warda.  
 Potwierdzenie takiego kierunku jest bardzo dobrze widoczne, gdy z obszaru dominacji 
rynkowej, powstałej z wykorzystaniem największego przepływu, wydzielimy te rejony które nie 

 



Dariusz Ilnicki 244

weszły w skład regionu z wykorzystaniem techniki J. H. Warda. Po obliczeniu stopnia związania 
zauważamy, że struktura pochodzenia transakcji bardzo słabo, jeśli w ogóle, koresponduje ze 
strukturą regionu wyznaczonego drugą metodą. Dla lokalizacji 33 (typ miejscowy – dominacja 
transakcji dokonywanych przez mieszkańców Wrocławia), mamy do czynienia z sytuacją, w której 
rejony kodowe, które „wypadły”, nie zostały włączone przez procedurę do regionu węzłowego. Tym 
samym w sposób istotny różnią się od tych do niego zakwalifikowanych. Stopień związania tych 
rejonów kodowych (19–stu wyłączonych) jest trzykrotnie mniejszy, niż tych, które region ten 
stanowią. Natomiast w sposób istotny w strukturze powiązania rośnie znaczenie transakcji 
dokonywanych w innych regionach węzłowych. Stąd też uzasadnionym jest stwierdzenie, że metoda 
największego przepływu pozwala na wyczerpanie podziału przestrzeni na regiony węzłowe całości 
obszaru objętego badaniem, z widocznym nawiązywaniem do strumieni przemieszczeń w obrębie 
organizmu miejskiego i determinowaniem pól obsługi przez podstawowe elementy liniowe jego 
zagospodarowania przestrzennego, tak metoda grupowania techniką J. H. Warda przyczynia się 
większego związania struktur pochodzenia transakcji realizowanych w danej lokalizacji. 
 Dlatego ostatnim zagadnieniem jest na ile i czy obie delimitacje nakładają się na siebie. Czy 
jest to tylko efekt statystyczny, czy pociąga on za sobą większy stopień zwartości przestrzennej, 
a tym samym przyczynia się do „wypreparowania” regionów węzłowych. W tym celu dokonano 
identyfikacji rejonów kodowych, które zarówno w jednej, jak i drugiej metodzie zostały przypisane 
do tego samego obszaru dominacji poszczególnych lokalizacji (ryc. 73) 1. 
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Ryc. 73. „Iloczyn” obszarów dominacji rynkowej wyznaczonych w oparciu  
o algorytm J. H. Warda oraz największy przepływ 

Źródło: opracowanie własne 

                                                 
1 Na rycinie pominięto obszar w skład którego wchodzą rejony kodowe nie związane z żadną z lokalizacji oraz obszary 

dominacji rynkowej złożone z rejonów kodowych, które związane są co najmniej z jedną lokalizacją (21↔35, 22↔23, 
36/37↔38↔39, 45↔46) (por. ryc. 69 i 71). 
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 W wyniku wyznaczenia części wspólnej, odpowiadających sobie obszarów dominacji 
rynkowej nie doszło do „zaniku” żadnego z wyznaczonych wcześniej obszarów. Zabieg nałożenia 
w jeszcze większym stopniu doprowadził do wypreparowania obszarów dominacji rynkowej dla 
poszczególnych lokalizacji. Mamy do czynienia z obecnością nieostrych, zamazanych granic 
pomiędzy obszarami oddziaływania. Równocześnie, w większym stopniu, widoczna jest tendencja 
do kształtowania się obszarów dominacji rynkowej o układzie promienistym, jak również wyraźnie 
niższą liczbą rejonów kodowych, które nie posiadają wzajemnego kontaktu przestrzennego.  
 Dlatego też stwierdzić należy, że wyniki uzyskane obiema metodami charakteryzują się 
wysokim stopniem podobieństwa, z widocznym tłumaczeniem i wpływem innych zjawisk na 
kształtowanie obszarów dominacji rynkowej. Stąd też można powiedzieć, że metoda największych 
przepływów dzieli przestrzeń w sposób pełny, wyczerpujący i jednoznaczny. Przy ich wyznaczeniu 
nawiązuje do przemieszczeń osób i elementów liniowych zagospodarowania przestrzennego. 
Natomiast metoda J. H. Warda, częściowo abstrahując od elementów zagospodarowania prze–
strzennego, kładzie większy nacisk na wewnętrzną jednorodność jednostek tworzących dany region 
węzłowy. W tej sytuacji można powiedzieć, że w przypadku usługi bankomatowej za uzasadnione 
należy uznać dwuetapowe podejście do wyznaczenia obszarów dominacji rynkowej. Z jednej 
strony zapewnia ono wewnętrzną jednorodność regionu węzłowego, przy jednoczesnym najsilniej–
szym stopniu związania przez wartość przepływu. Poza tym dochodzi równocześnie do wydziele–
nia obszarów niebędących de facto pod wyraźnym, jednoznacznym wpływem żadnej z analizowa–
nych lokalizacji. Tym samym takie podejście charakteryzuje się większym stopniem przybliżenia 
zagadnienia wyznaczania rzeczywistych obszarów oddziaływania. 
 

VII. 3. 5. Usługa bankomatowa jako identyfikator oddziaływania miasta 

 Dotychczasowa analiza zagadnień związanych z usługą bankomatową, rozpatrywaną 
w skali miasta i poszczególnych lokalizacjach, doprowadziła do: 
 identyfikacji czynników mających wpływ na lokalizację bankomatów, 
 wskazania na istotny wpływ otoczenia na szeroko rozumiany charakter dokonywanych w nich 

transakcji, 
 typologii bankomatów, w kontekście „egzogeniczności usługi”. Na jej podstawie wskazano, że 

są one identyfikatorem centralności miejsc, 
 wskazania na liczbę transakcji jako wielkości, która w najlepszy sposób opisuje zróżnicowanie 

usługi bankomatowej 1, 
 identyfikacji miejsc, pól obsługi, oddziaływania danej lokalizacji w skali miasta, 
 Takie ujęcie zagadnienia usługi bankomatowej nie uwzględnia jej wpływu na otoczenie, 
lub ujmując to inaczej, wpływu miasta na otoczenie. W prostym rozumieniu, jest to raczej wpływ 
otoczenia na przestrzeń usługową rynku finansowego. Z drugiej strony wychodząc poza granice 
miasta można zadać pytanie, czy informacja o liczbie transakcji spoza miasta, nie może być 
traktowana jako „nośnik” jego oddziaływania na otoczenie. Wówczas można by mówić o stopniu 
atrakcyjności miasta, właśnie w kontekście realizowania usługi, która z „założenia” ma raczej 
charakter miejscowy, podstawowy, związany z codziennym funkcjonowaniem jednostek. Precy–
zując główny wątek rozważań, koncentrować się on będzie na analizie przestrzennej, z podjęciem 
próby identyfikacji prawidłowości w skali szerszej niż miasto.  
 Jakkolwiek transakcje bankomatowe, w badanym okresie, były realizowane przez 
mieszkańców z terenu całego kraju, to zaznaczyć należy, że przeciętnie w każdym miesiącu region 
Dolnego Śląska generował 94 % wszystkich transakcji. W takim przypadku za uzasadnione należy 
uznać „ograniczenie analizy do samego województwa dolnośląskiego”. Usługobiorcy pochodzący 
z regionu w ¾ byli mieszkańcami Wrocławia. Systematycznie spadało znaczenie Wrocławia 
w liczbie transakcji ogółem. Tym samym wzrastało znaczenie otoczenia. Wzrost ten w większym 
stopniu dotyczył obszaru województwa niż pozostałych 15 województw.  

                                                 
1 Pozostałymi wielkościami opisującymi transakcje była sumaryczna kwota i przeciętna wartość transakcji. Jednak 

w toku analiz tych trzech wielkości stwierdzono, że kwota jest w istotny sposób skorelowana z liczbą, gdy przeciętna 
jest wypadkową wielkości wcześniejszych. W ten sposób mamy do czynienia z powielaniem tej samej informacji 
z coraz mniejszym stopniem ich diagnostyczności. 
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 Opierając się na koncentryczno – pasmowej koncepcji rozwoju aglomeracji wrocławskiej, 
analizę pochodzenia transakcji, przeprowadzono w pięciu koncentrycznych strefach 1. Łącznie 
obszar ten tworzy 189 jednostek poziomu NTS 5, z których 35 % stanowią miasta. Największy 
udział jednostek wchodzących w skład stref posiada województwo dolnośląskie (63 %). Drugi 
w kolejności jest region wielkopolski (22 %). Po zabiegu agregacji i zestawieniu liczby transakcji 
w układzie stref, zauważalny jest dychotomiczny ich podział (ryc. 74 A, B). 
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Ryc. 74. Udział (A) oraz liczba transakcji na 10 tys. mieszkańców (B) w badanym okresie 
Źródło: opracowanie własne 

 
 Dwie najbliższe strefy, ilościowo i jakościowo, są różne od trzech pozostałych. 
Jednocześnie są bardzo podobne do miasta. Pomijając liczbę transakcji, ich charakter jest nieomal 
identyczny. Dotyczy to szczególnie strefy bezpośredniego kontaktu z miastem. Strefę drugą, 
bezwzględnie należy uznać za bardziej podobną do miasta niż do stref pozostałych. Takiego 
przyporządkowania należy dokonać pomimo niższego poziomu frakcji transakcji w drugiej strefie, 
ale zdecydowanie wyższego niż w strefach pozostałych (por. ryc. 74 A), jak również pomimo 
wyraźnie niższego prawdopodobieństwa dokonania transakcji przez osobę z niej pochodzącej 
(por. ryc. 74 B). Takie podejście, jest tym bardziej uzasadnione, gdy zauważymy, że wakacyjne 
spadki, od trzeciej strefy włącznie wraz z otoczeniem, rekompensowane są przez transakcje 
z najbliższego otoczenia. Uzupełniając to stwierdzenie o fakt, że liczba transakcji odniesiona do 
liczby ludności, w okresie wakacyjnym wyraźnie spada, można mówić o związaniu z miastem 
dwóch pierwszych stref jego bezpośredniego otoczenia. Stąd też można postawić hipotezę, ze 
transakcje bankomatowe realizowane we Wrocławiu, w okresie wakacyjnym pozwalają zidentyfi–
kować obszary w najwyższym stopniu związane z miastem. Tym samym można stwierdzić, że 
wyznaczają one obszar jego „dominacji rynkowej”. Natomiast powakacyjny wzrost znaczenia stref 
zewnętrznych, stanowi obszar uzupełniający. Idąc dalej tym tropem, można mówić o możliwości 
delimitacji na tej podstawie zasięgu aglomeracji wrocławskiej. Równocześnie można sformułować 
przypuszczenie, że strefa podmiejska nie jest już zamknięta w obrębie jednostek bezpośrednio do 
niego przylegających. Stanowi ją pierścień dwóch gmin wokół granic administracyjnych 
Wrocławia.  
 W obrębie wyróżnionych stref miasta, generowały one blisko dwa razy więcej transakcji 
niż tereny wiejskie. Jedynie w pierwszej strefie mieliśmy do czynienia z większą frakcją transakcji 
realizowanych przez osoby pochodzące spoza miast tego pierścienia. W następnych dwóch 
przewaga miast była nieproporcjonalnie mniejsza, w stosunku do dwóch stref zewnętrznych.  

                                                 
1 Wcześniejsze ograniczenie analizy do województwa dolnośląskiego musi zostać rozszerzone o dwa województwa 

(opolskie, wielkopolskie), ze względu na zachodzenie wyznaczonych stref koncentrycznych na ich obszar. 
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 Schodząc z analizą w obręb poszczególnych jednostek (miast i gmin), należałoby nie tyle 
zakwestionować wcześniej stwierdzoną strefowość w obrazie przestrzennego zróżnicowania liczby 
dokonywanych transakcji, co mówić o ich koncentracji w obrębie dwóch pierwszych pierścieni 
gmin wokół Wrocławia (ryc. 75 A, B). W zasadzie podkreśleniu podlega tylko pas jednostek 
bezpośrednio przylegających do miasta Wrocławia. Szczególnie wysokie wartości charakterysty–
czne są dla gmin: Długołęka, Kobierzyce, Miękinia, Święta Katarzyna, wskazując tym samym na 
główne – ciągi komunikacyjne – oraz obszary podwyższonej aktywności społeczno – gospodarczej 
wokół Wrocławia. Drugi pas gmin zaznacza się, ale w niewielkim stopniu. Jednak w jego 
przypadku trudno jest mówić o występowaniu zwartości przestrzennej i wysokiego stopnia 
podobieństwa wewnętrznego. Relatywnie wyższe wartości, nawiązujące do pierwszego pasa gmin, 
są charakterystyczne jedynie dla południowej jego części. Zwrócić należy uwagę, że w drugim 
pasie, w wyraźny sposób zaznaczają się, co do liczby realizowanych transakcji miasta 
(por. ryc. 75 A). Ustępują one jedynie takim ośrodkom jak: Legnica, Głogów, Lubin, Wałbrzych, 
Jelenia Góra. Stwierdzenia te potwierdzają wcześniejsze spostrzeżenia dotyczące innego charakteru 
dwóch pierwszych pasów gmin od pozostałych. Jednak trudno mówić o wysokim stopniu jego 
wewnętrznej homogeniczności. Spostrzeżenia te są prawdziwe dla rozkładów w obydwu punktach 
czasowych. Ukazanie rozkładu przestrzennego dla sierpnia i października ma swe uzasadnienie 
wynikające z wakacyjnego „załamania” liczby dokonywanych transakcji ogółem i pytaniem, o to 
czy są tego i jakie „konsekwencje przestrzenne” ?  
 Za słuszne można uznać stwierdzenie, że aglomeracja wykazuje się nie tylko dobowym 
rytmem zasięgu oddziaływania, ale że jest on również zdeterminowany funkcjami, które są dla niej 
charakterystyczne. W tym przypadku chodzi o jego funkcję, jako ośrodka kształcenia na poziomie 
średnim i wyższym. Zestawienie dwóch sąsiadujących ze sobą okresów uwidacznia istotny wzrost 
liczby transakcji realizowanych przez osoby pochodzące spoza Wrocławia w momencie 
rozpoczęcia się roku akademickiego (październik, por. ryc. 68 B). Zarys tego obszaru jest wido–
czny w okresie wakacyjnym, ale stanowi jedynie tło dla pasa dwóch gmin wokół rdzenia aglome–
racji. Wraz z napływem młodzieży uczącej się, następuje jego „wypreparowanie”, z jednoczesnym 
większym wpływem transakcji pochodzących z obszaru województwa opolskiego i lubuskiego. 
Charakterystyczne jest to, że w wyniku wzrostu jego znaczenia, nie dochodzi do rozmycia 
i „wchłonięcia” pasa dwóch gmin wokół Wrocławia. Jest on w dalszym ciągu widoczny i dominuje 
co do liczby transakcji w stosunku do całego kraju. Stąd też zasadne wydaje się być przypuszcze–
nie, że stały zasięg oddziaływania i związania funkcjonalnego, poza miastami, dotyczy pasa dwóch 
gmin wokół miasta Wrocławia. Jest to obszar, który czerpie korzyści płynące z rdzenia, a jedno–
cześnie nadaje mu rozmach i charakter.  
 Wydaje się, że w tym miejscu po raz pierwszy można postawić wniosek, że poza samym 
opisem zjawiska transakcji płatniczych, wielkości o nich mówiące mogą być one wykorzystywane 
do analiz w skali ponadlokalnej do określania, z jednej strony zasięgu oddziaływania, jego 
ewentualnej zmienności sezonowej, a poprzez obserwacje gradientów w liczbie transakcji fakty–
cznej delimitacji aglomeracji. Jednak w dalszym ciągu otwartą pozostaje kwestia, czy aglomeracja 
wrocławska to rdzeń (Wrocław) i pas dwóch wokół niego ? Czy też w dalszym ciągu obszary 
bezpośrednio do niego przylegające ?  
 Analiza zjawiska transakcji w układzie miast i gmin nie upoważnia w pełni do rozszerzenia 
aglomeracji wrocławskiej o kolejny pas gmin. Przypisanie transakcji do jednostek podziału 
poziomu NUTS 5 było wtórne, w stosunku do pierwotnej informacji przyporządkowującej daną 
transakcję do kodu pocztowego. Pomimo, że dysponowano wykazem kodów pocztowych dla 25 
tysięcy miejscowości w Polsce, z ich przynależnością do poszczególnych jednostek podziału 
administracyjnego, to okazało się, że jakkolwiek przyporządkowanie miało zupełny, jednoznaczny 
i wyczerpujący charakter, to przejście, ze względu na specyfikę podziału na rejony kodowe, 
doprowadza do „zakłamań” przestrzennego rozkładu zjawiska. Dotyczy to szczególnie sytuacji, 
w których jeden kod pocztowy jest właściwy zarówno dla miasta, jak i obszaru gminy. 
Wielokrotnie wystąpiły przypadki, że miejscowości z otoczenia miasta, a leżące poza jego 
granicami administracyjnymi, zaliczone zostały w jego obręb. Stąd też obraz w układzie miast 
i gmin traktować należy jako swego rodzaju przybliżenie. Biorąc pod uwagę zasygnalizowane 
ograniczenia, związane z przejściem od danych jednostkowych na układ miast i gmin, uogólnienia 
dotyczące analizy w układzie koncentrycznych pierścieni, należy uznać za poprawne.  
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Ryc. 75. Przestrzenne zróżnicowanie liczby transakcji zrealizowanych przez osoby pochodzące 
spoza Wrocławia w sierpniu (A) i październiku (B) w układzie miast i gmin 

Źródło: opracowanie własne 
 
 Jak można zauważyć obrazy przestrzennego zróżnicowania liczby transakcji w podejściu 
ogólnym, generalnym są do siebie silnie zbliżone (ryc. 76 A, B; por. ryc. 75 A, B). Jednak przy 
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szczegółowych analizach obrazy znacząco, nie tyle różnią się, co pozwalają wyciągnąć „odmienne” 
wnioski, szczególnie w odniesieniu do obszarów o najwyższych wartościach.  
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Ryc. 76. Przestrzenne zróżnicowanie liczby transakcji zrealizowanych przez osoby pochodzące 
spoza Wrocławia w sierpniu (A) i październiku (B) w układzie rejonów kodowych 

Źródło: opracowanie własne 
 
 W układzie rejonów kodowych bardzo wyraźnie widać zarysowujący się pas rejonów 
kodowych mieszczących się w granicach pasa dwóch gmin. W tym przypadku doszło do wzrostu 
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podobieństwa, w obrębie jednostek, które je tworzą, zwartości przestrzennej oraz wewnętrznej 
homogeniczności. W grupie rejonów kodowych wchodzących w granice dwóch pierwszych pasów 
gmin, doszło do znaczącego spadku wartości odchylenia standardowego liczby realizowanych 
transakcji. Największy spadek dotyczył pierwszego pierścienia. Pasy od trzeciego do piątego 
praktycznie nie zmieniły swego stopnia wewnętrznego zróżnicowania. Tylko na bazie tego 
stwierdzenia można byłoby mówić jedynie o dalszym zaznaczaniu się rejonów kodowych 
w granicach pierwszego pasa gmin. Stąd też to tylko on tworzyłby aglomerację wrocławską. 
Jednak biorąc pod uwagę wartość przeciętnej liczby transakcji obserwujemy, że w przypadku ich 
odniesienia do rejonów kodowych, dochodzi do silnego ich zbliżenia. Ich wzajemny stosunek 
wynosi jak 10:16, na korzyść pierwszego pierścienia, gdy w odniesieniu do gmin aż 10:27. 
Jakkolwiek wartość maksymalna transakcji dokonywana w dwóch pierwszych pasach nie ulega 
zmianie, w obu jednostkach odniesienia, to zaznaczyć należy, że minimalne ich wartości bardzo się 
do siebie zbliżyły. Tym samym wzrost podobieństwa był w części konsekwencją zmniejszenia się 
zakresu zmienności. Zaznaczyć należy, że mówienie o podobieństwie dwóch wewnętrznych 
pierścieni, ma charakter względny, relatywny. Są one do siebie podobne ze względu na ich 
niepodobieństwo do obszarów pozostałych pierścieni. Tym bardziej jest to widoczne, gdy 
weźmiemy pod uwagę gradient spadku przeciętnej liczby dokonywanych transakcji 
w poszczególnych pasach. Odnosząc przeciętną liczbę transakcji do pierwszego pasa widzimy, że 
drugi realizuje ich blisko 2/3, a każdy następny tylko niecałe 15 %. Natomiast trzeci w odniesieniu 
do drugiego to tylko 1/3 potencjału przeciętnej liczby transakcji. Dlatego też, biorąc za wyróżnik 
zasięgu zróżnicowanie liczbę transakcji bankomatowych, uzasadnionym jest zakreślenie granic 
aglomeracji wrocławskiej, wokół pasa dwóch gmin dookoła Wrocławia. 
 Przy rejonie kodowym, jako jednostce odniesienia, większemu podkreśleniu podlega 
obszar Dolnego Śląska, jako znajdujący się pod wpływem Wrocławia i funkcjonalnie z nim 
związanym. Jednak w mniejszym stopniu widoczne jest związanie, północno–zachodnich 
obszarów byłego województwa wrocławskiego, zachodniej części legnickiego – od linii Legnica–
Lubin–Głogów oraz wałbrzyskiego, w kierunku na Międzylesie. 
 


	VII. WYBRANE ELEMENTY INFRASTRUKTURY FINANSOWEJ
	VII. 1. Wybrane przestrzenne aspekty funkcjonowaniaplacówek bankowych w Polsce w 2005 roku
	VII. 2. Wybrane przestrzenne aspekty funkcjonowania bankomatów
	VII. 3. Demograficzna i przestrzenna charakterystyka transakcji bankomatowych. Ujęcie wewnątrzmiejskie, regionalne, krajowe
	VII. 3.1. Próba identyfikacji czynników lokalizacji bankomatóww skali wewnątrzmiejskiej
	VII. 3.2. „Pochodzenie” i wiek usługobiorców realizujących wypłatyw bankomatach we Wrocławiu
	VII. 3. 3. Rytm życia miasta przez pryzmat usługi bankomatowej
	VII. 3. 4. Pola obsługi – obszary dominacji rynkowej
	VII. 3. 5. Usługa bankomatowa jako identyfikator oddziaływania miasta


