
PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU USŁUG W POLSCE … 

 
 

VI. CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU USŁUG W POLSCE. 
OD UJĘCIA REGIONALNEGO DO LOKALNEGO 

 
 

VI. 1. Usługi w strukturze sektorowej oraz ich struktura wewnętrzna 
 
 W chwili obecnej polski rynek pracujących szacowany jest na niewiele ponad 12,5 mln. 
osób (2005). Do czasu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2002, oraz opierając się 
na wynikach Powszechnego Spisu Rolnego z 1996, liczbę pracujących szacowano na 15–16 mln. 
osób (Pracujący w gospodarce ..., 2005, 2006). Maksymalna liczba pracujących, w okresie 
transformacji posiadała dwie kulminacje. Pierwsza była charakterystyczna dla jego początku 
i wynosiła blisko 16,5 mln. Druga przypadała na okres 1997–1999, kiedy to utrzymywała się na 
poziomie ponad 15,5 mln. Pomiędzy kulminacjami, oraz do 2002 roku, liczba pracujących 
utrzymywała się na poziomie 15 mln 1. Po weryfikacji spisowej, kiedy to „ubyło” blisko 2 mln. 
indywidualnych gospodarstw rolnych, rynek pracujących ustabilizował się na poziomie blisko 
13 mln. Fakt ten wpłynął na zaburzenie stałej tendencji zmian znaczenia działalności 
gospodarczych w układzie trzech głównych sektorów gospodarki. Pierwszą istotną zmianą był 
drastyczny spadek znaczenia sektora I (rolnictwa) (ryc. 15).  
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Ryc. 15. Struktura pracujących w układzie głównych sektorów gospodarki oraz liczba pracujących 
ogółem w latach 1990–2005 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 
 
 W statystyce, do chwili Narodowego Spisu Powszechnego 2002, mieliśmy do czynienia 
z systematycznym wzrostem znaczenia w strukturze sektorowej rolnictwa i usług. Przy czym 
zaznaczyć należy, że w przypadku usług był on 2–4 większy niż w rolnictwie 2. Automatycznie, 
wzrost znaczenia gospodarki sektora I i III, znajdował swoje odzwierciedlenie w spadku znaczenia 
przemysłu. Ostatecznie w 2002 roku struktura pracujących charakteryzowała się dominacją usług, 
których udzial wynosi blisko 48 % pracujących oraz bardzo wysokim znaczeniem rolnictwa 
(28 %). Zaznaczyć należy, że szczególnie od 1999 roku tendencja zmian znaczenia sektorów stoi 
w sprzeczności z tak zwanym prawem Petty. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w większym 

                                                 
1 Dla 2002 roku podawane są dwie wartości liczby pracujących 14,9 oraz/lub 12,5 mln. osób, co skutkuje różnym 

udziałem sektora usług odpowiednio na poziomie 47,5 oraz/lub 54,1 %. 
2 Uzależnione to jest od tego czy porównany strukturę z 1992 roku z rokiem 2001 (dwukrotna przewaga), czy też z 2002 

(czterokrotna). 
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udziale pracujących w rolnictwie niż przemyśle (!). Taki stan rzeczy w głównej mierze był 
konsekwencją, spadku liczby pracujących w przemyśle, ustabilizowanej liczby pracujących 
w rolnictwie (po 1996) i częściowym przywróceniem poziomu liczby pracujących z początku 
okresu transformacji systemowej. Jakkolwiek wzrastało znaczenie pracujących w rolnictwie, to 
miało ono raczej charakter „pozorny”. Wynikało ono ze spadku znaczenia przemysłu, a nie 
faktycznego przyrostu pracujących w sektorze I. Chociaż, mimo wszystko, jego poziom należy 
uznać za niepokojący. 
 Po uwzględnieniu wyników NSP 2002, od 2003 roku w sposób istotny zmieniła się 
struktura pracujących w gospodarce narodowej. W wyniku blisko dwukrotnego spadku znaczenia 
rolnictwa, do poziomu niecałych 17 %, nastąpiło przywrócenie przeciętnego znaczenia przemysłu 
z okresu sprzed 2002 (28 %). Największy wzrost znaczenia dotyczył szeroko rozumianego sektora 
usług. W jego przypadku wyniósł on blisko 10 % i ukształtował się na poziomie 56 %. Istotnym 
jest, że obserwowane zmiany nie są wynikiem „rewolucyjnych” zmian w polskiej gospodarce. Mają 
one w większym stopniu charakter zmian statystycznych niż jakościowych. W chwili obecnej 
można powiedzieć, że w większym stopniu zmiany strukturalne są wynikiem przesunięć 
pracujących z przemysłu do usług z jednej strony, a z drugiej stabilizacji w ramach szeroko 
rozumianego rolnictwa. Równocześnie obserwacja zmian w ramach trzech sektorów gospodarki 
jest utrudniona tym bardziej, gdyż w statystyce pracujących od 2001, po początkowym traktowaniu 
sektora I jako obejmującego sekcje A, B i C, ograniczono go do dwóch pierwszych rodzajów 
działalności. 
 Tę istotną zmianę znaczenia sektora trzeciego można odnaleźć w komentarzach 
analitycznych do oficjalnej statystyki (Rynek wewnętrzny w ..., 2005, 2006). Warto odnotować, że 
w obu komentarzach analitycznych podkreśla się wzrost znaczenia sektora usług o około 12 %. 
Jednak zaznaczyć należy, że w przypadku wcześniejszego opracowania, punktem odniesienia jest 
rok 1995 do 2003 (Rynek wewnętrzny w ..., 2005, s. 35), a późniejszego 2000 do 2005 (Rynek 
wewnętrzny w ..., 2005, s. 23). Jednak poza samym stwierdzeniem faktu, trudno odnaleźć uzasa–
dnienie, z czego zaobserwowany wzrost wynikał. Łącząc oba podejścia można byłoby przypu–
szczać, że ten wzrost w dłuższym horyzoncie czasowym (1995–2005) był jeszcze wyższy. Jednak 
nic bardziej mylnego (por. ryc. 15).  
 W chwili obecnej liczba pracujących w usługach szacowana jest na blisko 7,0 – 7,2 mln. 
osób. Jest to wartość, która zasadniczo utrzymuje się na niezmienionym poziomie od końca lat 90–
tych XX wieku. W okresie transformacji systemowej największe zmiany i ich dynamika, były 
charakterystyczne dla lat 90–tych. Od 1992 roku, do przełomu wieków, nastąpił przyrost 
pracujących w usługach o blisko milion osób. Przyrost liczby pracujących, jak i wzrost znaczenia 
usług w gospodarce narodowej posiadał, w tym czasie, dwa charakterystyczne podokresy, 
a mianowicie: 
– pierwszy, do 1996 włącznie, kiedy to nastąpił wzrost pracujących o „niespełna” 300 tys. osób 

w okresie pięciu lat, a przeciętne roczne przyrosty były wyrównane na poziomie około 75 tys.,  
– drugi, pomiędzy 1997–1999, z przyrostem „brakujących” 500 tys. osób, z zaznaczeniem, że 

ponad 2/3 tego przyrostu jest charakterystyczne dla przełomu 1996/1997. 
 Rok 2000 i 2001 to „sukcesywny” spadek liczby pracujących w usługach o blisko 350 tys. 
osób. W głównej mierze dotyczył on sekcji handel i naprawy (G), transportu i komunikacji (I) oraz 
pośrednictwa finansowego (J). W wymienionych grupach działalności spadki zawierały się 
w przedziale 100–130 tys. Sekcje te (G, I, J), przez cały późniejszy okres, w zasadniczy sposób nie 
zmieniały swojego potencjału pracujących. Natomiast w roku następnym (2002) nastąpiło 
odbudowanie tego spadku i ustabilizowanie się pracujących w sektorze III, na poziomie 7 mln. 1. 
Charakterystyczne jest, że poziom tego spadku znajduje się na przedłużeniu „linii trendu” dla lat 
1992–1996. Jednak bardziej interesującym jest to, które rodzaje działalności spowodowały 
przywrócenie rozmiarów sektora usługowego. Nie były to, jak można by przypuszczać, sekcje G, I, 
J. W okresie 2000–2001 przyrost liczby pracujących dotyczył w głównej mierze sekcji admini–
stracja publiczna (L). Wyniósł on ponad 300 tys. Zmiany in plus, ale na zdecydowanie niższym 

                                                 
1 Zaznaczyć należy, że opierając się o dane dla kraju ogółem pochodzące z Banku Danych Regionalnych GUS, 

zamieszczonym na stronach internetowych liczba pracujących w usługach na 6,7 mln. osób „utrzymuje się” do 2004 
roku. 
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poziomie dotyczyły obsługi nieruchomości i firm (K – 55 tys.) 1. „Rozciągając” analizę przyrostów 
znaczenia sekcji do 2005 roku, znaczącymi w strukturze rodzajami działalności, stają się edukacja 
(M) oraz w widoczny sposób handel i naprawy (G). 
 W przeciwieństwie do zmian klasyfikacyjnych w ramach PKD, które mają swoje 
odzwierciedlenie w analizach w układzie sekcji sektora rolnictwa i przemysłu, trudno podobnych 
doszukać się w sektorze usługowym. W zasadniczy sposób dotyczy to tylko analizy wartości 
bezwzględnych. Jak zatem wygląda struktura wewnętrzna rodzajów działalności sektora 
usługowego ? 
 Analizując strukturę wewnętrzną usług, w całym okresie transformacji, trudno jest mówić 
o charakterystycznych / przełomowych dla niej latach. Wydaje się, że bardziej zasadnym jest 
wskazanie na widoczne tendencje i kierunki zmian znaczenia rodzajów działalności w obrębie 
sektora usług. W dalszym ciągu, blisko 1/3 usług tworzone jest przez handel i naprawy (G). 
Znaczenie tej sekcji od początków okresu transformacji do chwili obecnej oscylowało wokół 30 % 
pracujących ogółem. Załamanie się liczby pracujących w usługach po 2000 roku, w sposób 
szczególny dotyczący właśnie tej sekcji. Spowodowało to „niewielką korektę” jej znaczenia 
i ustabilizowanie się go na poziomie 28 % (ryc. 16). Pozostałe sekcje PKD, tworzące sektor 
usługowy, po 1992 roku do chwili obecnej, nie posiadały większego znaczenia niż 17 %. 
Dokonując syntetycznego spojrzenia na zmiany struktury wewnętrznej usług możemy dokonać 
podziału rodzajów działalności, ze względu na ich znaczenie, kierunek i głębokość zmian.  
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Ryc. 16. Struktura wewnętrzna sektora usług w układzie sekcji PKD w latach 1992–2005 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

Wyjaśnienia: oś udziału pracujących została „złamana” pomiędzy wartością 17–27 % 
 
 W całym analizowanym okresie najniższym udziałem pracujących w sektorze usług 
charakteryzowały się trzy sekcje, a mianowicie: hotele i restauracje (H), pośrednictwo finansowe 
(J) oraz, łącznie ujmowane w statystyce, sekcje O, P i Q (odpowiednio: działalność usługowa 
komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała; gospodarstwa domowe zatrudniające pracowni–
ków; organizacje i zespoły eksterytorialne). Generalnie w przypadku każdej z wymienionych 
sekcji, ich znaczenie nie przekraczało 6 % pracujących. Na podobnym poziomie znaczenia, przez 
cały okres lat 90–tych, umiejscawiała się sekcja L (administracja publiczna i obrona narodowa). 
Jednak począwszy od 2000 roku następował bardzo „szybki przyrost jest znaczenia”. Po kolejnych 
trzech latach, jej udział w strukturze wewnętrznej usług, uległ podwojeniu i ustabilizował się na 
poziomie 12 %. Taki stan jest konsekwencją, nie tyle zmian klasyfikacyjnych, czy też 
dynamicznego jej rozwoju, co rozpoczęcia wliczania do sekcji L pracujących w jednostkach 

                                                 
1 W tym miejscu pomijamy przyrost pracujących w sekcji D (165 tys.), który wynikał ze zmian klasyfikacyjnych, 

zaszeregowania poszczególnych rodzajów działalności w ramach sekcji C, D, E i F. 
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budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa 
publicznego 1. Pierwsze dwa lata to powiększenie potencjału pracujących w administracji i obronie 
narodowej o żołnierzy nadterminowej służby wojskowej. Przeciętnie, co roku, następowało powię–
kszenie „potencjału” tych sekcji o 40 tys. Natomiast w roku następnym doszło już do wliczenia, 
w jej obręb, całości „potencjału” pracujących w wymienionych jednostkach budżetowych. 
Posiłkując się „retrospekcją” dokonaną przez GUS w tym zakresie dla 1995 roku, rozmiary 
pracujących w sekcji L oszacowano na blisko 738 tys. osób. Stąd też można powiedzieć, że poza 
wcześniej wymienionymi sekcjami (H, J, O, P, Q), brakiem większych zmian w całym okresie 
i stabilizacją, ale na dwukrotnie wyższym poziomie, charakteryzowała się właśnie administracja 
publiczna i obrona narodowa (L) oraz edukacja (M).  
 Wyraźną tendencją spadkową w całym okresie charakteryzowały się dwie sekcje. Były to 
działalności związane z transportem, gospodarką magazynową, i łącznością (I) oraz ochroną 
zdrowia i opieką socjalną (N). Przez okres blisko 15 lat łączny spadek liczby pracujących w obu 
sekcjach wyniósł ponad 500 tys., z czego 70 % przypadło na ochronę zdrowia. W konsekwencji 
spowodowało to spadek udziału o 6 % i osiągnięcie znaczenia w strukturze usług na poziomie 
10 %. Taki sam poziom znaczenia dla obu sekcji utrzymuje się od 2003 roku z widoczną, ale 
słabszą tendencją do dalszego spadku ich znaczenia.  
 Jedyną sekcją charakteryzująca się stałym wzrostem znaczenia w strukturze wewnętrznej 
usług były działalności wchodzące w zakres obsługi nieruchomości i firm (K). Po czteroletnim 
okresie 1992–1995 udziału pracujących na poziomie 9 %, mieliśmy tutaj do czynienia ze 
średniorocznymi przyrostami pracujących na poziomie 50 tys. osób. Skutkowało to wzrostami 
znaczenia tej sekcji przeciętnie o 0,7 %. W rezultacie tych zmian doszło do ustabilizowania się 
znaczenia sekcji K, po 2002 roku, na poziomie blisko 14 %. Równocześnie warto również zwrócić 
uwagę na fakt, że pomimo iż poszczególne działy wzrastają co do bezwzględnej liczby 
pracujących, to ich znaczenie wewnątrz sekcji ulega systematycznym zmianom. Właśnie 
w obsłudze nieruchomości i firm widoczny jest dynamiczny wzrost znaczenia działu informatyka. 
W całym okresie nastąpił blisko dwukrotny wzrost jego znaczenia, w ramach sekcji, do blisko 8 %. 
Natomiast dla działu obsługa nieruchomości i firm nastąpił spadek znaczenia o 10 % i ustabilizo–
wanie się jego znaczenia na poziomie niecałych 20 % . 
 Syntetyzując można stwierdzić, że w strukturze wewnętrznej usług nie zaszły zasadnicze 
zmiany w kolejności znaczenia rodzajów działalności zaliczonych do poszczególnych sekcji. 
Pomijając sekcje L, której znaczenie w całym okresie transformacji było „niezmienne” na poziomie 
11–12%. Można powiedzieć, że kolejność zmieniły sekcja K z I oraz N (por. ryc. 16). W wyniku 
przekształceń struktury wewnętrznej usług wykształciły się trzy grupy rodzajów działalności ze 
względu na ich miejsce i znaczenie. Pierwsza „najniższa” składa się z sekcji H, J, O, P, Q, którenie 
przekraczają udziału na poziomie 6 %; drugą obejmującą I, K, M, N mieszczące się w przedziale 
10–14 % i trzecia dominująca tworzona przez handel i naprawy (G – 29 %). 
 

VI. 2. Przestrzenne aspekty rozwoju sektora usług. 
Regionalne zróżnicowanie struktury wewnętrznej usług 

 
VI. 2. 1. Struktura sektorowa – podejście tradycyjne 

 Stan oraz zmiany sektora usługowego, jako całości, bądź poszczególnych jego składowych, 
w zdecydowanej liczbie prac analizowany jest zazwyczaj w skali gospodarki danego kraju. Równie 
często „usługi” występują w analizach produktu krajowego brutto, lub jako jedna ze zmiennych 
wielowymiarowego zróżnicowania międzyregionalnego. Trudno jest odnaleźć chociażby próby 
opisu przestrzennego zróżnicowania potencjału usługowego na poziomie niższym niż regionalny. 
Podstawowym, i właściwie jedynym powodem, który jest wymieniany to brak statystyk. 
Relatywnie rzadko dodaje się do tego faktu jakość polskiej statystyki. Stąd też otwartym pozostaje 
pytanie, czy w kontekście „statystycznych” niedostatków nie jest to możliwe, czy też może 
wymaga innego spojrzenia na opis usług jako całości, lub też ich agregatowego ujęcia, na bazie 

                                                 
1 Wyjaśnienie tego faktu znajduje się w uwagach ogólnych do działu VI „Rynek pracy”, s 223, ust. 2, „Rocznik 

Statystyczny Polska 2003”. 
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istniejącej statystyki. Jednak aby podjąć próbę odpowiedzi na tak zarysowany problem, 
koniecznym jest prześledzenie zmian w układzie regionalnym, a które stanowić będą punkt wyjścia 
do oceny zróżnicowania poziomu rozwoju usług na poziomach lokalnych (NUTS 4 i NUTS 5) 
 W ujęciu pracujących ogółem, jak i analizie sektora trzeciego jako całości oraz jego 
struktury wewnętrznej, zasygnalizowano szereg istotnych zmian, które miały miejsce po roku 1990 
(por. podrozdział VI. 1). Na poziomie analizy regionalnej zauważamy, że: 
– widoczna jest generalna tendencja spadkowa liczby pracujących do 2001 włącznie, z później–

szym jej „drastycznym” spadkiem w / od 2002 roku,  
– po początkowych dynamicznych spadkach do 1993, doszło do ukształtowania się względnej 

stabilizacji poziomu pracujących do 1996, aby następnie zatrysowala się tendencja zmierzająca 
do odbudowania jego poziomu z początku lat 90–tych, 

– po 2002 roku, w kolejnych latach zarysowała się niewielka tendencja wzrostowa, której 
dynamika w widoczny sposób związana była z wielkością rynku pracy ogółem danego regionu, 

– przed i po 2002 roku, praktycznie na niezmienionym poziomie utrzymywały się, zróżnico–
wania międzyregionalnego „potencjału” pracujących. 

 Zmiany liczby pracujących w poszczególnych regionach nawiązywały do zmian ogółem. 
Jednak w wyraźny sposób były one zróżnicowane przestrzennie. Największe bezwzględne spadki 
pracujących dotyczyły województw, które stanowiły główne obszary ich koncentracji (ryc. 17). 
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Ryc. 17. Liczba i dynamika zmian liczby pracujących (A, B) oraz zmiany „potencjału” pracujących 
(C, D) w latach 1990–1994 (A, C) oraz 1994–1998 (B, D) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 
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 Zasadniczy wyjątek stanowiło województwo wałbrzyskie, gdzie „redukcja” pracujących 
w okresie 1990–1994 objęła 56 z 290 tysięcy. Tym samym następowało zredukowanie pracujących 
o 20 %. Regionami o zbliżonym poziome spadku było koszalińskie i słupskie. Blisko 10 % 
półtoramilionowego spadku przypadło na województwo katowickie. Z ogólnej prawidłowości 
wyłamuje się jedynie województwo warszawskie, które odnotowało w tym, jak i całym, okresie 
wzrost pracujących o blisko 80 tys. Największą dynamiką spadków charakteryzowały się 
województwa Polski północnej, zachodniej i południowo–zachodniej. Utworzyły one „ciągły” pas 
od suwalskiego przez koszalińskie, gorzowskie aż do opolskiego. Obszary z co najmniej 13 % 
spadkiem pracujących obejmują: chełmskie, łódzkie i zamojskie (por. ryc. 17 A). Pomijając 
województwo stołeczne, przeciętnie spadki w ramach regionów wynosiły 10 %.  
 Po spadkach z początku okresu transformacji, i trzyletniej stabilizacji na rynku 
pracujących, regiony zaczęły odbudowywać potencjał pracujących (por. ryc. 17 D). Dalsze spadki 
liczby pracujących utrzymały się w wałbrzyskim i łódzkim. Jednak nie przekroczyły one łącznie 
3 tysięcy osób. Stąd też można mówić o braku istotniejszych zmian w tym zakresie. Blisko 15 % 
(138 tys.) całego przyrostu pracujących koncentrowało się w województwie warszawskim. 
Pomijając poznańskie i gdańskie, z grupy kolejnych 10 województw o maksymalnych przyro–
stach 1, to są one, zlokalizowane w Polsce południowo–wschodniej. W ponad połowie liczby 
województw z tej grupy, przyrosty były nie mniejsze niż 25 tys. Najmniejsze zmiany in plus były 
charakterystyczne dla Polski zachodniej, południowo–zachodniej, częściowo południowej 
i „punktowych wystąpień” (ciechanowskie, piotrkowskie, płockie, radomskie). Tak zarysowane 
zróżnicowanie bezwzględnych przyrostów, wręcz idealnie przekłada się na dynamikę zmian 
(por. ryc. 17 B, D). Pomijając województwo warszawskie przeciętna zmiana kształtowała się na 
poziomie 7 %. Dlatego też przeciętne województwo nie odzyskało pierwotnego poziomu 
pracujących, a wręcz straciło 3 % ich ogólnej liczby. Poza tracącymi na znaczeniu, w strukturze 
pracujących w skali kraju, były województwa, które pomimo wyraźnej tendencji spadkowej 
zwiększyły ich liczbę. Poza niekwestionowanym liderem, województwem warszawskim – 120 %, 
poznańskim i krakowskim (101 %), były nimi tak zwane województwa aglomeracyjne. W pier–
wszej chwili można by tak sądzić „patrząc” przez pryzmat wielokrotnie wymienianej Warszawy. 
Jednak są nimi „stare” województwa, które w swej zdecydowanej masie tworzą obecne 
województwa małopolskie i podkarpackie. 
 Rozpatrując zmiany liczby pracujących ogółem, w rozbiciu na trzy sektory, w ujęciu 
regionalnym zauważamy, że: 
– zmiany ogólne są wypadkową, a nie prostym przełożeniem zmian liczby pracujących 

w poszczególnych sektorach ekonomicznych. Wynika to z poziomu zachodzących w nich 
zmian, zróżnicowania ich kierunków oraz „punktów zwrotnych”, 

– mamy do czynienia z brakiem zasadniczego różnicowania się województw ze względu na 
potencjał pracujących w ujęciu sektorowym. 

 Za punkty zwrotne można uznać trzy następujące po sobie lata od 1992 włącznie. 
Zasadnicza część spadków pracujących dokonała się właśnie do 1994. Spadki dotyczyły rolnictwa 
i przemysłu. Charakterystyczne jest to, że redukcja pracujących w tych sektorach była niemal 
identyczna i oscylowała, w każdym, wokół miliona osób. W sektorze I zasadniczy spadek wystąpił 
w 1993 i w stosunku do roku poprzedniego wyniósł aż 560 tys. Zasadnicza zmiana, i odwrócenie 
kierunku dokonało się w 1996 roku. Była to konsekwencja przeprowadzonego w 1996 Spisu 
Rolnego. Po uwzględnieniu jego wyników na przełomie 1995/1996 nastąpiło „odbudowanie” 
liczby pracujących o blisko 330 tys., i jej stabilizacja do 1998 roku.  
 W przypadku pracujących w przemyśle, zmiany te przebiegały w odmienny sposób. Przede 
wszystkim spadki w obrębie tego sektora, zachodziły o rok dłużej. Zasadniczo zatrzymały się 
w 1994 roku. Po 1995 roku praktycznie niezmiennie mieliśmy do czynienia ze stabilizacją ich 
liczby na poziomie 4,5 mln. Podkreślić należy, że wysokość jak i głębokość spadków była o wiele 
bardziej zróżnicowana i dotyczyła zasadniczo 4 regionów.  
 Natomiast w sektorze usługowym po 2 pierwszych latach względnej stabilizacji rozpoczął 
się proces systematycznego, ilościowego powiększania znaczenia sektora III. W przeciwieństwie 

                                                 
1 Bielskie, kieleckie, krakowskie, krośnieńskie, lubelskie, nowosądeckie, rzeszowskie, tarnobrzeskie. 
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do zmian ogólnych największe przyrosty pracujących dotyczyły województw aglomeracyjnych 1. 
W grupie o największych bezwzględnych przyrostach znalazły się również: bielskie, bydgoskie, 
toruńskie, szczecińskie. Ich obecność w tej grupie została zdeterminowana głównie przez ponad 
przeciętne spadki pracujących w rolnictwie.  
 Bezwzględna wielkość zmian w silnym stopniu jest uzależniona od wielkości jednostki, 
jest ich funkcją. W szczególny sposób jest to zaznaczone w przemyśle i usługach, a w mniejszym 
stopniu w rolnictwie 2. Chociaż jest to wygodne podejście analityczne, to jednak nie pozwala 
określić intensywności zmian. Po ich zrelatywizowaniu otrzymujemy bardziej klarowny 
i jednoznaczny obraz (ryc. 18). W przestrzennym zróżnicowaniu zmian liczby pracujących 
widoczny jest wysoki stopień regionalizacji zjawiska. Jednak spostrzeżenie to odnosi się jedynie do 
rolnictwa i przemysłu (por. ryc. 18 A, B, C). Interesującym jest również fakt, że w pierwszym 
okresie 1990–1993(4) mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem spadku pracujących na obszarze 
całego kraju, bez wyraźnego „uprzywilejowania” którejś z jego części. Natomiast zasadniczo, 
obszary najmniejszych spadków pracujących w przemyśle, są jednocześnie obszarami 
największych redukcji pracujących w rolnictwie (por ryc. 18 A, C) 3. Widoczne jest to na zachód 
od linii wyznaczonej przez województwo: białostockie – włocławskie – kaliskie – kieleckie – 
nowosądeckie (bielskie). Tak określona granica nie ma epizodycznego charakteru, Na wschód od 
niej występują te regiony, które do 1998 roku, z wyjątkiem łódzkiego, płockiego i warszawskiego, 
przywróciły bądź, powiększyły liczbę pracujących w rolnictwie. Warto w tym miejscu zaznaczyć, 
że tak zdefiniowany obszar wręcz idealnie pokrywa się z siedmioma nowymi województwami, 
a mianowicie: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim. 
Obserwowana sytuacja jest wynikiem z jednej strony obecności większego w skali kraju odsetka 
państwowych i spółdzielczych gospodarstw rolnych na obszarach Polski północnej i zachodniej. 
W równie dużym stopniu przyczynia się do tego malejące zjawisko dwuzawodowości, widoczne 
szczególnie w początkowym okresie transformacji. Drugie z wymienionych zjawisk doprowadziło 
do przeludnienia agrarnego (Bański J., 2001, Rydz E., 2006; Woś A., 2001). 
 W przeciwieństwie do sektorów produkcyjnych, sektor usługowy pomimo stałych 
wysokich przyrostów ogółem oraz w poszczególnych regionach, nie poddaje się tak prostym 
uogólnieniom. Wysokie bezwzględne przyrosty liczby pracujących w województwach aglomera–
cyjnych nie przełożyły się na równie wysoką dynamikę (por. ryc. 18 D). Stąd też przestrzenne 
zróżnicowanie przyrostu można określić mianem porfirowego, z widocznymi izolowanymi 
województwami, w których doszło do przynajmniej 15 % wzrostu pracujących Dominująca rola 
w tym względzie przypadła województwu warszawskiemu (140 %). 
 Obserwowane, zarówno zmiany bezwzględne, jak i względne nie pozwalają w jednozna–
czny sposób odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim stopniu wpłynęły one na strukturę sektorową 
poszczególnych regionów ? Poza tym, czy w głównej mierze dochodziło do międzysektorowych 
przesunięć pracujących, czy też doprowadzało dodatkowo do zmian przestrzennego zróżnicowania 
województw pod tym kątem ?  
 Pomimo ogólnej tendencji spadkowej pracujących w rolnictwie doszło do zwiększenia się 
zakresu zmienności jego udziału w strukturze regionów o blisko 6 %. Rozłożył się on 
równomiernie w górę i w dół skrajnych wartości dla 1990. Maksymalny udział sektora I, 
naprzemiennie był charakterystyczny, dla łomżyńskiego (do 1994) i zamojskiego i wzrastał 
sukcesywnie z 61 do 64 % w strukturze sektorowej. Przez cały okres minimalna jego wartość była 
charakterystyczna dla regionu warszawskiego. W jego przypadku doszło praktycznie do zmargin–
alizowania znaczenia rolnictwa z 7 do niecałych 4 %. Rosnący zakres zmienności w połączeniu 
z odchyleniem standardowym spowodowały blisko 10 % wzrost współczynnika zmienności do 
blisko 50 %, co świadczy o wzrastającej koncentracji przestrzennej rozmieszczenia działalności 
tego sektora. Podkreślić należy, że jest to zmienność przestrzenna, która zasadniczo jest dwukro–
tnie większa niż w przypadku pozostałych sektorów ekonomicznych. 

                                                 
1 Przyrosty pracujących w usługach wyniosły co najmniej 17 tysięcy. 
2 Zależność ma silnie zaznaczony charakter liniowy zarówno dla rolnictwa, przemysłu i usług. Współczynnik korelacji 

liniowej Pearsona wynosi odpowiednio: 0,59; 0,94; 0,86. Zaznaczyć należy, że w przypadku usług mamy do czynienia 
z zaznaczenie się współzależności krzywoliniowej. Wpływ na to mają województwo katowickie i warszawskie. Po ich 
„wyeliminowaniu” wartość związku obniża się do 0,69. 

3 Zaznaczyć należy, że spadek pracujących w rolnictwie był bardziej dynamiczny. 
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 Odmiennie wyglądały zmiany znaczenia sektora przemysłowego. W zakresie jego stopnia 
(de)koncentracji mieliśmy do czynienia ze swoistym utrzymaniem się status quo 1. Natomiast 
dochodziło do wyraźnego spadku znaczenia sektora II w gospodarce województw. Skróceniu uległ 
zakres zmienności o 10 %. Zmiana ta była największą wśród trzech sektorów. Większej redukcji 
ulegały wartości maksymalne, z 56 do 45 %. Minimalny udział zmniejszył się jedynie o 2 % 
stabilizując się na poziomie 11 %. Największy udział i spadki dotyczyły województwa 
katowickiego i łódzkiego. W pozostałych województwach, tradycyjnie uznawanych za 
przemysłowe, były one również widoczne, ale o wyraźnie mniejszej „amplitudzie”. Najmniejsze 
wartości były charakterystyczne dla województw o najwyższym udziale pracujących w rolnictwie 
(ekstremalnie zamojskie, łomżyńskie).  
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Ryc. 18. Dynamika zmian liczby pracujących w ujęciu sektorowym – rolnictwie (A 1993–1998; 
B 1990–1998); przemyśle (C 1990–1994); (D usługach 1993–1998) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 
 
 W sektorze usług miał miejsce umiarkowany wzrost koncentracji przestrzennej (Vx= 5 %). 
Posiada to swoje wyjaśnienie we wzroście zmienności o 6 % i zawieraniu się potencjału 
usługowego, w 1998 roku, w przedziale 25 – 67 %. Przy czym szybciej rosły wartości najwyższe 
(o 13 %) niż najniższe (7 %). Zmiany znaczenia sektora usługowego, podobnie jak zmiany udziału 
pracujących w sektorze przemysłu, posiadają selektywny charakter. Polega to na tym, że ponad–

                                                 
1 Współczynnik zmienności przestrzennej (Vx) oscylował w całym okresie wokół 29 %. 
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przeciętne zmiany potencjału usługowego są charakterystyczne dla województw, które już wcześ–
niej posiadały relatywnie wysoki udział sektora trzeciego, bądź te w których udział, jak i wielkość 
bezwzględnych spadków liczby pracujących, był największy (katowickie, łódzkie). Podobnie, jak 
dla przemysłu, tak i w sektorze usługowym, widoczny jest odwrotnie proporcjonalny związek 
z udziałem rolnictwa. Stąd też pomiędzy poziomem rozwoju sektora przemysłowego i usługowego 
należałoby się spodziewać występowania związku o charakterze dodatnim.  
 Dokonując sprawdzenia wyżej sformułowanego przypuszczenia należy stwierdzić, że 
w całym okresie transformacji systemowej występuje statystycznie istotna i znacząca, odwrotnie 
proporcjonalna zależność pomiędzy rolnictwem, a pozostałymi dwoma sektorami. Jednak siła tego 
związku jest większa w zestawieniu rolnictwa z usługami niż przemysłem. W tej parze 
współczynnik korelacji liniowej Pearsona wzrastał systematycznie od – 0,845 do wartości – 0,950, 
w 2001 roku, aby następnie, od 2002, systematycznie spadać i na końcu przyjąć poziom z początku 
okresu. Zestawiając natomiast poziom rozwoju rolnictwa z przemysłem można powiedzieć, że 
ogólnie związek ten utrzymywał się na stałym poziomie, oscylując wokół – 0,880. Jednak od 1999, 
następował krótkotrwały wzrost współzależności do – 0,900 (2001), a następnie, podobnie jak dla 
poprzedniej pary, od 2002 spadek do – 0,818. Bardziej „złożona” sytuacja ma miejsce przy 
zestawieniu przemysłu i usług. W tym przypadku trudno jest jednoznacznie stwierdzić fakt 
występowania i stałego utrzymywanie się związku. Oczywiście charakter współzależności, tak jak 
zasygnalizowano wcześniej, jest dodatni. Brak możliwości udzielenia jednoznacznej odpowiedzi 
wynika z faktu, że wartość związku ulegała znacznym wahaniom (od 0,493 do 0,727). Poza tym 
współzależność przestała być statystycznie istotna po 2001 roku. Charakterystyczne jest również 
to, że współzależność ta zaczęła być zadowalająco znacząca dopiero od 1994, kiedy to po spadkach 
pracujących w przemyśle, nastąpiła względna stabilizacja ich liczby. 
 Związki pomiędzy znaczeniem poszczególnych sektorów występowały w całym okresie. 
Ich zmienna siła, nie była uzależniona od zmniejszenia liczby województw po reformie 
administracyjnej, ale jak się wydaje „systematycznie” dokonywanymi „statystycznymi korektami” 
pracujących po NSP 2002. Wydaje się, że ze względu na „brak” stałej siły związku pomiędzy 
przemysłem a usługami, nie można w analizach sektorowych całkowicie pominąć rolnictwa. 
Dotyczy to w sposób szczególny właśnie ujęć regionalnych. Tym samym powstaje uzasadnione 
pytanie, czy obserwowane zmiany w tradycyjnym podejściu analitycznym do opisu zmian liczby 
pracujących i struktury sektorowej, pozwoli na wyodrębnienie homogenicznych grup województw, 
opisanych średnimi skupieniowymi, które będą nawiązywać do wyżej zidentyfikowanych 
prawidłowości.  
 

VI. 2. 2. Struktura sektorowa – podejście taksonomiczne 

 Wyznaczenia podobnych grup, „starych” województw, ze względu na strukturę sektorową 
pracujących, dokonano dla czterech punktów czasowych. Dwa z nich obejmują lata skrajne (1990, 
1998). Pozostałe dwa (1993; 1994) dotyczą lat w których dochodziło do zmian kierunku i dynamiki 
liczby pracujących. Kształt dendrogramu w bezdyskusyjny sposób wskazuje obecność w każdym 
z wyróżnionych okresów 5 skupień. Wydzielone skupienia obejmują zróżnicowaną liczbę 
województw, które je tworzą. Brak jest skupień jednoelementowych. Zasadniczo tworzone są one 
„minimalnie” przez 4, a „maksymalnie” przez 17 jednostek (ryc. 19). Od tej reguły występują dwa 
wyjątki. Dwuelementowe skupienie w 1998 roku utworzyły, łódzkie i katowickie. Natomiast 
w 1994 powstało skupienie obejmujące blisko połowę województw (21). W jego skład wchodziły 
województwa z wyraźną przewagą pracujących w rolnictwie, tworząc typ rolniczo–usługowy. 
Blisko 40 % województw przez cały okres nie zmieniło przynależności do wyróżnionych skupień. 
Dodając do nich, praktycznie raz połączone województwa z dominacją rolnictwa (por. ryc. 19, 
1994 z 1993 oraz 1998) w jeden typ, oraz biorąc pod uwagę fakt przesunięć wynikających 
z powstania skupienia dwuelementowego, to ¾ województw nie zmieniało w „pierwszym okresie 
transformacji” (do 1998) wzajemnego w stosunku do siebie położenia. Ten „statystyczny” brak 
zmian widoczny jest w przestrzennym rozmieszczeniu typów. Pomijając na chwilę przeciętne 
wartości w skupieniach dla poszczególnych sektorów, zauważamy wysoki stopień ich 
regionalizacji. Po drugie, przestrzenny obraz przeprowadzonej typologii, wręcz idealnie pokrywa 
się z dynamiką zmian pracujących w poszczególnych sektorach ekonomicznych (por. z ryc. 18 B, C).  
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1990

I

1993

 

1994

 

1998

 

Typ | liczebność 
Rok Sektor 

I n II n III n IV n V n 
Nazwa (typu) UP U(zr) PU R(zr) R 
I (rolnictwo) 15,9 28,4 16,6 42,2 52,8 
II (przemysł) 35,6 30,9 45,0 27,7 18,5 

1990 

III (usługi) 48,5 
15 

40,7 
11 

38,4 
6 

30,1 
17 

28,7 
10 

Nazwa typu U UP(1) UP(2) RU R 
I 16,8 10,4 25,0 38,9 51,2 
II 29,7 41,8 31,8 25,2 17,6 

1993 

III 53,6 
11 

47,8 
5 

43,2 
7 

36,0 
13 

31,1 
13 

Nazwa typu U UP(1) UP(2) RU R 
I 10,9 13,2 23,0 42,9 57,0 
II 31,6 39,9 31,2 23,5 15,2 

1994 

III 57,5 
4 

46,9 
7 

45,8 
11 

33,6 
21 

27,9 
6 

Nazwa typu U(1) U(2) UP RU R 
I 11,4 6,4 20,5 41,4 54,5 
II 29,8 42,0 32,3 24,5 16,2 

1998 

III 58,8 
5 

51,7 
2 

47,3 
15 

34,1 
17 

29,3 
10 

Ryc. 19. Statystyki oraz typy regionów ze względu na strukturę gospodarki w ujęciu trzech sektorów 
Oznaczenia: I–V oznaczenia skupień (typów). W takim przyporządkowaniu numeracji do skupień przyjęto zasadę, 

że największe znaczenie sektora usługowego jest w typie I, a najmniejsze w V. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 
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 „Usługowość” wyróżnionych typów w jednoznaczny sposób wynika z niewielkich 
spadków pracujących w przemyśle i zregionalizowanego wzrostu pracujących w rolnictwie w tym 
okresie. Dodatkowo, w przypadku trzech pierwszych typów (I, II, III, por. ryc. 19) wspomagana 
jest ona ponadprzeciętnym wzrostem pracujących w usługach. 
 Podobieństwo przestrzennego rozmieszczenia wyróżnionych typów do zróżnicowania 
zmian liczby pracujących, widoczne jest również poprzez obecność identycznej linii rozgrani–
czającej województwa o typie rolniczym i rolniczo–usługowym, od czystych usługowych oraz 
usługowo–przemysłowych 1. Poprzez pryzmat nakładania się statystycznej współzależności, 
pomiędzy poziomem rozwoju poszczególnych sektorów, a ich typologią, można z jednej strony 
wskazać na jej dobroć, jak również z większą pewnością mówić o kształtującej się możliwości 
pomijania rolnictwa w podejściach analizy sektorowej. 
 Zaznaczyć należy, że charakterystyki skupień nawiązują do wcześniej wskazanego 
związku pomiędzy sektorami. Jednak nie jest to jeszcze na tyle silne zjawisko, aby w idealny 
sposób przekładało się na wynik typologii. „Zaburzenia” dotyczą w głównej mierze województw 
w których występuje względna równowaga znaczenia usług i przemysłu w strukturze regionu. 
Tabelaryczne ujęcie statystyk pozwala natomiast na stwierdzenie zachodzącej ewolucji struktury 
ekonomicznej regionów (por. ryc. 19). Pomijając analizę punktów skrajnych, już samo zestawienie 
wyników z 1993 i 1994 roku uwidacznia ten fakt. Mamy do czynienia z „systematyczną 
eliminacją” sektora przemysłu i wzrostem znaczenia usług. Jakkolwiek zmiany były widoczne, to 
nie doprowadzały, tak jak w początkowym okresie, do zmian przynależności województw do 
poszczególnych typów. Po okresie gwałtownych spadków liczby pracujących (1990–1992) 
w przemyśle i rolnictwie, zaczęły kształtować się czyste typy usługowe. W końcowym okresie 
mieliśmy do czynienia z dwoma typami usługowymi, które przeszły przez etap przemysłowo–
usługowy (PU), usługowy „zrównoważony” (U(zr)), usługowo–przemysłowy (UP). W typie IV i V 
dochodziło nie tyle do wzrostu, co systematycznego umacniania się znaczenia rolnictwa 
w strukturze pracujących. W przypadku najmniej usługowego typu (V) doprowadziło to do 
ukształtowania znaczenia sektora I na poziomie blisko 55 %. Stąd też można powiedzieć, że pod 
koniec XX wieku w polskiej przestrzeni mieliśmy do czynienia z regionami charakterystycznymi 
dla dwóch z trzech skrajnych fal tofflerowskich, odpowiadających etapowi przedindustrialnemu 
(typ IV i V) i postindustrialnemu. Dodając do tego zmiany w liczebności typów, w całym okresie, 
w klarowny sposób widoczny jest selektywny, punktowy i skoncentrowany w obrębie wybranych 
województw rozwój sektora trzeciego.  
 Dlatego też, jak się wydaje, można postawić uzasadnione pytanie, czy w przypadku co 
najmniej 20 % regionów (typ V) dojdzie do pominięcia industrialnego etapu rozwoju 
i „przeskoczenia” ich do modelu gospodarki postindustrialnej ? Czy też dojdzie do względnej 
stabilizacji obecnej struktury sektorowej z optymalizowaniem jej efektywności i powolnymi 
modyfikacjami relacji pomiędzy pracującymi. Wydaje się, że rewolucyjne przejście z góry skazane 
jest na niepowodzenie, podobnie jak to ma miejsce w przypadku państw, regionów, słabiej 
rozwiniętych (Małuszyńska E., 1992). 
 Jak się wydaje, ten niekorzystny obraz zróżnicowania poziomu rozwoju został „ukryty 
i zniwelowany” przez reformę administracyjną (Kłosowski F., 2002 a, 2006 a), wspomagane 
jakością statystyki pracujących (Węcławowicz G i inni, 2006), czy też wynika z przeszacowania 
znaczenia rolnictwa w strukturze gospodarki, jako całości i poszczególnych regionów (Bański, J., 
2001). Stąd też próba przeniesienia obrazu i jego ocena w nowym układzie odniesienia, jakkolwiek 
utrudniona to jednak jest możliwa. 
 Można powiedzieć, że w 1999 roku mieliśmy do czynienia ze swoistym rodzajem 
utrzymania status quo. Początki zmian zarówno pracujących, jak i struktury zaczęły następować od 
2000 roku. Zasadniczy charakter przybrały pomiędzy 2001 i 2002.  
 Na przełomie 2001/2002, spadek liczby pracujących ogółem, nie posiadał charakteru 
proporcjonalnego. Największe „korekty” dotyczyły 5 województw (małopolskie, lubelskie, 
podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie). W ich przypadku mieliśmy do czynienia z co najmniej 
20 % spadkiem pracujących ogółem (ryc. 20). Regiony te tradycyjnie uznawane są za charaktery–

                                                 
1 Jest to linia wyznaczona przez następujący ciąg województw: białostockie – włocławskie – kaliskie – kieleckie – 

nowosądeckie (bielskie). 
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zują się silnie rozwiniętą funkcją rolniczą. Pomimo takich wysokich spadków, w stosunku 
do pozostałych województw, nie doszło do zasadniczych zmian w ich kolejności, ze względu 
na potencjał pracujących i zróżnicowań międzyregionalnych.  
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Ryc. 20. Liczba pracujących w latach 1999 i 2005 (w tys.) oraz dynamika zmian „potencjału” 
rynku pracujących w układzie regionalnym 

Wyjaśnienia: koło zewnętrzne („białe”) reprezentuje liczbę pracujących w 1999, podział głębokości zmian przyjmuje 
wartość odchylenia standardowego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 
 
 Mając na uwadze, że zmiany w oszacowaniu pracujących dotyczyły „zniknięcia” ze staty–
styk blisko 2 mln pracujących w rolnictwie, generalnie największa dynamika zmian dotyczyła tych 
właśnie województw i sektora I w szczególności. Równie wysokie spadki, na rolniczym „rynku 
pracy”, dotyczyły czterech kolejnych województw (dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie). 
Wymienione do tej pory regiony „zredukowały” pracujących w rolnictwie przeciętnie o 55 %. 
Pomijając znaczenie rolnictwa w strukturze pracujących w układzie sektorowym, mniejsze spadki 
dotyczyły tych regionów, które uznawane są za najbardziej rozwinięte. Zmiana kolejności 
regionów dotyczyła: 
– małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego – spadek w rankingu o 1 pozycje w kontekście 

liczby pracujących w rolnictwie, 
– dolnośląskie, kujawsko–pomorskie, łódzkie, wielkopolskie, analogicznie relatywny awans 

o 1 pozycję w rankingu, 
 Pozostałe dwa sektory, w stosunku do zmian w rolnictwie, charakteryzowały się zmianami, 
które można określić jako co najmniej nieistotne. Dla sektora przemysłowego są to przeciętnie 
4 procentowe spadki, z ekstremalną wartością dla województwa zachodniopomorskiego 
i lubuskiego (2001/2002=93 %). Natomiast w przypadku usług mieliśmy raczej do czynienia ze 
stabilizacją liczby pracujących niż rzeczywistymi zmianami. Przeciętnie były to wzrosty 1 %. 
Wyjątkiem potwierdzającym regułę, jest województwo zachodniopomorskie, gdzie doszło do 
blisko 0,5 % spadku. Liderem rozwoju rynku usługowego, na przełomie 2001/2002, były region 
wielkopolski z 3 % wzrostem. W przypadku sektora przemysłu i usług, generalnie nie doszło do 
zmian kolejności w kontekście pracujących do nich zakwalifikowanych.  
 W świetle wyżej sformułowanych stwierdzeń, zasadnym jest zastanowienie się, czy 
i w jakim stopniu wpłynęło to za zróżnicowanie regionów ze względu na sektorową strukturę 
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pracujących. Generalizując, w układzie 16 regionów i podziale na trzy sektory ekonomiczne, 
mieliśmy do czynienia z trzema odmiennymi tendencjami zmian, a mianowicie w: 
– rolnictwie – nastąpił spadek jego znaczenia z jednoczesnym zawężeniem zakresu zmienności 

o 6 %, będący konsekwencją spadku maksymalnej wartości z 53 % do 38 %, a w przypadku 
minimalnych z 13 % do 5 %. Doprowadziło to do wzrostu zróżnicowań w przestrzennym roz–
mieszczeniu działalności tego sektora wyrażonego współczynnikiem zmienności przestrzennej 
(Vx) z 43 do 52 %, 

– przemyśle – mieliśmy do czynienia, z jednej strony, z odtworzeniem przeciętnego poziomu 
jego znaczenia w okresie 1999 – 2005, z drugiej 4 % zawężeniem zakresu zmienności, który 
w większym stopniu wynikał ze zmniejszenia wartości najwyższych. Natomiast doszło do 4 % 
spadku koncentracji przestrzennej z maksymalnych 24 %. Jak łatwo zauważyć pominięcie 
dynamicznego ujęcia tego elementu przy badaniu skrajnych punktów upoważniałoby 
do stwierdzenia, że przemiany strukturalne nie dotyczą już sektora przemysłowego (ryc. 21 A), 

– usługach – odwrotnie jak to miało miejsce w rolnictwie, mamy do czynienia z przeciętnym 
wzrostem znaczenia usług w strukturze pracujących o blisko 10 %, zawężeniem zakresu 
zmienności cechy o 5 % i zamknięciu się w przedziale 44 – 63 %. W przypadku działalności 
usługowych mamy do czynienia ze zwiększaniem się dostępności do usług, czyli tendencją do 
ich coraz większego rozproszenia (Vx 18 wobec 12 % w 2005) (por. ryc. 21 B). 

 Jakkolwiek w przypadku zmian bezwzględnej liczby pracujących, załamanie potencjału 
rynku pracy, jako całości i poszczególnych sektorów, musi być widoczne to, pewnym 
zaskoczeniem jest fakt, że w analizie struktury jest to równie silnie zaznaczone (por. ryc. 18). Tym 
samym za nieuzasadnione należy uznać porównywanie liczby pracujących przed i po 2001 (2002). 
Jak również obarczonym dużym błędem jest zestawienie struktur pracujących. Można powiedzieć 
że dokonała się jakościowa zmiana poziomu rozwoju polskiej gospodarki, jako całości 
i poszczególnych jej województw. Innymi słowy układ i konfiguracje regionów pozostały 
niezmienione, ale awansowały one na osi rozwoju społeczno–gospodarczego mierzonego strukturą 
gospodarki. 
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Ryc. 21. Udział pracujących w przemyśle (A) i usługach (B) w latach 1999 – 2005 
w układzie regionalnym 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 
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 Nie znaczy to, że nie można obserwować, istotnych zmian struktury niektórych regionów 
na przełomie 2001/ 2002. Generalizując, zmiany dotyczyły w głównej mierze tych województw 
w których doszło do największych „spadków” liczby pracujących w rolnictwie. Z tego też względu 
w małopolskim i podkarpackim, ponadprzeciętnie wzrósł odsetek pracujących w przemyśle. Inne 
regiony, takie jak śląskie, mazowieckie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, wspomagane 
spadkiem udziału pracujących w przemyśle, w wyraźny sposób „poprawiły” udział sektora 
usługowego w strukturze gospodarki regionu. W wyniku tych dwukierunkowych zmian, doszło do 
zjawiska, polegającego na zamazaniu się wcześniejszych zróżnicowań międzyregionalnych, 
ze względu na znaczenie sektora III (por. ryc. 21 B) 1. Dlatego przy dynamicznym ujmowaniu, nie 
tylko rozwoju sektora trzeciego, ale elementów rynku pracy, warto brać pod uwagę możliwość, lub 
też nawet konieczność, wspomagania ujęć ilościowych, jakościowymi. W związku z tym rokroczne 
badanie struktury pracujących jako całości, bądź poszczególnych elementów, zasadniczo nie wnosi 
nic nowego do opisu przestrzennego ich zróżnicowania. Obserwowane są jedynie przesunięcia 
zakresu zmienności zgodnie z globalnymi kierunkami ich zmian. Jednoznaczne potwierdzenie 
wcześniej sformułowanych wniosków dostarcza wielozmienne ujęcie struktury gospodarki 
regionów w układzie trzech sektorów.  
 Opierając się o „kształt” dendrogramu, w zasadzie należałoby wydzielić 3 skupienia 
(ryc. 22). Jednak wydaje się, że ich wydzielenie spowodowałoby zatarcie widocznej specyfiki 
i odmienności, dwóch regionów, a mianowicie mazowieckiego i śląskiego. Równocześnie 
w mniejszym stopniu byłyby widoczne „migracje regionów” pomiędzy skupieniami. Pierwsze 
przesunięcie miało miejsce już na przełomie 1999 i 2000 roku, kiedy to zostało „rozerwane” 
dwuelementowe skupienie składające się z województwa mazowieckiego i warmińsko–mazurskie–
go (por. ryc. 22). Od tej chwili mazowieckie wraz ze śląskim, jako region są najbardziej podobne 
do siebie, a najbardziej różne od innych, ze względu na strukturę sektorową pracujących. Warto 
w tym miejscu zaznaczyć, że mazowieckie wcale nie było liderem ze względu na poziom rozwoju 
sektora III. Doszło jedynie do zmniejszenia dystansu do najlepszego skupienia z 4 do 2 %. 
W niezmienionej postaci konfiguracja regionów utrzymywała się do 2001 roku włącznie. W roku 
następnym doszło do jednej zmiany, która jak należy przypuszczać była konsekwencją spisowej 
korekty pracujących. Województwo podkarpackie zmieniło przynależność do skupienia i „połączy–
ło się” z migrującym wcześniej warmińsko–mazurskim (por. ryc. 22). Od tego momentu, do chwili 
obecnej, nie zaszły na tyle istotne zmiany, aby ten układ zaburzyć (ryc. 23).  
 Ważną odnotowania jest pierwsza pozycja województwa mazowieckiego, jak również to, 
że dwa z pięciu skupień charakteryzują się ponad 60 % udziałem pracujących w usługach. Tym 
samym można określić je mianem usługowych. Dwa kolejne to typy usługowo – przemysłowe, 
w których udział przemysłu zamyka się w przedziale 30–40 %, a znaczenie rolnictwa nie 
przekracza 20. Wyraźniejszy, przemysłowy charakter właściwy jest tylko jednoelementowemu 
skupieniu – województwu śląskiemu. Ostatnie skupienie ma charakter usługowo – rolniczy. Jako 
jedyny typ posiada znaczenie sektora trzeciego na poziomie niższym niż 50 %, z wyraźną 
dominacją sektora rolnictwa. Znaczenie sektora I, w jego obrębie, w stosunku do pozostałych 
typów, można określić mianem dominującego.  
 Charakterystyczne jest, że od 2002 roku włącznie, we wszystkich wyróżnionych typach 
dominował sektor usługowy, ze zróżnicowanym znaczeniem pozostałych dwóch sektorów 
(por. ryc. 23). Wartym odnotowania w typie II i III jest znaczenie rolnictwa na poziomie nie 
przekraczającym 10 % ogólnej liczby pracujących. Okres do 2002 roku, poza wskazanymi 
przesunięciami jednostek i „zmianą kolejności” typów, ze względu na znaczenie w ich obrębie 
sektora usług, charakteryzował się większym wyeksponowaniem pozostałych dwóch sektorów 
(rolnictwo, przemysł). 

                                                 
1 W przypadku sektora przemysłowego mieliśmy do czynienia z wyraźnym „wyostrzeniem” wcześniejszego podziału 

regionów i relatywnie największymi zmianami kolejności, które jednak nie powodowały zmian przynależności do 
jednorodnych grup wielkości udziału pracujących w przemyśle (por. ryc. 21 A). Natomiast w sektorze rolnictwa 
doszło do „przeniesienia” zróżnicowania województw. 

 



„Charakterystyka rozwoju usług w Polsce ...” 147

ku
ja

w
sk

o-
po

m
or

sk
ie

w
ie

lk
op

ol
sk

ie

op
ol

sk
ie

łó
dz

ki
e

m
ał

op
ol

sk
ie

m
az

ow
ie

ck
ie

w
ar

m
iń

sk
o-

m
az

ur
sk

ie

lu
bu

sk
ie

po
m

or
sk

ie

do
ln

oś
lą

sk
ie

za
ch

od
ni

op
om

or
sk

ie

śl
ąs

ki
e

po
dk

ar
pa

ck
ie

św
ię

to
kr

zy
sk

ie

lu
be

ls
ki

e

po
dl

as
ki

e

1999

IV II I III V

do
ln

oś
lą

sk
ie

po
m

or
sk

ie

lu
bu

sk
ie

za
ch

od
ni

op
om

or
sk

ie

m
az

ow
ie

ck
ie

śl
ąs

ki
e

łó
dz

ki
e

m
ał

op
ol

sk
ie

ku
ja

w
sk

o-
po

m
or

sk
ie

w
ie

lk
op

ol
sk

ie

op
ol

sk
ie

w
ar

m
iń

sk
o-

m
az

ur
sk

ie

po
dk

ar
pa

ck
ie

św
ię

to
kr

zy
sk

ie

lu
be

ls
ki

e

po
dl

as
ki

e

2000

I II III IV V

do
ln

oś
lą

sk
ie

po
m

or
sk

ie

lu
bu

sk
ie

za
ch

od
ni

op
om

or
sk

ie

śl
ąs

ki
e

ku
ja

w
sk

o-
po

m
or

sk
ie

op
ol

sk
ie

w
ar

m
iń

sk
o-

m
az

ur
sk

ie

w
ie

lk
op

ol
sk

ie

łó
dz

ki
e

m
ał

op
ol

sk
ie

m
az

ow
ie

ck
ie

po
dk

ar
pa

ck
ie

św
ię

to
kr

zy
sk

ie

lu
be

ls
ki

e

po
dl

as
ki

e

2001

I IIIII IV V

do
ln

oś
lą

sk
ie

po
m

or
sk

ie

lu
bu

sk
ie

za
ch

od
ni

op
om

or
sk

ie

śl
ąs

ki
e

ku
ja

w
sk

o-
po

m
or

sk
ie

op
ol

sk
ie

w
ar

m
iń

sk
o-

m
az

ur
sk

ie

w
ie

lk
op

ol
sk

ie

łó
dz

ki
e

m
ał

op
ol

sk
ie

m
az

ow
ie

ck
ie

po
dk

ar
pa

ck
ie

św
ię

to
kr

zy
sk

ie

lu
be

ls
ki

e

po
dl

as
ki

e

2005

II III I IV V  

Ryc. 22. Typy regionów ze względu na strukturę gospodarki w ujęciu 
trzech sektorów w wybranych latach 

Oznaczenia: I–V oznaczenia skupień (typów). W takim przyporządkowaniu numeracji do skupień przyjęto zasadę, 
że największe znaczenie sektora usługowego jest w typie I a najmniejsze w V. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 
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TYP N Rolnictwo Przemysł Usługi

  2005 

I – usługowy 1 15,5 21,4 63,1 

II – usługowy 4 9,1 30,2 60,7 

III – usługowo–
przemysłowy 

1 4,7 37,7 57,6 

IV – usługowo–
przemysłowy 

7 19,1 29,1 51,8 

V – usługowo–
rolniczy 

3 35,8 19,5 44,7 

  1999 

I – usługowy 4 15,7 30,6 53,7 

II – usługowy 
(zrównoważony) 

2 25,0 25,5 49,6 

III – usługowo–
przemysłowy 

1 11,6 40,4 48,0 

IV – usługowy 
(zrównoważony) 

5 28,8 28,7 42,4 
IIIVV IIII

V – rolniczo–
usługowy 

4 47,4 19,3 33,3 

Ryc. 23. Statystyki oraz typy regionów ze względu na strukturę gospodarki 
w ujęciu trzech sektorów w 2005 

Oznaczenia: I–V oznaczenia skupień (typów). W takim przyporządkowaniu numeracji do skupień przyjęto zasadę, że 
największe znaczenie sektora usługowego jest w typie I a najmniejsze w V. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 
 

 Dominacja sektora usługowego nie była tak oczywista jak to miało miejsce wcześniej. 
Skupienie V 1 (1999) utworzyło typ rolniczy tylko z „domieszką” usług obejmującą 1/3 
pracujących. Poza tym za „specyficzne” można uznać typy II 2 i IV 3 (1999), które ze względu na 
identyczne znaczenie w strukturze rolnictwa i przemysłu, dodatkowo określono mianem zrówno–
ważonych. To jednak w przypadku wspomnianego typu IV, można by mówić o braku dominacji 
sektorowej. Reasumując należy stwierdzić, że po 1998 roku dochodziło do krystalizowania się 
struktury sektorowej regionów z jednoczesnym „ustaleniem” dominacji sektora usług. Wynikało to 
w większym stopniu, ze spadku znaczenia rolnictwa i względnego utrzymywania się znaczenia 
sektora przemysłowego. Tym samym po 1998 roku, w układzie województw, doszło do 
zachowania i przeniesienia zróżnicowań i relacji pomiędzy regionami, z jednoczesnym przesunię–
ciem w kierunku kształtowania ich usługowego charakteru 4. 
 Próba całościowego spojrzenia na zmiany i podobieństwo regionów, w układzie głównych 
sektorów ekonomicznych, pozwoliła na uogólnienie zmian jakie zaszły po 1998 roku. Jednak 
zaznaczyć należy, że w odmienny, ale nie diametralnie różny, sposób wygląda zróżnicowanie 
struktury sektorowej regionów do i po 2002 roku.  
 

VI. 2. 3. Struktura wewnętrzna usług – ujęcie taksonomiczne i regionalne 

 Trudniej natomiast jest dokonać uogólnień zmian zróżnicowania regionów ze względu na 
strukturę wewnętrzną sektora usługowego. W głównej mierze wynika to z odmienności 
i „nieprzystawania” do pozostałych regionów województwa warszawskiego 5. Dokonując opisu 
struktury wewnętrznej usług, w skali kraju, wskazano na podobieństwo znaczenia oraz kierunki 
i głębokość zmian poszczególnych sekcji sektora usługowego. W mniejszym stopniu, możliwe 

                                                 
1 Lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, podlaskie (por. ryc. 23). 
2 Mazowieckie, warmińsko–mazurskie (por. ryc. 23). 
3 Kujawsko–pomorskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, wielkopolskie (por. ryc. 23). 
4 Tym samym w opisie przestrzennego zróżnicowania można wykorzystywać rok końcowy. 
5 W ujęciu struktury wewnętrznej usług odmienność województwa śląskiego, nie jest już tak widoczna. 
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było zbadanie relacji między nimi. Wchodząc na regionalny poziom analizy, takie podejście 
wydaje się być wręcz konieczne. Z drugiej strony powstaje uzasadnione pytanie, czy poziom 
rozwoju usług, jest uzależniony od struktury wewnętrznej, co czy da się z nim powiązać ? Z czego 
on tak naprawdę, w przypadku danego regionu, wynika ? 
 Rozwiązanie tak postawionego problemu wymaga ujęcia wielozmiennego. Wykorzystując 
analizę składowych głównych każdorazowo uzyskiwano od dwóch do trzech składowych 1. 
Łącznie wyjaśniają one blisko 85 % zmienności wspólnej. Jednak to pierwsza składowa 
każdorazowo wyjaśnia blisko 50 % zmienności wspólnej. W przypadku pozostałych relacja 
w wyjaśnianiu wynosiła jak 2:1. Zasadniczo charakter, jak i hierarchia wydzielonych czynników 
nie ulegała zmianie w czasie. Tym samym nie można kategorycznie mówić o „stałych wymiarach” 
przestrzeni usługowej. Jednak nie pozbawionym podstaw jest stwierdzenie, że podlegają one 
procesowi krystalizacji. Z uwagi na zauważony, „negatywny” wpływ województwa mazowie–
ckiego 2, dokonano powtórzenia analizy, z której wyłączono to województwo. W wyniku poró–
wnania wyników obu analiz można sformułować dwa wnioski mówiące o: 
– trwałości najważniejszego syndromu składającego się z sekcji K (obsługa nieruchomości 

i firm) oraz L, M, N określanych mianem nierynkowych. Istotnym jest zaznaczenie w tym 
miejscu, że sekcja K z pozostałymi pozostaje w liniowym odwrotnie proporcjonalnym 
związku, 

– widocznym krystalizowaniu się charakteru drugiej i trzeciej składowej, dla którego to procesu 
punktem zwrotnym jest przełom 2001/2002. 

 W przypadku drugiego spostrzeżenia, mamy do czynienia z sytuacją gdzie w większym 
stopniu na charakter usługowy do 2002 roku wpływała sekcja H oraz I z „domieszką” znaczenia 
handlu i napraw (G). Natomiast od 2002 jako drugi czynnik niezmiennie określany jest przez 
sekcję G, a trzeci przez usługi finansowe (J). Fakt silnego związku pomiędzy działalnościami 
sekcji nierynkowych upoważnia do ich łącznego traktowania w toku dalszych analiz 3. Po 
zsumowaniu sekcji nierynkowych rodzajów działalności, powtórzeniu analiz na zbiorze regionów 
uzyskujemy potwierdzenie zidentyfikowanych wcześniej wymiarów sektora usługowego oraz ich 
hierarchii. Z uwagi na: 
– względność zachodzących prawidłowości dla poszczególnych lat, tym samym, 
– braku możliwości odniesienia się do wartości wyjściowych oraz 
– niewielkie, ale widoczne zmiany hierarchii zidentyfikowanych zmiennych oraz ich charakteru; 
wątpliwe co do wartości poznawczych oraz interpretacyjnych, byłoby oparcie się o wartości 
czynnikowe w identyfikacji typów regionów usługowych. Głównymi wnioskami stanowiącymi 
podstawę do dalszych analiz jest identyfikacja sekcji K, jako decydującej o kolejności skupień, 
typów usługowych (poziomu rozwoju usług) oraz fakt, że ogólny poziom rozwoju usług w danym 
regionie, obszarze, nie jest prostą funkcją addytywną poszczególnych jego składowych, ale 
wypadkową ich złożonego charakteru.  
 Do 2002 roku trudno jest mówić o prawidłowościach, które mają miejsce, jeśli chodzi 
o tworzące się skupienia, a tym samym typy regionów ze względu na strukturę wewnętrzną usług 4. 
Abstrahując od faktycznie tworzących się skupień, pomijając województwo mazowieckie, 
zauważalny jest proces upodabniania się i tworzenia skupień obejmujących: 
– podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, lubelskie, 
– pomorskie, zachodniopomorskie, 
– kujawsko–pomorskie, łódzkie, wielkopolskie, 
 Pozostałych sześć regionów wykazywało się dużą skłonnością do migracji pomiędzy 
skupieniami w kolejnych latach. W szczególny sposób dotyczyło to trzech z nich, a mianowicie: 

                                                 
1 Dwie składowe uzyskano tylko w dwóch na osiem przypadków. 
2 Problem ten sygnalizowano w rozdziałach wcześniejszych, a negatywny wpływ polega na „sztucznym” tworzeniu 

ortogonalności wyróżnionych składowych. 
3 Ze względu na ujemne skorelowanie sekcji nierynkowych z sekcją K, w dalszym ciągu jest ona traktowana oddzielnie, 

choć tworzy z nimi syndrom.  
4 Podobnie jak w przypadku klasyfikacji regionów ze względu na strukturę w układzie sektorów ekonomicznych, 

również w tym przypadku zastosowano taksonomiczną metodę grupowania J. H. Warda, z kwadratem odległości 
euklidesowej jako metryką odległości, ze standaryzacją w układzie zmiennych. 
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dolnośląskiego, małopolskiego i śląskiego. Taka właściwość wymienionych regionów jest 
widoczna również po 2002 roku (ryc. 24).  
 

IIIVV IIII

2004

 

2005

 

Ryc. 24. Typy regionów ze względu na strukturę wewnętrzną sektora 
usługowego w 2004 i 2005 

Oznaczenia: I–V oznaczenia skupień (typów). W takim przyporządkowaniu numeracji do skupień przyjęto zasadę, że 
największe znaczenie (udział) sekcji K jest w typie I a najmniejsze w V. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 
 
 W obrazie przestrzennego zróżnicowania typów regionów, ze względu na strukturę 
wewnętrzną usług, widoczna jest silna tendencja do regionalizacji. Przejawia się ona 
w przestrzennym kontakcie województw zaliczonych do tego samego typu. W tym przypadku ma 
ona raczej charakter „obszarowo–strefowy” niż „koncentryczno–pasmowy”, jak to miało miejsce 
w sektorowym ujęciu gospodarki (por. ryc. 19 i 22). Tym samym widoczna jest tendencja do 
wzrostu znaczenia sektora usługowego ze wschodu na zachód. Pomimo „różnego charakteru 
regionalizacji” widoczne jest podobieństwo zróżnicowania regionów ze względu na rozwój sektora 
usługowego jako całości oraz jego struktury wewnętrznej.  
 Niezagrożonym liderem klasyfikacji jest województwo mazowieckie z blisko 20 % 
udziałem w swojej strukturze pracujących w obsłudze nieruchomości i firm (K) oraz blisko 
dwukrotnie wyższym, niż w pozostałych typach, znaczeniem pośrednictwa finansowego (J–6 %). 
Kolejne trzy typy posiadają niewiele różniący się od siebie udział sekcji K, nie przekraczający 
13 %. Jednak w ich przypadku, każdy z nich posiada swój indywidualny charakter. Kujawsko–
pomorskie, łódzkie oraz wielkopolskie (typ II) charakteryzują się w największym stopniu 
rozwiniętym handlem i naprawami (G). Rys trzeciemu skupieniu nadaje sekcja H, grupująca 
działalności związane z hotelami i restauracjami, na poziomie blisko 5 %, wobec niespełna 2,5 % 
dla pozostałych. Dodając jedynie, że chodzi w tym przypadku o pomorskie i zachodniopomorskie, 
fakt ten nie wymaga szerszego komentarza. Obecność tego rodzaju działalności, w takim 
„natężeniu” wynika z faktu, że jest ona w głównej mierze wielkością podaży a później popytu. 
Dodatkowo jest on dookreślony przez relatywnie wysoko rozwiniętą sekcję J. Dla typu czwartego 
charakterystyczne jest, nie tak wyraźne jak we wcześniejszym, ale zaznaczenie się w strukturze 
sekcji H. Przy relatywnie dużej liczbie regionów w tym skupieniu, niewielkiego, ale istotnego ze 
względu na walory turystyczne obszarów w ich granicach, uwidacznia się „turystyczny” charakter 
województw.  
 Dokonując porządkowania typów regionów, ze względu na znaczenie w strukturze sekcji 
K, w ich obrębie mamy do czynienia z odwrotnie proporcjonalną zależnością, zmiennej porządku–
jącej, w stosunku do sekcji określanych mianem nierynkowych. Zgodnie z kierunkiem zależności, 
ostatni z wyróżnionych typów (V) posiada ich największy udział w strukturze wewnętrznej usług, 
na poziomie niewiele przekraczającym 40 %. Takiego udziału nie posiada w żadnym typie, ani ta, 
ani żadna inna sekcja (!), a wraz z sekcją G stanowi o blisko ¾ potencjału usługowego regionów 
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tworzących ten typ. W stosunku do mazowieckiego jest to przewaga sekcji L, M, N o blisko 15 %. 
Dla pozostałych sekcji najsłabsze skupienie (V) również charakteryzuje się najniższymi 
wartościami 1. Typ ten, wraz z regionem mazowieckim, są tożsame wyróżnionym typom ze 
względu na strukturę sektorową. Stoją na przeciwległych końcach skali. 
 Na bazie przeprowadzonej charakterystyki, przeciętnych wartości udziałów poszcze–
gólnych sekcji, dla wyróżnionych skupień widoczne jest, że podstawowymi rodzajami działalności 
usługowych, różnicującymi regiony są niezmiennie, obsługa nieruchomości i firm i ujemnie z nimi 
skorelowane usługi nierynkowe. Praktycznie nie różnicującymi województw są handel i naprawy 
(G) oraz działalność usługowa pozostała (O). Jest to częściowo wytłumaczalne, ze względu na 
podstawowy charakter usług mieszczących się w ich obrębie. W przypadku pozostałych rodzajów 
działalności (H, I, J) wpływ ten jest zróżnicowany. Jest on wypadkową ich działania, bez 
możliwości wskazania na dominującą rolę którejś z sekcji w całościowym podejściu. Zaznaczyć 
należy, że wpływ tych sekcji nadaje indywidualny charakter poszczególnym skupieniom. 
Podkreślić należy, że do 2002 wyraźnie większe znaczenie wywierały działalności związane 
z transportem, gospodarką magazynową i łącznością (I). Spadek jej znaczenia po 2002 pozwolił na 
uwidocznienie się większego wpływu, na strukturę wewnętrzną, usług pośrednictwa finansowego 
(J). W strukturze wewnętrznej po początkowym gwałtownym rozwoju i dominacji szeroko rozu–
mianego handlu, wspomaganego usługami nierynkowymi, zaczęły one tracić na znaczeniu, na 
rzecz usług finansowych (J) i obsługi nieruchomości i firm (K), czyli instytucjonalnego otoczenia 
działalności gospodarczej, usług dla przedsiębiorstw i produkcji (Powęska H., 2000, Nowosielska 
E, 1994). Wydaje się, że obecnie w coraz większym stopniu na szeroko rozumiany rozwój 
gospodarczy, a w tym i usług decydujący wpływ będzie posiadać sekcja K wspomagana 
pośrednictwem finansowym (J). 
 Na podstawie zidentyfikowanych współzależności pomiędzy sektorami można stwierdzić, 
że gospodarka jako całość zaczyna wkraczać w okres postidustrialnego rozwoju, przy czym wydaje 
się, że zróżnicowanie międzyregionalne w tym względzie jest jeszcze bardzo duże. Zróżnicowanie 
to jest możliwe do uchwycenia jedynie przy bardziej szczegółowych ujęciach niż obecnych 16 
województw. Obecny podział wojewódzki powoduje, że są one agregatem, tak różnych jakościowo 
obszarów, że porównywanie ich uśrednionych obrazów, jest co najmniej nieuzasadnione. Jednak 
z przyczyn niezależnych od badacza posługiwanie się nim czasem jest koniecznością. Zaznaczyć 
jednak należy, aby konieczność nie stała się normą, a tym samym nie konstytuowała podziału 
regionalnego, jako mogącego stanowić wiodącą podstawą podejść analitycznych. 
 

VI. 3. Poziom rozwoju usług – ujęcie regionalne 
 
 Poziom rozwoju sektora III w układzie gospodarki, jako całości oraz w układach 
regionalnych, danego państwa mierzony jest wskaźnikiem struktury pracujących (Su) oraz 
natężenia (Nu). Oba opierają się o kryterium liczby pracujących.  
 W całym okresie transformacji następowały systematyczne zmiany in plus obu wielkości 
(ryc. 25). Wskaźnik strukturalny wzrósł o blisko 18 % z 37 do 55 % (por. ryc. 25 A). Wskaźnik 
natężenia wzrósł o 20 osób pracujących w usługach na 1 tys. mieszkańców, „stabilizując” się 
ostatecznie na poziomie 181 (por. ryc. 25 B). Zaznaczyć należy, że wskaźnik Nu w stosunku do Su 
częściej wykazywał spadek w poszczególnyych latach. Dlatego też czasami istotne przyrosty, 
w danym roku, były systematycznie niwelowane w latach kolejnych. Dla Su, jeśli spadki miały 
miejsce, występowały jedynie do 1998 roku. 
 Zasadnicze zmiany obu parametrów zachodziły w dwóch charakterystycznych okresach dla 
pracujących, a mianowicie na przełomie 1992 (3) / 1994 oraz 2001 / 2002. Jednak przyrosty obu 
wskaźników, w całym okresie transformacji systemowej, posiadały swoja odmienność.  
 Dla natężenia (Nu) zasadniczo przyrostami cechował się pierwszy z wcześniej wskazanych 
okresów oraz przełom 1996 / 1997. Zmiany były związane z weryfikacją pracujących po Spisie 
Rolnym 1996 roku. Dla obu tych przełomowych okresów, przyrosty wynosiły po 10 punktów. 
Jednak zaraz po 1999 roku, w dwóch kolejnych latach, nastąpiła redukcja tego przyrostu dokładnie 
o połowę. Kolejny przyrost (2001 / 2002) nie był już tak wysoki. Wyniósł zaledwie 4 %. Z kolei 

                                                 
1 Wyjątek stanowi znaczenie sekcji I które przekracza udział tego rodzaju działalności w skupieniu II o 0,4 %. 
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dla wskaźnika struktury (Su) mieliśmy do czynienia z odwróceniem wcześniej zarysowanych 
prawidłowości przyrostu wskaźnika. Największy, blisko 9 % przyrost udziału pracujących 
w usługach, dokonał się na przełomie 2001 / 2002. Dla wcześniejszego okresu był analogicznie, 
jak Nu, niższy o połowę (4,4 %). „Okres” Spisu Rolnego 1996 roku, nie wpłynął tak istotnie na 
udział usług w gospodarce, jak na natężenie w nich pracujących. 
 

20

30

40

50

60

w
sk

aź
ni

k 
st

ru
kt

ur
al

ny
 u

sł
ug

 (
S u)

1992 1995 1998 2001 2004

A

 
80

120

160

200

240

w
sk

aź
ni

k 
na

tę
że

ni
a 

us
łu

g 
(N

u)

1992 1996 2000 2004

B

 

Ryc. 25. Zmienność czasowa wskaźnika strukturalnego (Su – A) oraz natężenia (Nu – B) dla kraju 
ogółem oraz w obrębie województw w latach 1990 – 2005 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 
 
 W tym miejscu warto na chwilę zatrzymać się nad często podnoszonym i sygnalizowanym 
zagadnieniem spadku międzyregionalnych, a wzrostu wewnątrzregionalnych zróżnicowań. 
Problem chociaż sygnalizowany w literaturze przedmiotu (Jakubowicz E., Raczyk A., 2002; Ilnicki 
D., Raczyk A., 2003), nie doczekał się empirycznych badań, w skali kraju, w kwestiach: na ile, 
w jakim stopniu, których zagadnień i obszarów one dotyczyły. Fakt ten częściowo widoczny jest na 
rycinie 25. Spadek zróżnicowań, z czego należy zdawać sobie sprawę, jest efektem czysto 
statystycznym. Dlatego też, tylko w takich kategoriach należy go rozpatrywać. Wynika on ze 
zmniejszenia zakresu zmienności danego parametru, będącego konsekwencją ograniczenia liczby 
jednostek odniesienia. Najczęściej dochodzi do tego poprzez „wzrost” wartości minimalnych, 
w wyniku „przyłączenia” jednostek słabszych do silniejszych 1. Do 1998 roku włącznie, docho–
dziło do wzrostu zróżnicowań międzywojewódzkich. Odbywało się to głównie dzięki wzrastają–
cym wartościom maksymalnym. Po zmniejszeniu liczby województw nastąpiło „odcięcie” 
jednostek najsłabszych, drastyczne zmniejszenie zakresu zmienności, praktycznie spadek asymetrii 
rozkładów z widoczną tendencją do ich spłaszczenia (por. ryc. 25 B). Wydaje się, że, po reformie 
administracyjnej 1998 roku, o zróżnicowaniach międzyregionalnych, bardziej zasadnym jest 
mówienie, nie o ich zmniejszeniu, ale zatarciu. Natomiast podejmując badania, badacz zdaje sobie 
sprawę z wewnętrznego zróżnicowania regionu (–ów). Najciekawszym przypadkiem tego typu jest 
województwo mazowieckie (por. Grochowski M., Zegar T., 2004). W przypadku tak zróżnicowa–
nego regionu, pomimo obecności miasta – metropolii, lokomotywy rozwoju, dochodzi do 
różnicowania się rozwoju wewnątrz regionu z oznakami spowolnienia w niektórych jego częściach 
(Kukliński A., 2000). W konsekwencji czego dochodzi do marginalizacji, stagnacji z kształtowa–
niem się negatywnych zjawisk społeczno–demograficznych (Smętkowski M., 2004). W przypadku 
zróżnicowań wewnętrznych rośnie prawdopodobieństwo ich zmian. Jednak jest to uzależnione od 
charakteru regionu oraz sposobu określania tych właśnie zróżnicowań. Sam fakt istnienia 
zróżnicowań jest czymś zupełnie naturalnym. Jednak jak można zauważyć od blisko 6 lat 
zróżnicowania międzyregionalne utrzymują się na tym samym poziomie. Patrząc przez pryzmat 
gospodarki jako całości, i obserwując zmiany w jej obrębie, trudno jest przypuszczać, że rozkładają 
                                                 
1 Wydaje się, że skrócenie zakresu zmienności w mniejszym stopniu odbywa się w wyniku spadeku wartości 

największych. 
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się one równomiernie na wszystkie województwa, że nie dochodzi do szybszego rozwoju jednych 
w stosunku do drugich. Stwierdzenie braku pogłębiania się zróżnicowań międzyregionalnych 
można by odczytać jako pozytywny objaw okresu transformacji. Jednak wydaje się, że w takim 
podziale przestrzeni jawią się one jako niemożliwie do identyfikacji. Fakt ten należy postrzegać 
negatywnie. Podejmując dynamiczne badania, nie można ulegać złudnemu przekonaniu, że nie 
zachodziły istotne zmiany wewnętrzne i nie dochodzi do pogłębiania zróżnicowań. To jednak 
mogą być one identyfikowane jedynie na niższych poziomach podziału terytorialnego. Opieranie 
się, w dłuższych okresach, jedynie na analizie w układzie 16 województw może prowadzić do 
kształtowania błędnych wyobrażeń o przestrzeni oraz zjawiskach i procesach w niej zachodzących. 
 Mówiąc o poziomie rozwoju usług zazwyczaj pomija się w jego opisie wskaźnik natężenia 
(Nu), preferując wskaźnik strukturalny (Su). Oba wskaźniki opisują poziom rozwóju usług, jako 
całego sektora, opierając się na tym samym kryterium powinny być ze sobą skorelowane. Tak też 
jest w rzeczywistości. Jednak kształt tej współzależności zmienia się w czasie z wyraźnie prosto– 
(1990 – 1992 (3)) na krzywoliniową. Zmiana ta dokonała się za przyczyną województwa 
warszawskiego (mazowieckiego), które przekroczywszy 60 % udziału pracujących w usługach 
zaczęło „uciekać” po osi wskaźnika natężenia. Co istotne w przypadku, pozostałych województw 
współzależność ta ma w dalszym ciągu charakter prostoliniowy. Paradoksalnie, po „wyelimino–
waniu” warszawskiego i mazowieckiego, wartość współczynnika korelacji liniowej praktycznie 
pozostaje bez zmian 1. Stąd też nieuzasadnionym jawiłoby się dalsze ich łączne analizowanie. 
Jednak uwzględniając odmienną naturę obu wskaźników i zmienną w czasie liczbę województw, 
zasadnym zdaje się być przyjrzenie ich przestrzennemu zróżnicowaniu. Chodzi w tym miejscu o to, 
że wskaźnik struktury skonstruowany jest na podstawie „tych samych” danych, gdy wskaźnik 
natężenia w mianowniku nie uwzględnia dojazdów do pracy 2. Dlatego też, przy większej liczbie 
jednostek (49), a tym samym mniejszej ich powierzchni, przy równości wartości w licznikach 
wskaźników na pewno, pomimo silnej współzależności, widoczne będą różnice pomiędzy oboma 
podziałami, ze wskazaniem na regiony o wysokim dodatnim bilansie dojazdów dla Nu (ryc. 26). 
 Obraz przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju usług w układzie regionów 
wskazuje, nie tylko na statystyczną ale i „przestrzenną” korelację obu wskaźników w wybranych 
latach. Chociaż korelacja statystyczna w mniejszym stopniu przekłada się na przestrzenną. 
Skutkuje to widocznymi przesunięciami województw, o jedną lub nawet dwie klasy 
w przynależności, w danym roku, do odpowiadających sobie jakościowo klas. Największe różnice 
charakterystyczne są dla obszarów o najniższym poziomie rozwoju usług. Stanowią one wręcz 
idealne odbicie rolniczego i rolniczo–usługowego sektorowego typu gospodarki regionu 
(por. ryc. 19, 23) oraz zmian pracujących w rolnictwie (por. ryc. 18 A, B). Jednak same zmiany, 
jak i ich intensywność, są lepiej widoczne dla układu 49 niż 16 województw. Zaznaczyć jednak 
należy, że zestawienie dwóch mierników opisujących poziom rozwoju usług potwierdza, kolejną 
prawidłowość polegającą na faworyzowaniu zdecydowanej większości województw aglomera–
cyjnych (gdańskie, krakowskie, łódzkie, poznańskie, warszawskie, wrocławskie) w kontekście 
wskaźnika natężenia. Nie zaburza to jednak dychotomii podziału, ale nadaje mu charakterystyczny 
rys. Można też na tej podstawie powiedzieć, że okres transformacji systemowej nie spowodował 
zaprzestania dojazdów i zmiany obszarów ciążeń, co zredukował ich poziom zachowując kształt 
przestrzeni dojazdów (Ilnicki D., 2002 c; Hołowiecka B., 2004; Ilnicki D., Raczyk A., 2005; 
Zborowski A., 2006). Dzięki zwiększeniu się udziału transportu indywidualnego, można przypu–
szczać, że dochodziło nawet do ich powiększenia, w zakresie maksymalnych dojazdów, ale nie 
obszarów dominacji. Dlatego też analizując poziom rozwoju usług należy zdawać sobie sprawę 
z odmienności interpretacyjnej obu wskaźników. Chociaż w układzie 16 województw, nie jest to 
w żadnym stopniu zauważalne. Z drugiej strony można powiedzieć, że taki przebieg granic 
regionów nie dzieli, a wręcz domyka główne obszary dojazdów do pracy w ich obrębie. 

                                                 
1 Zakres zmienności wskaźnika mieści się w przedziale 0,960 – 1,000. 
2 Zagadnienie to zostało poruszone i rozwinięte w podrozdziale V. 2. 
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Ryc. 26. Poziom rozwoju usług i jego zmiany po 1990 roku 
Oznaczenia: A – wskaźnik strukturalny (Su) B – oraz natężenia (Nu) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 
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 Podkreślenia wymaga, że paradoksalnie trudniej takich porównań dokonać przy 
zmniejszonej liczbie województw. Dla nowego podziału terytorialnego, za bezdyskusyjne można 
uznać ustalenie, że najniższy poziom rozwoju usług jest charakterystyczny dla lubelskiego, 
podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego; gdy zaś najwyższy dla mazowieckiego. 
Równocześnie, wyraźnie widać kolejne potwierdzenie, że mazowieckie, jako jednostka obserwacji 
analizy, jest „sztucznym” tworem, którego nie można interpretować w stosunku do pozostałych. 
Wynika to z tego, że jego uprzywilejowana pozycja jest przede wszystkim efektem obecności 
w jego granicach byłego województwa stołecznego, i szczególnie niskiego, szeroko rozumianego 
poziomu rozwoju społeczno–gospodarczego wschodniej części województwa. Dodatkowo potęguje 
to wyraźne zróżnicowanie pomiędzy częścią wschodnią i zachodnią Mazowsza. Wydaje się, że to 
zróżnicowanie częściowo znalazło swoje odzwierciedlenie w nowym podziale podregionalnym, 
w którym wyróżniono podregion warszawski–wschodni i warszawski–zachodni. Można powie–
dzieć, że pierwsze miejsce regionu mazowieckiego, znając jego wewnętrzną budowę, w dalszym 
ciągu „zaskakuje” (Grochowski M., Zegar T., 2004). W zbliżonej sytuacji znajduje się również 
obecne województwo łódzkie. Chociaż jak się wydaje, skala zróżnicowań jest wyraźnie niższa, 
pomimo zaznaczonego rolniczego charakteru byłego województwa sieradzkiego. Dlatego też 
mówienie o wzroście zróżnicowań wewnątrzregionalnych, które mają być konsekwencją, a zara–
zem skutkiem obecnie funkcjonującego podziału administracyjnego ma uzasadnienie co najwyżej 
dla tych dwóch województw.  
 Wydaje się, że wzrost zróżnicowań nie jest wynikiem obecności w nowo utworzonym 
obszarze jednej jednostki odbiegającej in plus, lub in minus od pozostałych, ale ich grup, 
ewentualnie zwartych przestrzennie, tworzących rozkłady wielomodalne, lub o silnym stopniu ich 
spłaszczenia. Wydaje się, że to co obecnie rozumie się jako zróżnicowania międzyregionalne, 
powinno określać się mianem dysproporcji, gdyż jako jedyne odzwierciedla istotę tego co określa.  
 Wzrost poziomu rozwoju usług nawiązywał do jego przestrzennego zróżnicowania 
(por. Powęska H., 2000). Chociaż w większym stopniu dotyczy to wskaźnika strukturalnego 
(ryc. 27). Dlatego też, jego struktura przestrzenna nie ulegała zmianom. Utrzymywała się w całym 
okresie transformacji. Zaznaczyć jednak należy, że obraz końcowy jest złożeniem zmian zaszłych 
w okresie 1990–1994, 1994–1998, 1999–2005 1; z zaznaczeniem, że dla udziału pracujących 
w usługach dodatkowo zidentyfikowano podokres 1999–2001. Zmiany w tym podokresie spowo–
dowały przesunięcie jednostek o jedna klasę udziału wyżej 2.  
 Dla wskaźnika natężenia pierwszy okres to spadki w większości regionów. Przyrosty 
zasadniczo dotyczyły 16 województw, a ich występowanie nie wykazywało tendencji do 
regionalizacji. Zasadnicze zmiany, i kształtowanie się poziomu rozwoju usług, mierzonego liczbą 
pracujących na 1 tys. mieszkańców, miały miejsce w drugim okresie. Wówczas tylko dwa 
województwa, pilskie i piotrkowskie, charakteryzowały się spadkami analizowanego wskaźnika. 
Województwami o ponadprzeciętnych przyrostach wartości były płockie i warszawskie. 
W przestrzennym zróżnicowaniu zmian trudno jest doszukać się prawidłowości przestrzennych. 
Jednak dla dynamiki zmian i jej obrazu przestrzennego, w obu okresach łącznie (1990–1998), 
decydujące znaczenie miały województwa z „dodatnimi” wartościami zmian, jakie występowały 
do 1994 roku. To na nie nałożyły się zmiany in plus zachodzące we „wszystkich” województwach 
po 1994 roku, przez co wzmocniły i wyklarowały przestrzeń największych zmian. Dla trzeciego 
okresu trudno, na tym poziomie odniesienia, jest nawet podjąć próbę dokonania uogólnień. Jedynie 
co można stwierdzić to, że wzrosty dotyczyły 5 z 16 województw (kujawsko–pomorskie, 
mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, śląskie). Nie doprowadziło to zasadniczo do zmian 
w kolejności województw. Raczej dochodziło do umocnienia się takiego właśnie przestrzennego 
zróżnicowania i utrzymywania jego status quo po 1998. 
 Dla udziału pracujących w usługach, zasadnicze kształtowanie się zmian do 1998, miało 
miejsce w wyniku przyrostów do których dochodziło w pierwszym okresie. Wówczas jedynie 
w przypadku dwóch regionów mieliśmy do czynienia z zarysowaniem się spadków (sieradzkie, 
zamojskie). Maksymalne, co najmniej 10 % wzrosty dotyczyły szczecińskiego i płockiego. 

                                                 
1 W dalszej części tekstu tego podrozdziału odpowiednio będą one określane mianem pierwszy, drugi, trzeci okres. 
2 Na rycinie 12 uwidocznione jest to przez obecność przy kartogramach „A 1999” i „A 2005” odmiennych wartości 

granicznych dla przedziałów. 
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Pozostałe wysokie, nie mniej niż 7 % dotyczyły: koszalińskiego, łódzkiego, słupskiego, śląskiego, 
wałbrzyskiego, wrocławskiego, warszawskiego, zielonogórskiego. Przestrzenne zróżnicowanie 
zmian w tym okresie wyraźnie korelowało z wartościami wskaźnika udziału pracujących 
w usługach. W drugim okresie spadki dotyczyły blisko 40 % województw (18). Ich liczba była 
dwukrotnie mniejsza od liczby spadków w przypadku wskaźnika natężenia. Redukcja znaczenia 
sektora usługowego, w strukturze sektorowej województw, wystąpiła poza czterema regionami 1, 
w jednostkach na wschód od linii Gdańsk–Łódź–Katowice. Występujące wzrosty, co do intensy–
wności, były przeciętnie o połowę niższe niż w latach 1990–1994. Równocześnie obszary 
występowania, w połączeniu z intensywnością zmian nie poddają się przestrzennym uogólnieniom.  
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Ryc. 27. Zmiany poziomu rozwoju usług w Polsce po 1990 roku 
Oznaczenia: kolorem szarym zaznaczono województwa które charakteryzowały się wzrostami w okresie z niższymi 

zmianami (wskaźnik strukturalny (S ) 1994–1998; natężenia (Nu) 1990–1994, u

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

                                                 
1 Leszczyńskie, kaliskie, pilskie, słupskie. 
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 Natomiast po 1998 roku największe zmiany udziału pracujących w usługach nie były już 
tak silne związane z przestrzennym zróżnicowaniem jego poziomu. Generalnie największe 
przyrosty dotyczyły województw najsłabszych (lubelskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, 
podlaskie, świętokrzyskie). W grupie tej na końcu znalazło się województwo mazowieckie (1999–
2001). Tego układu nie zmieniły kolejne lata, gdyż o zmianach można było mówić jedynie 
w przypadku województwa mazowieckiego, w którym przyrost wyniósł niewiele ponad 2 %. 
Pomimo odwrócenia kierunku skorelowania wielkości zmian Su i jego poziomu, w układzie woje–
wództw, nie doprowadziło to do zmiany przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju usług. 
Wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że zmiany te, w pewnym sensie, doprowadziły do wyklaro–
wania przestrzennego zróżnicowania znaczenia sektora III w układzie nowych województw.  
 W kontekście poczynionych uwag, na bazie wielkości zmian parametrów opisujących 
poziom rozwoju usług, można powiedzieć, że następowało z jednej strony umacnianie się pozycji 
usługowej regionów przez towarzyszące im wzrosty potencjału usługowego, a tym samym wzrostu 
dysproporcji międzyregionalnych z drugiej. Stwierdzenie w całej rozciągłości prawdziwe jest dla 
okresu do 1999 roku. W realiach nowego podziału administracyjnego nastąpiło rozmycie 
„uśrednienie” tych zróżnicowań. Nastąpił gwałtowny spadek parametrów opisujących ich 
zmienność (Vx, Rx). Przeciętnie o połowę zmniejszyły się współczynnik zmienności przestrzennej 
oraz rozstępu pomiędzy skrajnymi wartościami. Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku 
wskaźnika natężenia (Nu), od 1999 roku dochodzi do niewielkich, ale systematycznych wzrostów 
dysproporcji. Dzieje się tak nie tylko za sprawą województwa mazowieckiego. Jednym z głównych 
powodów jest fakt, że jest to miernik należący do miar z przedziałów otwartych. Przeciwieństwem 
jest wskaźnik strukturalny, który posiada ograniczenie wartości maksymalnej i minimalnej. 
Dodatkowo wartość maksymalna w zbiorze regionów osiąga powoli wartość charakterystyczną dla 
krajów wysoko rozwiniętych (65–75 %). Z drugiej strony, przy ogólnej tendencji rozwoju sektora 
trzeciego, dochodzi do zmniejszania się dysproporcji w efekcie wzrastającej roli usług, 
w obszarach najsłabiej rozwiniętych gospodarczo.  
 Równocześnie należy zaznaczyć, że występowało zjawisko nakładania się obszarów 
w których dochodziło do spadków poziomu rozwoju usług, opisanego oboma wskaźnikami. Były 
one charakterystyczne dla obszarów Polski wschodniej. Świadczy to o pogłębiającym się 
rozdźwięku ekonomicznym pomiędzy tak zwaną Polską A i B. Przyrosty poziomu rozwoju usług 
były charakterystyczne dla obszarów na których była silnie rozwinięta państwowa i spółdzielcza 
gospodarka rolna (Rydz E., 2006). Na obszarach tych w konsekwencji zmian sposobu 
gospodarowania doszło do ukształtowania się na wysokim poziomie zjawiska bezrobocia. Poza 
spadkiem znaczenia rolnictwa w strukturze gospodarki, wpływ na znaczenie sektora III, miały 
redukcje pracujących w tak zwanych tradycyjnych gałęziach przemysłu. Dotyczyło to w szczegól–
ności takich województw jak łódzkie, katowickie, wałbrzyskie. Nie bez znaczenia, w skali 
regionalnej, jest również wzrost znaczenia, mocna pozycja, głównego ośrodka – siedziby władz, 
centrum życia politycznego, artystycznego, intelektualnego (por. Korcelli P., 2002; Nowosielska 
E., 2000, 2002; Śleszyński P, 2002 b, 2004). Takie podejście stoi w zgodzie z postrzeganiem 
ogólnej ścieżki rozwojowej, ewolucji gospodarek, polegające na systematycznym spadku 
znaczenia rolnictwa, po wzroście i szybkiej stabilizacji przemysłu, a następnie systematycznego 
wzrostu znaczenia usług.  
 

VI. 4. Próba oceny poziomu rozwoju usług w Polsce 
na poziomie lokalnym 1 

 

VI. 4. 1. Wprowadzenie – uwarunkowania prowadzenia tego typu badań 

 Tak ukształtowany obraz funkcji dominującej, a właściwie znaczenia sektora trzeciego, 
oraz wewnętrznej struktury usług w układzie regionów2, nie kłóci się z ogólnym o nich wyobra–
żeniem. Jeśli rozwój sektora usługowego jest przedstawiany w układzie przestrzennym, to zazwy–
czaj na poziomie regionu poprzestaje. Oczywiście chodzi w tym miejscu o rozpatrywanie go przez 
pryzmat pracujących, a nie poszczególnych jego elementów, które dotyczą płaszczyzny infrastru–

                                                 
1 Poziom lokalny stanowi podział terytorialny na poziomie NUTS 4 (powiaty) i NUTS 5 (miasta i gminy). 
2 W całym opracowaniu pojęcie regionu i województwa będą traktowane jako synonimy. 
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kturalnej (szkoły, przedszkola, targowiska itp.). Zaznaczyć jednak należy, że ujęcia tego rodzaju 
też nie należą do częstych.  
 Sytuacja braku szczegółowego (od poziomu NUTS 3) rozpoznania przestrzennego 
zróżnicowania „rynku pracy”, a w tym szczególnie sektora usługowego, zdeterminowana jest 
faktem publikowania statystyki pracujących jedynie dla podmiotów powyżej 9 osób 1. Można się 
spotkać ze stwierdzeniami, że „zła”, w tym przypadku niepełna, statystyka jest lepsza niż jej brak. 
Z takim stwierdzeniem można się zgodzić do momentu przedstawienia poziomu rozwoju sektora 
usług w oparciu o wskaźniki bazujące na liczbie pracujących (ryc. 28). Porównując obrazy, 
zarówno dla wskaźnika struktury i natężenia usług, z dwóch skrajnych punktów czasowych trudno 
jest między nimi wskazać na istotne różnice. Poza niewielkimi zmianami w przynależności do klas, 
mamy do czynienia z odtworzeniem, utrzymywaniem się podobnego zróżnicowania przestrzen–
nego. Istotne jest to, że oba wskaźniki opisując to samo zjawisko dają w rezultacie, jeśli nie 
diametralnie różne, to na pewno nie przystające do siebie obrazy. Jest to tym bardziej „zaskaku–
jące”, że należało spodziewać się między nimi dodatniego związku, modyfikowanego przez wpływ 
inaczej gromadzonego w statystyce mianownika obu wskaźników 2.  
 W przypadku wskaźnika strukturalnego (Su) generalnie mamy do czynienia z faworyzo–
waniem województw, obszarów Polski wschodniej (por. ryc. 28 A). Dotyczy to w szczególności: 
podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Sytuacja ta stanowi całkowite 
zaprzeczenie typologii województw ze względu na strukturę wewnętrzną usług, jak i ich znaczenie 
w gospodarce jako całości (por. ryc. 19, 23, 24, 26). Pomijając województwo: mazowieckie, 
łódzkie, małopolskie, które w pierwszej chwili można zaliczyć do grupy „najlepiej rozwiniętych” 
usługowo, obraz ten stanowi negatyw wcześniejszych podejść klasyfikacyjnych. 
 Wyłączenie wcześniej wspomnianych województw wynika z dychotomii kształtowania, się 
w ich granicach, udziału pracujących w usługach pomiędzy najważniejszym miastem regionu, wraz 
z jego bezpośrednim otoczeniem, a obszarami pozostałymi 3. Oczywiście obraz takiego zróżnico–
wania nie jest do zaakceptowania. 
 Natomiast w przestrzennym zróżnicowaniu wskaźnika natężenia usług, można mówić 
o braku tendencji do regionalizacji, mozaikowatości jego rozkładu, z widocznym zjawiskiem 
preferowania największych miast wraz z ich otoczeniem. W przypadku tej miary, dla wartości 
najniższych widoczny jest wyraźny wpływ zmiany w statystyce, polegający na zmianie podstawy 
„zliczania” pracujących z 5 na 9 osób. Tym samym z czasem doszło do wyostrzenia jego obrazu 
(1995–2005). Jednak pomimo widocznego wysokiego poziomu rozwoju usług w aglomeracjach 
trudno przypuszczać, że to tylko one są odpowiedzialne za poziom rozwoju usług w regionie. 
Oczywiście nie można odmówić im w tym względzie roli wiodącej. Potwierdzeniem tego może 
być kształtowanie się wskaźnika natężenia, przez pryzmat którego, jako obszary/ośrodki usługowe 
identyfikowane mogą być największe miasta i ich bezpośrednie zaplecza. Fakt ten nie wymaga, aż 
tak szerokiego tła aby to stwierdzić. Poza tym trudno jest mówić o związku występującym 
pomiędzy tymi miarami. Powyższe stwierdzenia dodatkowo wzmocnione jest obserwacją 
zróżnicowania tych miar w układzie powiatów. 
 Na bazie poczynionych uwag stwierdzić należy, że publikowana statystyka pracujących, 
w kontekście próby oceny poziomu rozwoju usług, na poziomie niższym niż województwo jest 
„całkowicie” bezużyteczna. W sposób szczególny dotyczy to wykorzystywania jej do konstrukcji 
wskaźnika strukturalnego. Wynika to generalnie z dwóch przyczyn Pierwszą jest zróżnicowana 
struktura wielkościowa podmiotów gospodarczych, w układzie sektorów ekonomicznych 
z wyraźnym preferowaniem najmniejszych podmiotów (mikropodmiotów, 0–9 pracujących) przez 
sektor usługowy. Drugim powodem, pośrednim w stosunku do pierwszego, jest nieuwzględnienie 
w statystyce pracujących, na poziomach lokalnych, właśnie najliczniejszej grupy tych podmiotów 
i determinowaniem obrazu poziomu rozwoju usług przez rodzaje działalności w których relatywnie 
większe znaczenie posiadają podmioty zaliczane do co najmniej małych (10–49). W tym miejscu 

                                                 
1 Liczba pracujących, od poziomu NUTS 3, od 1999 roku, dotyczy pracujących w podmiotach gospodarczych powyżej 

9 osób. Wcześniejsza statystyka pracujących opierała się o pracujących w podmiotach powyżej 5 osób. Zmiana 
ta spowodowała zniknięcie ze statystyk blisko 1,8 mln. pracujących i ustabilizowania się jej liczby na poziomie 7,5 
mln. (2003 rok). 

2 Zagadnienie to zostało poruszone i rozwinięte w podrozdziale V. 2. 
3 W mniejszym stopniu jest to widoczne dla Krakowa, niż Łodzi i Warszawy. 

 



„Charakterystyka rozwoju usług w Polsce ...” 159

warto również zaznaczyć, że wśród mikropodmiotów sekcji usługowych dominują podmioty 
do 5 pracujących. 
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Ryc. 28. Udział pracujących (A) oraz pracujący w usługach na 1 tys. ludności w wieku 
produkcyjnym (B) w 1995 i 2005 roku 

Wyjaśnienie: mapy skonstruowano w oparciu o statystykę pracujących powyżej 5 (1995) i 9 osób (2003) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

 

 Stąd też uzasadnionym jest pytanie, czy i w jakim stopniu, opierając się o funkcjonującą 
statystykę, ale już nie pracujących 1, można dokonać opisu przestrzennego zróżnicowania 
„potencjału” usługowego ? Z oczywistych względów nie jest możliwe, aby można tego dokonać 
poprzez proste złożenie elementów opisujących infrastrukturę usługową. Brak jest nie tyle 
całościowego opisu poszczególnych rodzajów działalności, co w niektórych przypadkach 
całkowitego ich braku (np. pośrednictwo finansowe). 
 Jedynym źródłem o agregatowym charakterze, chociaż w dalszym ciągu budzącym wiele 
kontrowersji, jest baza podmiotów gospodarczych REGON (Walczak T., 1991; Bieńko Z., 1993; 
Książek K., 1995; Parysek J., J., 2005; Ilnicki D., Raczyk A., 2005; Sokołowski D., 2006; Kurek 
D., 2007; Ilnicki D., 2009). Głównym i podstawowy zarzutem, formułowanym pod adresem bazy 
REGON, jest obecność w niej podmiotów gospodarczych faktycznie już nieistniejących. Podejmo–

                                                 
1 Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że zawężenie publikowanej statystyki pracujących z co najmniej 6 do co 

najmniej 10 osób poza zmniejszeniem wartości miar natężenia nie spowodowało, żadnych zmian przestrzennego 
zróżnicowania. Było to o tyle przewidywalne, że w strukturze wielkościowej wśród podmiotów, a szczególnie 
w samym przedziale do 10 osób, dominują te z co najwyżej 5 osobami pracującymi. 

 



Dariusz Ilnicki 160

wane próby oszacowania błędu bazy mówiły o blisko połowie podmiotów bazy REGON, które 
w rzeczywistości nie funkcjonowały. Tym samym można by powiedzieć, że nie odzwierciedla ona 
stanu faktycznego, a konstruowany na jej podstawie zbiorczy wskaźnik przedsiębiorczości jest 
zawyżony 1.  
 Taka stygmatyzacja danych z bazy REGON z jednoczesnym całościowym ujmowaniem 
liczby podmiotów gospodarczych, raczej dystansuje niż zachęca do jej wykorzystywania 
i podejmowania badań przy dezagregacji jej danych. W celu lepszego zrozumienia istoty, 
zawartości treściowej, koniecznym zdaje się być, w tym miejscu przedstawienie krótkiego „rysu 
historycznego” tej bazy. 
 System REGON został powołany uchwałą Rady Ministrów nr 105 z dnia 17 października 
1975 roku, „w sprawie utworzenia systemu identyfikacji i klasyfikacji jednostek gospodarki 
narodowej – REGON” 2. Wprowadzenie w życie zapisów rozporządzenia zaplanowano na okres 
2 lat. System miał objąć wszystkie jednostki do grudnia 1977 roku (§ 3 pkt 2 rozporządzenia). Baza 
obejmowała pięć zasadniczych grup jednostek: 
 urzędy centralne i terenowe organów administracji państwowej, 
 zjednoczenia, centrale, zarządy i jednostki równorzędne podległe centralnym i terenowym 

organom administracji państwowej, 
 przedsiębiorstwa uspołecznione i zakłady dokonujące pełnego wewnętrznego rozrachunku 

gospodarczego oraz samodzielnie bilansujące się zakłady, jak i jednostki budżetowe,  
 pozostałe jednostki gospodarki uspołecznionej nie wymienione wyżej, oraz  
 przedsiębiorstwa nie uspołecznione (§ 3 pkt 1 ust. 1–5 rozporządzenia). 
 Trzy pierwsze grupy podmiotów miały charakter obligatoryjny, choć ustawodawca 
zastrzegał sobie możliwość wyłączenia z zakresu REGON niektórych jednostek z ust. 1. Pozostałe 
dwie grupy jednostek, a właściwie częściowe ich włączenie do systemu było podyktowane, tylko 
i wyłącznie, potrzebami na rzecz rządowych systemów informatycznych.  
 Obecny kształt systemowi REGON nadała Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 
czerwca 1995 roku. Przejściowy charakter posiadały, wprowadzały, zapisy ustawy z dnia 10 
czerwca 1989 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 
o statystyce państwowej (Dz. U. nr 40, poz. 221 z 1989). Wówczas to GUS został zobligowany 
do zakończenia prac nad stworzeniem – pełnego – rejestru podmiotów gospodarki narodowej do 31 
grudnia 1997 roku (por. Zmiany strukturalne grup podmiotów ..., 2004). Stąd też miał on objąć 
osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą. W ten sposób, w dwuletnim okresie przejściowym GUS, 
obligatoryjnie powiększał bazę o gospodarstwa rolne i sukcesywnie uzupełniał o podmioty, które 
na mocy ustawy zostały zobowiązane do uzyskania numeru identyfikacyjnego REGON. Stąd też 
mówienie o rozwoju przedsiębiorczości jego zmianach jest możliwe dopiero od 1995 roku, gdyż od 
tego czasu obejmuje on w miarę pełną listę podmiotów gospodarczych. Jednak biorąc pod uwagę 
fakt dwuletniego okresu przejściowości statystyki REGON, korzystanie z niej w skali interregio–
nalnej wydaje się być nieuzasadnione. Warto podkreślić, że może nie dotyczyć to układu 16 ale 49 
województw. Dlatego posługiwanie się statystyką REGON do 1997, roku posiada sens 
interpretacyjny tylko w układzie wewnątrzwojewódzkim. Dlatego posługiwanie się statystyką 
działalności gospodarczej w skali co najmniej regionalnej lub ogólnokrajowej przy jednostce 
odniesienia, jaką stanowi powiat, lub miasto i gmina, jest uzasadnione najwcześniej od 1998 roku. 
 Ze względu na sygnalizowaną wcześniej niezgodność pomiędzy strukturą pracujących, 
a podmiotów, występująca również w ramach poszczególnych sekcji, nie jest możliwe proste 
przełożenie liczy podmiotów na pracujących 3. W sposób szczególny byłoby to widoczne w ujęciu 
sektorowym. Wówczas to ponad ¾ podmiotów (pracujących) przypadłoby na usługi. Przemysł 
obejmowałby 20 %, przy niespełna 3 % znaczeniu rolnictwa (por. Zmiany strukturalne grup 

                                                 
1 Warto w tym miejscu zauważyć, że niewiele jest prac, w różnych skalach przestrzennych, które podejmowałyby 

problematykę oceny nad i niedoreprezentowania struktury podmiotów z bazy REGON w stosunku do rzeczywiście 
funkcjonującej przestrzeni instytucjonalnej. 

2 Zaznaczyć należy, ze system REGON jest rozwinięciem działającego od 1966 roku systemu numerów statystycznych 
jednostek gospodarki narodowej (Uchwała Rady Ministrów nr 199, z dnia 12 lipca 1966 w sprawie nadania numerów 
statystycznych jednostkom gospodarki uspołecznionej – Monitor Polski Nr 40, poz. 201). 

3 Liczba pracujących jest ponad 3,5–krotnie większa niż podmiotów gospodarczych. 
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podmiotów ..., 2004; 2007). Wynika to z dominacji w usługach mikropodmiotów (0–9 
pracujących), a przesunięcia struktury, w rolnictwie i przemyśle, w kierunku małych (10–49) oraz 
średnich (50–249). Udział, co najmniej małych, podmiotów usługowych w strukturze sektorowej 
jest przeciętnie dwukrotnie mniejszy niż w I i II sektorze. Schodząc w usługach na poziom 
poszczególnych sekcji, w przypadku dwóch – L, M, widoczny jest bardzo wysoki udział małych 
i średnich podmiotów. Są one, w swojej strukturze wyraźnie podobne, pomijając drobne niuanse, 
do dwóch sekcji sektora przemysłu, a mianowicie C i D. Rozpatrując je łącznie, 25 % przypada na 
podmioty małe, około 6 % na średnie, a co najmniej 0,5 na duże (powyżej 249 pracujących). 
Zaznaczyć należy, że w przeciwieństwie do edukacji (M), z 30 % znaczeniem podmiotów małych, 
administracja publiczna i obrona narodowa (L) przesuwa swój punkt ciężkości w kierunku 
podmiotów średnich. Posiada ich co najmniej 10 %, co wzmocnione jest to przez blisko 2 % udział 
podmiotów dużych. Dlatego też rycina 28 A przestaje być niezrozumiała i nie akceptowalna. Gdyż 
jako taka odzwierciedla, uwypukla, jest tworzona przez pracujących w działalnościach zaliczonych 
do administracji publicznej i obrony narodowej (L) oraz edukacji (M) ze wskazaniem na większe 
znaczenie w tym względzie administracji. 
 Liczba podmiotów gospodarczych, zrelatywizowana, czy też będąca składnikiem innej 
miary nie może być analizowana w sposób ilościowy. Wydaje się, że może być ona jedynie 
ujmowana w sposób jakościowy. Jednak takie podejście osłabiłoby i tak już „nikłą” wartość 
interpretacyjną tej wielkości. Stąd też zasadnym jest pytanie, czy statystyka bazy REGON posiada 
jakąś wartość ? Przyjmując założenie, że zasygnalizowane problemy związane ze statystyką 
funkcjonujących podmiotów, dotyczą w takim samym stopniu i natężeniu całego kraju, to 
zasadnym jest przypuszczenie, że miarą mogąca budzić najmniejsze kontrowersje jest ich struktura 
dla danego poziomu odniesienia. Dodając do tego założenie, że struktura podmiotów w układzie 
sekcji jest związana ze struktura osób w nich pracujących. Oczywiście trudno spodziewać się, że 
poza przypuszczalną zależnością pomiędzy nimi, będziemy również mieli do czynienia 
z proporcjonalnością – równowagą – pomiędzy frakcją pracujących, a frakcją podmiotów z bazy 
REGON 1, a która to równowaga byłaby idealną i pożądaną współzależnością.  
 Na wstępie należy stwierdzić, że relacja pomiędzy frakcją podmiotów, a pracujących 
generalnie jest nie/zmienna w czasie. W przypadku niektórych rodzajów działalności w wyraźny 
sposób widoczna jest zmiana „poziomu” relacji, jak i jej kierunku. Na 11 sekcji usługowych 
w przypadku czterech, ewentualnie sześciu, można mówić o względnej równowadze, lub 
niewielkiej przewadze podmiotów lub pracujących. Są to sekcje H, I, J, O, (P, Q). Jedynie poza 
transportem, gospodarką magazynową i łącznością (I), w pozostałych sekcjach mamy do czynienia 
z niewielką przewagą frakcji podmiotów nad pracującymi. Dla hoteli i restauracji (H) 
i pośrednictwa finansowego (J) oscylowała ona przeciętnie wokół 1 %. Natomiast wśród sekcji 
zaliczonych do grupy równowagi, największe odchylenie charakterystyczne jest dla pozostałej 
działalności usługowej (O – 3 %), z zarysowująca się tendencją do wzrostu tej „nierównowagi”. 
Charakterystyczne jest również to, że w przypadku tych rodzajów działalności równowaga i jej 
„znak” ma charakter stały. Jedynie w przypadku pośrednictwa finansowego nastąpiła zmiana 
przewagi pracujących, w okresie 1998–1999, na dominację struktury podmiotów w latach 
następnych. Warto zaznaczyć, że w przypadku dwóch sekcji (H i J) mieliśmy do czynienia 
z jednostkowymi regionami, które odbiegały, ze względu na relacje struktur od pozostałych. 
W przypadku działalności związanych z hotelami i restauracjami (H), województwa pomorskie 
i zachodniopomorskie, posiadały blisko 3–krotnie większą przewagę podmiotów nad pracującymi 
niż w pozostałych województwach. Natomiast dla pośrednictwa finansowego (J) mamy 
w przypadku mazowieckiego do czynienia z przewagą pracujących nad podmiotami. 
 W pozostałych pięciu sekcjach występuje przeciętnie co najmniej 5 % przewaga 
pracujących (sekcja L, M, N) lub podmiotów (G, K). Dla sekcji tworzących usługi nierynkowe 
trudno jest wskazać wspólny kierunek zmian. Dla ochrony zdrowia (N) obserwujemy dynamiczny 
spadek relacji z 12 do ponad 5 %, z oznakami jej stabilizacji, na tym poziomie, od 2003. Odwrotny 
kierunek zmian relacji podmioty – pracujący posiada administracja i obrona narodowa (L). Różnica 
polega na tym, że w przypadku tych rodzajów działalności, należy raczej spodziewać się dalszego 

                                                 
1 Wynika to z tego, że choć w strukturze podmiotów dominują małe jednostki, to ten „masę” pracujących tworzy 

niewielki odsetek podmiotów dużych. 
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wzrostu niż stabilizacji. Natomiast dla edukacji (M), jest to utrzymywanie się przewagi 
pracujących nad podmiotami na niezmiennym przeciętnym poziomie 12 %. Wydaje się, że na bazie 
tych spostrzeżeń można podjąć próbę wskazania rodzajów działalności, które mogą stanowić 
podstawę określania poziomu rozwoju usług, i są z nimi „skorelowane”. W przypadku posługiwa–
nia się statystyką pracujących duży wpływ na ocenę posiadają działalności nierynkowe. Natomiast 
w przypadku podejścia od strony podmiotów gospodarczych to w szczególności sekcje G, H i K 
decydować będą o wielkości zróżnicowań przestrzennych i kształcie przestrzeni usługowej. 
 Przeprowadzona analiza korelacyjna wskazuje, na występowanie związków, pomiędzy 
frakcją pracujących a podmiotów w danej sekcji, w układzie 16 regionów. W okresie 1998–2005 
istotnie statystycznie związki wystąpiły w 6 na 11 sekcji usługowych 1. Dla 4 rodzajów 
działalności występują one w całym badanym okresie (H, K, L, M). Dla ochrony zdrowia (N) 
związek ten wystąpił jedynie w 1998 i 1999 roku, w przeciwieństwie do handlu i usług (G) gdzie 
zarysował się on w 2001 roku i utrzymuje się do chwili obecnej. Współzależności we wszystkich 
przypadkach mają znak dodatni i są „nieprzypadkowe”. Jednak w większości nie są one znaczące. 
Przejawia się to w tym, że współczynnik determinacji przyjmuje wartości z przedziału 30–50 %. 
W całym okresie ponad połowa zmienności jednej zmiennej wyjaśniana przez zmienność drugiej, 
na przeciętnym poziomie 60 % była charakterystyczna dla sekcji M. Natomiast tylko dla 
działalności związanej z hotelami i restauracjami poziom, wyjaśniania zmienności był 
każdorazowo wyższy niż 75 %.  
 Jak można zauważyć sekcje charakteryzujące się najwyższą dysproporcją pomiędzy 
strukturą pracujących a podmiotów gospodarczych, jednocześnie charakteryzują się silnymi 
związkami między sobą. W tym miejscu należy równocześnie dodać, że podobnie jak w przypadku 
pracujących, tak samo w strukturze podmiotów zaliczonych do sekcji usługowych, nie mamy do 
czynienia z prostym addytywnym ich wpływem, ale tak określony poziom rozwoju sektora 
usługowego jest kombinacją, wypadkową wielkości mających na nią najistotniejszy wpływ. Nie 
wnikając w część analityczną, która przebiegała identycznie jak dla struktury pracujących 
w sekcjach 2, to w przypadku podmiotów widoczne są trzy wymiary struktury frakcji podmiotów 
gospodarczych. Obejmują one dla pierwszej składowej obsługę nieruchomości i firm (K) wraz 
z ujemnie skorelowanymi sekcjami usług nierynkowych (L, M, N). W jej przypadku widoczna jest 
„domieszka” sekcji H z dodatnią korelacją. W drugiej z kolei dominuje handel i naprawy (G) 
z odwrotnie proporcjonalnie skorelowanym pośrednictwem finansowym (J). O charakterze 
trzeciego składnika decyduje transport, gospodarka magazynowa i łączność (I). Podobnie jak 
wcześniej, wyjaśniana wariancja przez trzy czynniki waha się w przedziale 75–80 % 
 Opierając się na wyżej dokonanych ustaleniach, uprawnionym jest stwierdzenie, 
że pomimo wskazywanej niedoskonałości statystyki REGON i wykorzystywania jej, w głównej 
mierze, jako składnika miary przedsiębiorczości, możliwym zdaje się być jej wykorzystanie do 
oceny poziomu rozwoju usług. Oczywiście przypomnieć należy, że chodzi nam już w tym miejscu 
o ocenę rozwoju usług na poziomach niższych niż województwo (NUTS 2) i podregion (NUTS 3). 
Równocześnie, cały czas rozpatrujemy sektor III przez pryzmat poszczególnych rodzajów 
działalności usługowych ujętych w sekcje 3.  
 Jak w takim razie wygląda poziom rozwoju usług, wykorzystując do jego określenia 
strukturę podmiotów sekcji usługowych ? Ze względu na złożony i zmienny charakter struktury 
wewnętrznej usług w czasie, wykorzystując do tego celu zarówno liczbę pracujących, jak 
i podmioty gospodarcze oraz występujące współzależności między nimi, konieczne jest 
„powtórzenie” wielozmiennego podejścia do zagadnienia. Analizę składowych głównych 
przeprowadzono dla poziomu NUTS 4 i 5 4. 

                                                 
1 Z analiz struktury wewnętrznej usług, jako uzasadnione jest łączne potraktowanie, lub „pomijanie” w analizie sekcji P 

i Q. GUS w statystyce pracujących rozpatruje łącznie „ostatnie” trzy sekcje usługowe (OPQ). Takie podejście jest 
o tyle uzasadnione, gdyż w skali kraju, podmiotów gospodarczych w tych sekcjach, jest w chwili obecnej 230, z tego 
na sekcje P przypada niecałe 180 podmiotów. 

2 Wykorzystano podejście czynnikowe. 
3 W tym miejscu należy zaznaczyć, że podejście całościowe do oceny sektora usług zostało odrzucone, ze względu na 

fakt nieodzwierciedlania znanego z wyższych poziomów, odniesienia przestrzennego, zróżnicowania poziomu rozwoju 
usług (por. ryc. 28). 

4 Analiza objęła okres od 1998 (włącznie) do 2005. 
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VI. 4. 2. Próba określenia poziomu rozwoju usług na poziomie lokalnym 

 Stwierdzić należy, że wyniki uzyskane dla poziomu miast i gmin oraz powiatów, wykazują 
się dużym stopniem podobieństwa (tab.1). „Zasadnicze” różnice dotyczą różnego, co do wartości 
wyjaśnianej całkowitej wariancji oraz liczby istotnych dla opisu składowych. Dla powiatów, do 
2000 roku włącznie, uzyskano trzy składowe, które wyjaśniały przeciętnie 63 % wariancji. Od 
2001 roku, usługi zaczęły być opisywane przez 4 istotne wymiary. Pojawienie się czwartej 
składowej podniosło udział wyjaśnianej wariancji do 75 %. Warto przy tym zwrócić uwagę, że nie 
  

Tab. 31. Tabela ładunków czynnikowych składowych głównych obliczonych na podstawie 
wielkości udziału podmiotów sekcji usługowych w liczbie podmiotów ogółem 
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poziom powiatu (NUTS 4) poziom miast i gmin (NUTS 5) 
składowa I – poziom rozwoju usług otoczenia biznesu 

G ,049 ,011 ,019 –,259 –,238 –,210 –,291 –,291 ,363 ,338 ,379 ,201 ,180 ,200 ,126 ,115
H –,166 –,115 –,082 ,097 ,078 ,079 ,111 ,123 –,051 –,039 –,011 ,137 ,130 ,116 ,112 ,119
I ,248 ,226 ,247 ,149 ,192 ,154 ,149 ,183 –,356 –,353 –,304 –,259 –,289 –,314 –,308 –,260
J ,779 ,787 ,777 ,682 ,710 ,719 ,662 ,632 ,624 ,630 ,607 ,498 ,527 ,559 ,524 ,508
K ,838 ,836 ,823 ,839 ,839 ,836 ,844 ,848 ,685 ,696 ,706 ,757 ,745 ,749 ,761 ,771
L –,500 –,583 –,658 –,745 –,760 –,774 –,808 –,838 –,092 –,120 –,328 –,606 –,606 –,622 –,663 –,694
M –,368 –,469 –,456 –,581 –,477 –,448 –,553 –,620 –,367 –,361 –,369 –,495 –,319 –,199 –,299 –,356
N ,539 ,491 ,496 ,503 ,517 ,572 ,476 ,415 ,750 ,733 ,697 ,624 ,667 ,702 ,646 ,620

O, P, Q ,613 ,613 ,592 ,335 ,362 ,362 ,180 ,097 ,537 ,548 ,532 ,265 ,296 ,280 ,162 ,101
składowa II – poziom rozwoju usług społecznych, osobistych i „pozostałych” 

G ,185 ,292 ,356 ,163 ,104 ,031 –,095 –,074 –,088 –,052 ,047  –,078 –,166 –,209 –,192
H –,474 –,560 –,559 –,468 –,444 –,447 –,388 –,410 –,249 –,274 –,333  –,250 –,228 –,222 –,234
I –,256 –,217 –,196 –,203 –,213 –,140 –,148 –,075 –,296 –,288 –,270  –,403 –,326 –,318 –,327
J ,280 ,311 ,345 ,486 ,418 ,400 ,450 ,514 ,150 ,126 ,176  ,279 ,222 ,259 ,273
K –,131 –,098 –,106 ,011 –,040 –,062 ,009 ,040 –,333 –,313 –,242  –,122 –,127 –,068 –,025
L ,617 ,528 ,491 ,432 ,414 ,420 ,369 ,308 ,773 ,759 ,708  ,548 ,520 ,468 ,421
M ,754 ,699 ,731 ,648 ,708 ,761 ,688 ,629 ,616 ,662 ,679  ,667 ,723 ,686 ,650
N ,505 ,513 ,494 ,567 ,561 ,489 ,594 ,623 ,268 ,305 ,375  ,407 ,353 ,438 ,488

O, P, Q ,295 ,330 ,383 ,571 ,550 ,592 ,715 + ,270 ,276 ,343  ,497 ,526 ,628 ,656
składowa III – poziom rozwoju usług handlu i napraw 

G –,781 –,726 –,680 ,736 ,758 ,780 ,766 ,780 –,573 ,565 ,504 ,680 ,681 ,663 ,705 ,718
H ,640 ,572 ,537 –,618 –,643 –,648 –,687 –,651 ,787 –,777 –,748 –,724 –,712 –,741 –,739 –,722
I –,364 –,497 –,535 ,483 ,440 ,429 ,396 ,414 –,294 ,334 ,422 ,197 ,199 ,228 ,147 ,160
J ,046 ,007 ,023 ,151 ,195 ,215 ,299 ,285 –,145 ,203 ,218 ,270 ,292 ,308 ,329 ,356
K ,011 ,038 ,039 ,047 ,027 ,008 ,004 –,018 –,061 ,064 ,095 ,051 ,041 ,000 –,040 –,061
L ,178 ,230 ,230 –,248 –,195 –,159 –,134 –,137 ,093 –,120 –,119 –,027 –,034 ,027 ,031 ,023
M ,056 ,070 ,068 –,051 –,046 –,084 –,033 –,055 –,191 ,167 ,112 ,135 ,153 ,160 ,147 ,140
N ,191 ,340 ,360 –,204 –,192 –,166 –,117 –,147 ,031 –,052 –,103 –,012 –,018 –,004 ,013 ,007

O, P, Q ,322 ,243 ,243 –,226 –,237 –,215 –,179 –,208 ,356 –,352 –,369 –,383 –,396 –,345 –,285 –,276
składowa IV – poziom rozwoju usług związanych z transportem, gospodarka magazynowa i łącznością  

G   –,159 –,141 –,170 –,178 –,165    
H   ,234 ,203 ,214 ,208 ,263    
I   ,759 ,772 ,805 ,838 ,837    
J   –,007 –,034 –,040 –,021 –,019    
K   –,192 –,182 –,148 –,130 –,138    
L   ,027 ,029 –,004 –,011 –,010    
M   ,133 ,151 ,099 ,080 ,084    
N   –,176 –,207 –,262 –,237 –,230    

O, P, Q   ,521 ,498 ,464 ,403 ,356    
Źródło: opracowanie własne. 

Oznaczenia i wyjaśnienia: odcieniem szarości zaznaczono ładunki które nadawały charakter składowej. Jaśniejszym, 
co do bezwzględnej wartości w przedziale 0,6–0,7, ciemniejszym powyżej 0,7 

 
odbyło się to kosztem wariancji trzech „wcześniejszych” składowych. Nowa składowa „wniosła” 
12 % wyjaśniania wariancji całego zbioru. Można powiedzieć, że nowa składowa „dokleiła się” do 
pozostałych. Dlatego też nie nastąpiła zmiana kolejności, ważności oraz charakteru składowych. 
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Tym samym przez cały okres od 1998 roku, w ramach poszczególnych czynników, te same 
zmienne stanowiły o ich interpretacji.  
 W przeciwieństwie do poziomu powiatowego, w układzie miast i gmin, mamy do 
czynienia z obecnością trzech składowych przez cały czas. Jednak w tym przypadku ich udział 
w wyjaśnianiu całkowitej wariancji, w całym okresie, wynosił przeciętnie 54 %. Wymiary struktu–
ry przestrzennej poziomu miejsko–gminnego odpowiadają, zidentyfikowanym na poziomie powia–
towym, zarówno co do kolejności, znaczenia i słownej ich interpretacji. Nie znaczy to jednak, że 
wyniki w kolejnych latach były „kalkami”, tego co zaszło w latach poprzednich. Można 
powiedzieć, że wymiary opisujące poziom rozwoju usług, poprzez strukturę podmiotów w układzie 
sekcji dynamicznie się zmieniały. Zmierzało to w kierunku krystalizacji struktury składowych na 
obu poziomach odniesienia przestrzennego Przełomowym momentem w jej kształtowaniu, był 
okres 2000–2002. 
 Pierwszą składową można opisać jako poziom rozwoju usług otoczenia biznesu (J+K), ze 
szczególnym uwzględnieniem obsługi nieruchomości i firm (K). Doprecyzowanie nazwy, jeśli 
miałoby to być konieczne, to jest uzasadnione tylko w przypadku poziomu NUTS 5. Również dla 
podziału na poziomie miast i gmin, przez cały okres, widoczny jest wpływ, na pierwszą składową, 
podmiotów gospodarczych prowadzących działalność zaliczaną do sekcji N (ochrona zdrowia 
i opieka społeczna). Nie zmienia to jednak faktu, że każdorazowo decydującym o kształcie 
pierwszej składowej, są działalności zaliczone do sekcji K. Natomiast obecność podmiotów 
z sekcji J można uznać za widoczną i współwystępująca z sekcją K. Należy również zauważyć, że 
wpływ pośrednictwa finansowego (J), na kształtowanie pierwszej składowej, miał charakter 
malejący 1. Odwrotną tendencją zmian wartości ładunków czynnikowych, ale tylko dla poziomu 
NUTS 5, charakteryzowała się grupa podmiotów sekcji L (administracja publiczna i obrona 
narodowa). Dla tego poziomu odniesienia, rozpoczęło się to praktycznie od braku związku (–0,092 
w 1998), aby po 6 latach, przyjąć wartość ładunku czynnikowego, wynoszącego –0,694 (2005). 
Dla poziomu powiatowego związek z „pierwszym wymiarem”, opisującym poziom rozwoju usług 
również był odwrotnie proporcjonalny, a jego siła oscylowała przeważnie wokół 0,830. 
 W bezdyskusyjny sposób należy stwierdzić, że przestrzenne zróżnicowanie poziomu 
rozwoju usług otoczenia biznesu, charakteryzuje się klarownym podziałem przestrzeni (ryc. 29). 
Przejrzystość obrazu szczególnie zaznaczona jest w przypadku podziału powiatowego 
(por. ryc. 29 A). Generalizując, co najmniej przeciętny poziom rozwoju otoczenia biznesu 
charakterystyczny jest w zasadzie dla obszarów „zamkniętych” w granicach siedmiu województw 
Polski północnej (warmińsko–mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie), zachodniej (lubuskie, 
dolnośląskie) i południowej (opolskie, śląskie). W kolejnych czterech województwach (kujawsko–
pomorskie, łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie), ponadprzeciętny poziom rozwoju usług 
charakterystyczny jest dla ich stolic oraz jednostek znajdujących się w ich najbliższym otoczeniu. 
Przez pryzmat bardzo niskiego poziomu, już w drugim pasie powiatów od Warszawy, 
z pominięciem niskich wartości, w szczególny sposób jest to widoczne dla województwa 
mazowieckiego. 
 Przenosząc wyniki analizy na poziom miast i gmin, tylko w pierwszej chwili można 
odnieść wrażenie, że uzyskano „inny” obraz zróżnicowania poziomu rozwoju usług otoczenia 
biznesu (por. ryc. 29 B). W pewnym sensie można mówić o „rozmazaniu” jego obrazu lub 
„egalitaryzmie” przestrzennym pierwszej składowej. Duży wpływ na takie ukształtowanie – 
postrzeganie – struktury usług ma fakt, że znaczna część jednostek o bardzo wysokim poziomie 
rozwoju to miasta. Jednak bardziej wnikliwa analiza i „porównywanie” go z obrazem w układzie 
powiatów, pozwala na stwierdzenie, że struktura przestrzennego zróżnicowania jest, jeśli nie taka 
sama, to na pewno silnie zbliżona. Na relatywnie niższym poziomie rozwoju otoczenia biznesu, 
znajdują się obszary wchodzące w skład województw Polski centralnej, wschodniej i południowo–
wschodniej (lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
świętokrzyskiego). Posiłkując się „obrazem dla powiatów”, do obszarów o niskim poziomie 
rozwoju możemy dołączyć, południowo–wschodnie obszary województwa kujawsko–pomorskiego 
i wielkopolskiego. Jakkolwiek obecność w tym zestawie niektórych regionów może zaskakiwać, to 

                                                 
1 Wartość ładunków czynnikowych w okresie 1998–2005 systematycznie spadała z 0,779 do 0,632 oraz z 0,624 do 0,508, 

odpowiednio dla poziomu powiatowego oraz miast i gmin. 
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pomijając z natury lepiej pod względem usługowym rozwinięte miasta, to wyraźnie podwyższone 
wartości składowej, są charakterystyczne dla byłych i obecnych województw oraz ośrodków 
powiatowych. Zejście z analizą na poziom miast i gmin, pozwala sformułować kilka wniosków.  
 

sekcja KA

 
sekcja KB

Legend of miasta_gminy_NUTS_5

przeciętny wysoki
bardzo
wysokiniskibardzo
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Ryc. 29. Poziom rozwoju usług otoczenia biznesu (J+K) – pierwszy składowa – w układzie 
powiatów (A) oraz miast i gmin (B) w 2005 roku 

Źródło: opracowanie własne 
 
 W przypadku aglomeracji warszawskiej można wskazać na podobieństwo, pomiędzy 
podwyższonym poziomem rozwoju usług, a przebiegiem głównych ciągów komunikacyjnych. Jako 
drugi przykład, choć mniej widoczny, można podać Łódź i rozwój aglomeracji łódzkiej wzdłuż 
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ciągów komunikacyjnych na Piotrków Trybunalski i Tomaszów Mazowiecki 1. W mniejszym 
stopniu widoczne jest zróżnicowanie w obrębie województwa śląskiego. Jego część północna już 
nie wypada tak „źle” na tle całości. Podkreślić należy, że wysoka pozycja województwa śląskiego 
jest funkcją znaczenia, poziomu rozwoju rdzenia konurbacji górnośląskiej, „zamkniętego” 
w „stary” podregion centralny śląski. W mniejszym stopniu, niż to miało miejsce w układzie 
powiatów, podkreśleniu ulegają zachodnie i środkowe Sudety. Równocześnie doszło do podkreśle–
nia wyższego poziomu rozwoju usług, w północnej części województwa zachodniopomorskiego. 
Jest to obszar, który obejmuje dwa „stare” województwa, a mianowicie szczecińskie i koszalińskie. 
Ostatnim charakterystycznym elementem zróżnicowania przestrzennego, analizowanego wymiaru 
poziomu rozwoju usług, jest widoczna strefa podwyższonych wartości, ciągnąca się od Trójmiasta 
przez Tczew, Grudziądz i dalej Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, Opole, przez konurbację 
górnośląską, aż do Krakowa. Jego obecność i przebieg w bardzo silnym stopniu nawiązuje do 
zróżnicowania województw ze względu na PKB per capita w układzie 49 województw.  
 Jak już sygnalizowano wcześniej, największy stopień dodatniego związania, z najważniej–
szym wymiarem poziomu rozwoju usług, charakterystyczny jest dla sekcji K. Ten statystyczny 
związek, jest wręcz w idealny sposób widoczny i znajduje swoje odzwierciedlenie 
w przestrzennym zróżnicowaniu udziału podmiotów gospodarczych obsługi nieruchomości i firm 
(ryc. 30). Po pierwsze mamy do czynienia z zachowaniem „dychotomicznego” podziału ma obszary 
o wyższym poziomie rozwoju usług otoczenia biznesu, znajdujące się w granicach Polski 
północnej, zachodniej i południowej, ale tylko do śląskiego włącznie. Posiłkując się 
zróżnicowaniem udziału liczby podmiotów w układzie miast i gmin (por. ryc. 30 B), nie tylko 
uzasadnionym, ale wręcz koniecznym, jest zaliczenie jednostek wchodzących w obręb regionu 
wielkopolskiego i kujawsko–pomorskiego. Z obszarów o najwyższym poziomie rozwoju usług, 
pierwszego wymiaru, należy wyłączyć miasta i gminy, odbiegające in minus od pozostałych, 
a zlokalizowane w południowo–wschodnich częściach wspomnianych województw. Obszary 
o najniższych wartościach, w zasadzie zamykają się w granicach województw Polski środkowej 
i wschodniej (lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie) plus 
małopolskie, wyłączając z nich siedziby obecnych regionów wraz z ich najbliższym otoczeniem. 
 Zwrócić należy uwagę, że w obrębie województwa śląskiego, jego północna część, 
tworząca wcześniej województwo częstochowskie, jest wyraźnie słabiej rozwinięta. Dominująca 
rola w zasadzie przypada rdzeniowi konurbacji górnośląskiej. Również w tym momencie 
znajdujemy potwierdzenie słabszej pozycji województwa małopolskiego. W jego przypadku 
jedynie Kraków, z najbliższym otoczeniem, tworzy potencjał usługowy regionu. Natomiast dla 
Warszawy i jej otoczenia możemy jednoznacznie stwierdzić, że lepiej w analizowanym aspekcie, 
rozwinięta jest zachodnia i południowa część aglomeracji warszawskiej. Podsumowując można 
stwierdzić, że zestawiając udział podmiotów zaklasyfikowanych do sekcji K (por ryc. 30) 
z poziomem rozwoju usług otoczenia biznesu (por. ryc. 29), dochodzi do wyostrzenia obrazu 
przestrzennego zróżnicowania pierwszej składowej oraz potwierdzenia jego nieprzypadkowości. 
Tym samym należy stwierdzić, że zachowując pewien margines błędu i ostrożność w wyciąganiu 
wniosków, przez pryzmat zmian udziału podmiotów sekcji K, można mówić o zmianach poziomu 
rozwoju usług w kontekście usług otoczenia biznesu (ryc. 31). 
 Generalizując, można stwierdzić, że z jednej strony to dynamika zmian spowodowała 
wytworzenie się takiego, a nie innego obrazu przestrzennego zróżnicowania pierwszej składowej. 
Natomiast z drugiej, że jej wzrosty były charakterystyczne dla obszarów o wyższym poziomie 
rozwoju usług otoczenia biznesu. Stąd też wydaje się, że mieliśmy do czynienia z występowaniem 
efektu mnożnikowego – wzrostu kumulatywnego. Przypuszczenie to można umocnić posiłkując się 
wynikami prac A. Raczyka (2004) i H. Dobrowolskiej–Kaniewskiej (2008), w których to pas 
ciągnący się od Wrocławia przez powiat wrocławski, świdnicki, wałbrzyski, kamiennogórski, 
jeleniogórski po Jelenia Górę włącznie, charakteryzuje się podwyższoną aktywnością gospodarczą 
oraz wysoką innowacyjnością w prowadzeniu działalności gospodarczej. Tak zdefiniowany obszar 
widoczny jest zarówno w przypadku poziomu rozwoju usług otoczenia biznesu (J+K) – pierwsza 

                                                 
1 Zagadnienie tego związku częściej rozpatrywane jest w kontekście przedsiębiorczości, niż rozwoju usług. Pomijając 

fakt podwyższonych wskaźników przedsiębiorczości w węzłach układu komunikacyjnego, „brak” jest jednoznacznego 
stwierdzenia, że taki związek występuje wzdłuż „całych” ciągów komunikacyjnych (zob. Raczyk A., 2007). 
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składowa (por. ryc. 29 A) jak również, w wyraźny sposób zaznacza się w przyroście znaczenia 
sekcji K w strukturze podmiotów gospodarczych w latach 1998–2005 (por. ryc. 31).  
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Ryc. 30. Udział podmiotów sekcji K (obsługa nieruchomości i firm) – w układzie powiatów (A) 
oraz miast i gmin (B) w 2005 

Źródło: opracowanie własne 
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Ryc. 31. Zmiana udziału podmiotów sekcji K (obsługa nieruchomości i firm) – w układzie 
powiatów (A) oraz miast i gmin (B) w okresie 1998–2005 

Źródło: opracowanie własne 
 
 Relatywnie mniejsze przyrosty, udziału w strukturze podmiotów sekcji K, były widoczne 
w przypadku dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i śląskiego. W wymienionych wojewó–
dztwach, niski poziom zmian wynikał z wysokiego odsetka podmiotów zaliczonych do sekcji K, 
już w 1998 roku. W sposób szczególny zdaje się to dotyczyć środkowej i południowej części 
województwa śląskiego. Największe zmiany miały miejsce na obszarze województwa zachodnio–
pomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko–pomorskiego, pomorskiego i warmińsko–mazurskiego. 
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Jak można zauważyć, wzrosty nie obejmowały całych województw, ale wyraźnie zwartych ich 
fragmentów. Natomiast zmiany, jakie obserwowano na obszarach województw o niższych 
wartościach rozwoju, usług otoczenia biznesu oraz udziału podmiotów obsługi nieruchomości i 
firm, nie wpłynęły w zasadniczy sposób na zmianę ich poziomu rozwoju, jak i regionów w skład 
których wchodzą.  
 Drugim co do ważności wymiarem, opisującym poziom rozwoju usług jako całości, są 
rodzaje działalności obejmujące „aż” pięć sekcji usługowych (M, N, O, P, Q) 1. Podobnie jak 
w przypadku pierwszej składowej, od 1998 roku dochodziło do krystalizowania się jej struktury. 
W zasadzie można stwierdzić, że ostateczny kształt przybrała ona w dwóch ostatnich 
analizowanych latach (2004, 2005). W latach wcześniejszych, praktycznie to tylko działalności 
sekcji M, nadawały charakter drugiej składowej. Dopiero w 2004 i 2005 roku dołączyły do niej 
pozostałe sekcje. Nie mniej ważnym jest fakt, że do 2000 roku dla poziomu gminnego oraz jedynie 
w 1998 dla powiatów, relatywnie wysokie znaczenie posiadały działalności zaliczone do sekcji L. 
Współwystępowała ona z podmiotami sekcji M. Po tym okresie, na znaczeniu zaczęły przybierać 
pozostałe sekcje (N, OPQ), a administracja i obrona narodowa (L), zaczęła „migrować” do 
pierwszej składowej, tworząc z nią silny odwrotnie proporcjonalny związek. Patrząc całościowo na 
wartości ładunków czynnikowych, drugą składową – wymiar rozwoju usług można zdefiniować 
jako, poziom rozwoju usług społecznych, osobistych i „pozostałych”. 

Obraz przestrzennego zróżnicowania drugiej co do ważności płaszczyzny rozwoju usług, 
jest klarowny i przejrzysty (ryc. 32). Jedynie w pierwszej chwili można odnieść wrażenie, że jest 
on odwrotnością – negatywem – pierwszej składowej (poziomu rozwoju usług otoczenia biznesu) 
(por. ryc. 29). Również w przypadku tego wymiaru sektora usługowego, można mówić o wysokim 
stopniu jego regionalizacji. Generalnie poziom rozwoju usług społecznych, osobistych 
i „pozostałych” wzrasta z południowego – zachodu na północny – wschód. Dla obu poziomów 
podziału terytorialnego, najwyższe wartości charakterystyczne są dla jednostek wchodzących 
w skład pięciu województw, a mianowicie: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, 
podlaskiego oraz warmińsko – mazurskiego. Dla małopolskiego, dotyczy to tylko tej jej części, 
która wcześniej stanowiła obszar byłego województwa, nowosądeckiego oraz tarnowskiego. Po raz 
kolejny widoczny jest dychotomiczny podział usługowej przestrzeni Małopolski. Poza 
wspomnianymi województwami, podwyższone wartości charakterystyczne są dla północnej części 
województwa mazowieckiego. Patrząc, w głównej mierze przez pryzmat obrazu przestrzennego 
zróżnicowania dla powiatów, można stwierdzić, że poziom rozwoju usług społecznych 
charakteryzuje się koncentryczno–pasmowym układem „zmian” jego wartości (por. ryc. 32 A). 
Począwszy od województwa dolnośląskiego charakteryzującego się niskimi wartościami, 
nawiązując do jego kształtu, widoczny jest pas, o „grubości” dwóch powiatów z relatywnie 
wyższymi wartościami. Pas ten, rozpięty jest na osi ciągnącej się, od powiatu zgorzeleckiego, przez 
północne granice województwa dolnośląskiego, aż po Konin, aby następnie „skręcić” na południe 
i biegnąc wzdłuż granic międzywojewódzkich, zatrzymać się na powiecie raciborskim 
i wodzisławskim. Po tak zdefiniowanej strefie, wyższych wartości, obserwujemy szerszą strefę 
z poniżej przeciętnym poziomem rozwoju. Obejmuje ona zachodnią część województwa 
zachodniopomorskiego, praktycznie całe województwo lubuskie, przechodząc przez środkową 
cześć wielkopolskiego i południową kujawsko – pomorskiego „odbija” na południe. Dalej 
przechodzi przez środkową część województwa łódzkiego, aby następnie objąć zasadniczą część 
województwa śląskiego. Po wschodniej stronie, obszar ten, jest powiększany przez powiaty leżące 
w zachodniej części małopolskiego i świętokrzyskiego. Nie sposób nie włączyć w jego granice 
obszaru aglomeracji warszawskiej wraz z południową częścią mazowieckiego. Pozostałe obszary, 
to najwyższy poziom rozwoju usług społecznych w skali kraju. 
 Warto zwrócić uwagę na fakt, że istnieje bardzo duża zbieżność pomiędzy wysokim 
poziomem rozwoju usług społecznych, a typologią sektorową w układzie województw 
(por. ryc. 19, 23). Podobieństwo jest widoczne w nakładaniu się obszarów z rozwiniętymi usługami 
społecznymi z rolniczym typem województw, czy też względnie usługowo–rolniczym. Nie jest 
zaskoczeniem, że w większym stopniu jest to widoczne dla układu 49, a nie 16 województw. 
Powiązanie typologii sektorowej z obszarami o co najmniej przeciętnym poziomie rozwinięciu 

                                                 
1 Przypomnieć należy, że sekcje O, P i Q ze względu na małą ich liczebność są analizowane łącznie. 
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usług społecznych pozwala na stwierdzenie, że w większym stopniu są one charakterystyczne dla 
obszarów o relatywnie niższym poziomie rozwoju ekonomicznego. Schodząc na miejsko–gminny 
poziom odniesienia przestrzennego, w dalszym ciągu widoczny jest strefowo–pasmowy układ 
zróżnicowania składowej. 
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Ryc. 32. Poziom rozwoju usług społecznych, osobistych i „pozostałych” (M, N, OPQ) – druga 
składowa – w układzie powiatów (A) oraz miast i gmin (B) w 2005 roku 

Źródło: opracowanie własne 
 

 Równocześnie można zauważyć tendencję do przyjmowania wysokich wartości, tego 
wymiaru poziomu rozwoju sektora usług, przez miasta i gminy, znajdujące się na obrzeżach – 
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„peryferiach” województw, lub występujących wzdłuż granic międzywojewódzkich (por. ryc. 29 
B). Dowodu potwierdzającego pierwsze stwierdzenie, dostarczają miasta i gminy województwa: 
mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz częściowo kujawsko–pomorskiego. 
Natomiast związanie wysokiego poziomu rozwoju usług społecznych, z przebiegiem granic, 
charakterystyczne jest dla małopolskiego i śląskiego ze świętokrzyskim i łódzkim oraz łódzkiego 
z wielkopolskim i mazowieckim. 
 Podobnie jak to miało miejsce w przypadku poziomu rozwoju usług otoczenia biznesu, 
również dla drugiego wymiaru sektora usługowego, widać silny przestrzenny związek składowej ze 
zmiennymi oryginalnymi, które ją tworzą. Jednak dla poziomu rozwoju usług społecznych trudno 
wskazać dominującą sekcję rodzajów działalności. W zasadzie, w równym stopniu, współtworzy ją 
sekcja M oraz „agregat” sekcji (O, P, Q). Różnica widoczna jest w chwili, gdy zestawimy ze sobą 
poziomy odniesienia przestrzennego. Dla poziomu powiatowego w większym stopniu nadającą 
charakter przestrzennego zróżnicowania są działalności mieszczące się w rozpatrywanych łącznie 
trzech sekcjach. Natomiast dla miast i gmin jest to edukacja (M). Wyraźnie niższe, najniższe 
wartości charakterystyczne są dla obszarów największych aglomeracji w kraju, tym samym 
charakteryzujących się wyższym poziomem szeroko rozumianego rozwoju. 
 Ponadprzeciętne zmiany udziału podmiotów sekcji O, P, Q, właściwe są obszarom 
wchodzącym w skład województw charakteryzujących się najwyższym poziomem rozwoju usług 
społecznych w skali kraju. Do tej grupy regionów dołączają, od strony zachodniej: „gdańskie”, 
kujawsko–pomorskie oraz mazowieckie. Pozostała część w zasadzie „wyłączona” jest ze wzrostów 
najważniejszego komponentu, tworzącego drugą składową. Ostatnie stwierdzenie nie dotyczy 
województwa dolnośląskiego. W jego obrębie, w stosunku do pozostałych województw w których 
zmiany nie przekroczyły 1,5 % podmiotów, występuje relatywnie dużo jednostek o wysokich 
przyrostach udziału podmiotów sekcji O, P, Q. Ze względu na niskie wartości udziału podmiotów, 
tworzących drugą składową, obserwowanie „zmian” jej przestrzennego zróżnicowania posiada 
uzasadnienie „tylko” dla podziału NUTS 4 (ryc. 33).  
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Ryc. 33. Zmiana udziału podmiotów sekcji OPQ w układzie powiatów w okresie 1998–2005 
Źródło: opracowanie własne 

 
 Jednak na zasygnalizowanie zasługuje fakt, że w przypadku podziału miejsko–gminnego, 
podkreśleniu ulegają jednostki, w których mieliśmy do czynienia ze spadkami znaczenia udziału 
podmiotów, z sekcji tworzących składową opisującą poziom rozwoju usług społecznych. Zazna–
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czyć przy tym należy, że trudno jest mówić o tendencji do regionalizacji zmian. W tym przypadku 
struktura jej zmian ma charakter porfirowy. 
 Trzecią z płaszczyzn opisujących „strukturę wewnętrzną” usług należy uznać za 
najbardziej klarowną z punktu widzenia jej interpretacji i statystycznego wyrazu. Praktycznie 
w całym badanym okresie charakter składowej nadawały dwie zmienne oryginalne, a mianowicie 
obejmujące podmioty zaliczone do sekcji G (handel i naprawy) i H (hotele i restauracje) (por. tab. 
31). Siła związku zmiennych ze składową, w całym okresie generalnie, nie była niższa niż 0,6. 
Różnica pomiędzy zmiennymi polega na tym, że podmioty sekcji G są związane ze składową 
dodatnio, w przeciwieństwie do odwrotnie proporcjonalnego związku z podmiotami sekcji H. Tym 
samym za uzasadnione należy uznać określenie jej jako, opisującej poziom rozwoju usług 
związanych z handlem i naprawami. Przez pryzmat związków pomiędzy, tak określonym 
wymiarem rozwoju usług, a zmiennymi nadającymi mu charakter można by go określić jako 
„antywzorzec” rozwoju zaplecza turystycznego. Nie pozbawionym podstaw jest stwierdzenie, że 
obraz przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju handlu i napraw, w przeciwieństwie do 
dwóch poprzednich wymiarów, charakteryzuje się „pewnym stopniem skomplikowania” (ryc. 34). 
Jakkolwiek w jego przypadku widoczna jest tendencja do regionalizacji zjawiska, to trudna jest ona 
do jednoznacznego określenie. Opierając się w głównej mierze na obrazie uzyskanym w układzie 
powiatowym, ponadprzeciętny poziom rozwoju usług handlu i napraw jest charakterystyczny dla 
czterech województw „Polski centralnej”, a mianowicie: kujawsko–pomorskiego, mazowieckiego, 
łódzkiego i świętokrzyskiego. Dokonując generalizacji obrazu, do grupy wcześniej wymienionych 
województw można zaliczyć region Dolnego Śląska. Zwarty przestrzennie obszar Polski centralnej, 
jest uzupełniany przez graniczące ze sobą tereny znajdujące się na styku południowej części 
województwa lubelskiego i północnej podkarpackiego. Jest to obszar, który bardzo dobrze wpisuje 
się w granice czterech byłych województw, a mianowicie: przemyskiego, rzeszowskiego, tarno–
brzeskiego i zamojskiego. Zbliżona sytuacja jest charakterystyczna dla śląskiego i małopolskiego, 
w tej ich części, która wcześniej wchodziła w skład katowickiego i krakowskiego. „Zejście” na 
poziom miast i gmin pozwala na dostrzeżenie słabego, ale widocznego podziału, na część słabiej 
rozwinięta, w analizowanym aspekcie, która obejmuje Polskę północną (warmińsko – mazurskie, 
pomorskie, zachodniopomorskie), zachodnią (lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie) 
(por. ryc. 34. B). W mniejszym stopniu zdaje się to dotyczyć małopolskiego, podkarpackiego 
i podlaskiego. Obszar ten w przybliżeniu posiada kształt litery „C”.  
 Tak zdefiniowany obszar w bardzo silny sposób pokrywa się z przestrzennym 
rozmieszczeniem potencjału bazy noclegowej, mierzonego liczbą miejsc noclegowych (por. 
Węcławowicz G. i in. 2006). Natomiast obszary szczególnie niskich wartości rozwoju usług handlu 
i napraw, są charakterystyczne dla tych części kraju w których koncentruje się ruch turystyczny. 
W tym miejscu chodzi głównie o tradycyjne miejsca wypoczynku, takie jak: wybrzeże Morza 
Bałtyckiego, Warmia, Pojezierze Mazurskie, Sudety, Karpaty 1. Stąd też przez pryzmat wyżej 
poczynionych spostrzeżeń bardzo dobrze widoczne jest występowanie odwrotnie proporcjonalnego 
skorelowania trzeciej składowej z podmiotami wchodzącymi w skład sekcji H (hotele i Resta–
racje). Pozostałe cztery regiony, niewchodzące w skład tak zdefiniowanego obszaru, podobnie jak 
dla podziału powiatowego, charakteryzują się co najmniej przeciętnym poziomem rozwoju usług 
związanych z handlem i naprawami. Taki podział przestrzeni znajduje swoje potwierdzenie 
w obrazie przestrzennego zróżnicowania odsetka podmiotów prowadzących działalność zaliczoną 
do sekcji G (ryc. 35). Oczywiście poza ewidentnym podobieństwem, znaczenia sekcji G, do 
trzeciej składowej, dotyczącego w głównej mierze dychotomicznego podziału przestrzeni, można 
pokusić się o kilka interesujących wniosków. Po pierwsze znaczenie podmiotów sekcji G w stru–
kturze, ukazuje kontrasty i zróżnicowanie, jakie wskazano przy opisie poziomu rozwoju usług 
handlu i napraw (por. ryc. 34 i 35). Tym samym można powiedzieć, że dochodziło do zjawiska 
podkreślenia niższego znaczenia handlu i napraw na obszarach z większym znaczeniem w stru–
kturze podmiotów sekcji H.  

                                                 
1 W mniejszym stopniu prawidłowość ta jest widoczna, dla głównych miast, w tym będących głównymi w skali kraju 

centrami administracyjno – gospodarczymi (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Toruń). 
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Ryc. 34. Poziom rozwoju usług handlu i napraw – trzecia składowa – w układzie powiatów (A) 
oraz miast i gmin (B) w 2005 roku 

Źródło: opracowanie własne 
 

 Sytuacja ta w szczególny sposób widoczna jest na poziomie miast i gmin (por. ryc. 35 B). 
Równocześnie trudno nie zauważyć, że widoczna jest tendencja do kształtowania się wysokiego 
znaczenia, podmiotów z sekcji G, w strukturze działalności w jednostkach leżących na peryferiach 
poszczególnych województw, lub biegnących wzdłuż granic międzywojewódzkich. Oba przypadki 
trudno jest rozdzielać. Są one bardzo dobrze widoczne co najmniej w trzech przypadkach. 
Pierwszym z nich jest województwo dolnośląskie, w ramach którego podkreśleniu podlega jego 
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północna granica z lubuskim i wielkopolskim. Poza tym relatywnie duże znaczenie podmiotów 
handlu i napraw widoczne jest w jego części wschodniej i południowo – wschodniej. Podobny 
podział na „centrum i peryferie” ma miejsce w wielkopolskim i opolskim. W przypadku drugiego 
z wymienionych województw widoczny jest podział na jego część napływową i autochtoniczną. 
Struktura ta, pomimo że ulega procesowi zacierania, w dalszym ciągu jest widoczna 
(por. Szafranek E., 2002, 2004). 
 

sekcja KA
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Ryc. 35. Udział podmiotów sekcji G (handel i naprawy) w układzie powiatów (A) 
oraz miast i gmin (B) w 2005 

Źródło: opracowanie własne 
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 Wydaje się, że ze względu na obecność w nowym podziale na podregiony (66), podregionu 
nyskiego i opolskiego, jeśli nie dojdzie do pogłębiania się różnic między tymi obszarami, to na 
pewno powodować będzie jego utrzymanie się w zbiorowej świadomości. Zaznaczanie granic 
międzywojewódzkich ma miejsce w głównej mierze pomiędzy województwami, które jako całości 
charakteryzują się najwyższym udziałem podmiotów w sekcji G. Począwszy od układu, w kształcie 
litery „X”, na styku kujawsko–pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego. 
Znajduje on swoją kontynuację na przedłużeniu granicy pomiędzy łódzkim i mazowieckim, aż do 
regionu świętokrzyskiego. Następnie międzywojewódzki pas, podwyższonego udziału handlu 
i napraw, traci na wyrazistości, aby ponownie być widocznym pomiędzy małopolskim, 
podkarpackim, a świętokrzyskim i dalej, pomiędzy mazowieckim a lubelskim, w ich południowej 
części. Również duże znaczenie, w strukturze podmiotów sekcji G, widoczne jest praktycznie 
wzdłuż całej granicy zachodniej. Sytuacje tą można wiązać z prężnie rozwijającym się handlem 
przygranicznym w początkach okresu transformacji ustrojowej. Efekty tego fenomenu widoczne są 
do dnia dzisiejszego i to na obu poziomach odniesienia przestrzennego.  
 Po bardzo wysokim udziale w strukturze pracujących, osób związanych z handlem 
i naprawami, na początku okresu transformacji, a wynikającej z dużego tempa przyrostu tego typu 
placówek usługowych (por. Węcławowicz G., i inni 2006), patrząc przez pryzmat następujących 
systematycznych spadków pracujących w sekcji G, również odnośnie udziału podmiotów 
zaliczonych do handlu i napraw, należy oczekiwać dalszego spadku ich znaczenia. Zauważyć 
jednak należy, że generalnie najwyższe wartości spadków nie były charakterystyczne dla obszarów 
gdzie udział tego typu podmiotów w strukturze był największy (ryc. 36). Spadki były charaktery–
styczne dla obszarów gdzie poziom rozwoju usług handlu i napraw był również najnizszy. Tym 
samym znaczenie w strukturze podmiotów sekcji G było najmniejsze. Z drugiej strony natomiast 
korespondował, w znacznym stopniu, z obszarami charakteryzującymi się wysokim poziomem 
rozwoju usług otoczenia biznesu, jak i zmian udziału podmiotów sekcji K, nadającej charakter 
pierwszemu wymiarowi rozwoju usług. Stąd też wydaje się, że można powiedzieć, że z jednej 
strony niski poziom rozwoju sekcji G i towarzyszące im wysokie spadki jego udziału są 
wskaźnikiem obszarów prężnie rozwijających się. Natomiast wyższe wartości nie wpływają na 
obniżenie jego ogólnego poziomu rozwoju ekonomicznego, to jednak z drugiej, nie przyczyniają 
się do jego rozwoju.  
 

Legend of miasta_gminy_NUTS_5
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Ryc. 36. Zmiana udziału podmiotów sekcji G (handel i naprawy) 
w układzie powiatów w okresie 1998–2005 

Źródło: opracowanie własne 
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 Podjęta próba opisu poziomu rozwoju usług w oparciu o strukturę podmiotów sekcji 
usługowych, pozwala na sformułowanie kilku spostrzeżeń natury ogólnej. Podobnie jak to miało 
miejsce w podejściu czynnikowym, w którym wykorzystano strukturę wewnętrzną sektora usług 
w oparciu o pracujących, również w przypadku wykorzystania podmiotów, zidentyfikowano trzy 
główne wymiary przestrzeni usługowej 1. Zasygnalizować należy również fakt, że jakkolwiek 
interpretacyjnie uzyskane wyniki dla obu poziomów odniesienia przestrzennego są takie same, 
to widoczne są różnice, które wynikają na pewno z liczebności oraz charakteru jednostek, które je 
tworzą. Należy przy tym zaznaczyć, że jakkolwiek, jako istotne pojawiały się te same rodzaje 
działalności w wyróżnionych składowych, to występowanie niektórych w zauważalny sposób 
różniło się. Jednak biorąc pod uwagę fakt występowania, w układzie województw, nierównowagi 
pomiędzy strukturą pracujących, a strukturą podmiotów w obrębie sekcji usługowych, to brak 
idealnego pokrywania się wyników, można uznać za dopuszczalny. Tym samym kształt 
przestrzenny „struktury wewnętrznej” usług posiada złożony charakter. Stąd też, nie wydaje się być 
możliwe, aby wykorzystując wskaźnik struktury ogólnej liczby podmiotów, czy też części sekcji, 
dokonać „całościowego” opisu zróżnicowania przestrzeni usługowej. Po prostu ujęcie sektora 
usług od strony struktury podmiotów, nie posiada charakteru addytywnego. W pewnym sensie, 
w dalszym ciągu, nierozstrzygniętym pozostaje pytanie, czy możliwym jest ukazanie 
przestrzennego poziomu rozwoju usług wykorzystując do tego celu informacje zawarte w bazie 
REGON ? Zestawiając uzyskane wyniki analiz, bazujące na strukturze podmiotów gospodarczych, 
na poziomie gminnym i powiatowym, z obrazem przestrzennego zróżnicowania udziału 
pracujących w usługach w układzie województw, zauważamy dużą ich zbieżność. Dotyczy to 
w szczególności pierwszej składowej (por. ryc. 26 i 29). Można by nawet powiedzieć, że to właśnie 
ona, jako jedyna, w zasadzie odzwierciedla „geografię usług”. Nie oznacza to również, że dwa 
pozostałe wymiary nie posiadają wartości wyjaśniającej. Jak już zasygnalizowano poziom rozwoju 
usług handlu i napraw, oraz jego zmiany, są silnie związane z typologią struktury w układzie 
sektorowym. Jednak takie podejście do ukazania przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju, 
usług wydaje się być nie tyle nie wystarczające, co słabo udokumentowane. Dlatego też chcąc 
dokonać wzmocnienia wcześniej sformułowanych wniosków, mając równocześnie na uwadze 
ograniczenia wynikające z posiadanych danych, to można tego dokonać jedynie w oparciu 
o „wskaźnik natężenia usług”, wyrażony liczbą podmiotów gospodarczych na 1 tysiąc mieszkań–
ców w układzie poszczególnych sekcji. 
 

VI. 4. 3. „Krok dalej” w ocenie poziomu rozwoju usług na poziomie lokalnym 

 W wyniku zastosowania analizy składowych głównych, dla obu poziomów odniesienia 
przestrzennego, w okresie 1998 – 2005 uzyskano nie więcej niż trzy składowe, dla danego okresu 
(tab. 32). Ponadto można zauważyć dwa charakterystyczne zjawiska. Po pierwsze nastąpiło 
zredukowanie wymiarów poziomu rozwoju usług, z trzech do jednego. Po drugie związki 
zmiennych oryginalnych ze składowymi są wyraźnie wyższe niż w przypadku posłużenia się 
w opisie poziomu rozwoju usług wskaźnikiem struktury. Ładunki czynnikowe nie oscylowały co 
do bezwzględnej wartości wokół 0,700, plus minus 0,100, ale w zdecydowanej większości 
przyjmowały wartości powyżej 0,800. Pozwala to w rezultacie w łatwiejszy sposób dokonać 
interpretacji składowych, jak również powoduje, że struktura płaszczyzn poziomu rozwoju sektora 
trzeciego staje się bardziej czytelna. Można by zaryzykować stwierdzenie, że mamy do czynienia 
z obecnością jednego syntetycznego wymiaru poziomu rozwoju usług reprezentowanego przez 
pierwszą składową. Jednak wbrew pozorom nie jest to tak oczywiste, jak mogłoby się w pierwszej 
chwili wydawać. Duża ogólna liczba podmiotów gospodarczych, w danej jednostce przestrzennej, 
nie oznacza relatywnie dużej ich liczby w układzie poszczególnych sekcji PKD. Można mówić, 
że kształtowanie się takiego stanu miało charakter ewolucyjny. Zaznaczyć jednak należy, że 
chodziło w zasadzie o umacnianie się pierwszej składowej i redukowanie liczby wymiarów 
opisujących poziom rozwoju usług. Wraz z upływem czasu dochodziło do „dołączania się” do 
pierwszej składowej kolejnych zmiennych oryginalnych. W konsekwencji, dla poziomu powia–

                                                 
1 „Pomijamy” w tym przypadku czwarta składową zidentyfikowaną dla poziomu powiatów, która zaczęła być widoczna 

od 2001 roku. 
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towego, od 2001 roku mamy do czynienia z jednym wymiarem przestrzeni usługowej. Przejście na 
jeden wymiar sektora usług, nie dokonał się dla najniższego poziomu podziału terytorialnego 
(NUTS 5) (por. tab. 32).  
 
Tab. 32. Tabela ładunków czynnikowych składowych głównych obliczonych na podstawie liczby 

podmiotów sekcji usługowych na 1 tysiąc mieszkańców ogółem 
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poziom powiatu (NUTS 4) poziom miast i gmin (NUTS 5) 
składowa I – ogólny poziom rozwoju usług  

G 0,892 0,891 0,890 0,886 0,875 0,868 0,867 0,865 0,889 0,888 0,890 0,882 0,879 0,875 0,879 0,878
H 0,207 0,213 0,219 0,295 0,310 0,314 0,331 0,334 0,294 0,303 0,305 0,306 0,312 0,313 0,316 0,316
I 0,856 0,849 0,848 0,846 0,845 0,837 0,843 0,849 0,662 0,657 0,664 0,667 0,661 0,648 0,666 0,677
J 0,921 0,926 0,919 0,914 0,914 0,918 0,922 0,927 0,829 0,845 0,839 0,834 0,831 0,836 0,845 0,850
K 0,933 0,927 0,917 0,907 0,908 0,908 0,910 0,908 0,881 0,866 0,857 0,851 0,835 0,841 0,841 0,842
L –0,250 –0,355 –0,473 –0,631 –0,661 –0,676 –0,690 –0,681 0,074 0,143 –0,004 –0,265 –0,362 –0,411 –0,435 –0,445
M 0,694 0,659 0,671 0,664 0,677 0,714 0,723 0,723 0,410 0,484 0,525 0,562 0,598 0,640 0,640 0,634
N 0,841 0,828 0,839 0,854 0,859 0,859 0,856 0,859 0,848 0,850 0,850 0,850 0,849 0,853 0,851 0,852

O, P, Q 0,940 0,941 0,937 0,929 0,927 0,932 0,937 0,939 0,780 0,811 0,811 0,787 0,785 0,805 0,853 0,857
składowa II – poziom rozwoju usług związanych z administracją publiczną i obroną narodową 

G –0,078        –0,041 –0,093 –0,046 –0,023 –0,012 –0,004
H –0,503        0,414 –0,091 –0,029 –0,005 0,179 0,572
I –0,163        –0,286 –0,357 –0,285 –0,305 –0,301 –0,169
J 0,091        –0,128 –0,059 –0,091 –0,049 –0,079 –0,167
K 0,040        –0,179 –0,139 –0,147 –0,087 –0,092 –0,153
L 0,756        0,858 0,857 0,891 0,849 0,812 0,685
M 0,409        0,135 0,476 0,468 0,486 0,399 0,250
N 0,132        0,093 0,151 0,154 0,206 0,217 0,120

O, P, Q –0,013        0,219 0,040 0,085 0,149 0,214 0,275
składowa III – poziom rozwoju usług związanych z działalnością hoteli i restauracji 

G –0,033 0,041 0,034     0,084 0,051 0,072 0,011 0,018 –0,023 0,010 0,015
H 0,822 0,925 0,923      0,770 0,902 0,907 0,914 0,884 –0,703 0,796 0,831
I 0,036 0,137 0,134      0,203 0,007 0,065 0,101 0,192 –0,327 –0,004 0,031
J –0,095 –0,118 –0,113      –0,185 –0,229 –0,219 –0,197 –0,193 0,135 –0,207 –0,208
K –0,099 –0,094 –0,093      –0,072 –0,176 –0,169 –0,162 –0,125 0,059 –0,162 –0,155
L 0,546 –0,102 –0,118      –0,297 0,181 0,126 0,108 –0,017 0,372 0,506 0,455
M 0,034 –0,346 –0,348      –0,472 –0,199 –0,224 –0,184 –0,304 0,431 0,071 0,035
N 0,032 –0,041 –0,048      –0,178 –0,126 –0,155 –0,105 –0,147 0,239 0,017 –0,010

O, P, Q 0,100 0,077 0,065      0,190 0,248 0,241 0,211 0,187 –0,047 0,250 0,232
Źródło: opracowanie własne 

 
 W jego przypadku przez cały czas utrzymuje się, wymiar opisujący rozwój podmiotów 
zaliczonych do sekcji H. Fakt ten można „podciągnąć” pod „specyfikę” tej sekcji, która 
uwidoczniła się dla trzeciej składowej, zidentyfikowanej w oparciu o udział podmiotów 
usługowych poszczególnych sekcji. Ta odmienność może mieć również swoje wyjaśnienie 
w fakcie, że ich rozmieszczenie w większym stopniu związane jest z warunkami podaży, a nie 
popytu. Charakterystyczne jest również to, że „antywzorcem” rozwoju sektora usług jest sekcja L, 
pomimo, że przez pewien czas była ortogonalna do pozostałych wymiarów. Redukcja wymiarów 
pociągnęła za sobą spadek całkowitej wyjaśnianej wariancji. Dla powiatów oraz miast i gmin, 
odpowiednio z 83 % i 72 % do 65 %, w obu przypadkach. Jednak dla powiatów procent 
wyjaśniania dotyczy tylko jednej składowej, gdy dla miast i gmin dwóch, z czego na pierwszą 
przypadało 54 %. Pomimo różnic, co do stopnia wyjaśniania zmienności wspólnej, jak i różnej 
liczby wymiarów, uzasadnionym jest skoncentrowanie się na pierwszej składowej, którą należy 
zinterpretować jako poziom rozwoju sektora usług. Takie podejście jest możliwe dla obu 
poziomów odniesienia przestrzennego, pomimo że dla gmin stopień związania ze składową, jest 
relatywnie niższy oraz sekcja L „nie jest związana” ze składową. Syntetyczny wymiar poziomu 
rozwoju usług jest tworzony w zasadzie przez wszystkie sekcje usługowe. Można by powiedzieć, 
że jest on tym samym „złożeniem” wcześniejszej struktury. Można też powiedzieć, że ma on 
charakter stały, od 2001 roku dla powiatów, a od 2004 dla miast i gmin. W tej sytuacji możliwa jest 
do przeprowadzenia dynamiczna analiza zmian poziomu rozwoju usług w Polsce. W tym 
przypadku nie będzie to miało charakteru opisywania zmian danego wymiaru, przez pryzmat jednej 
zmiennej oryginalnej, jak to miało miejsce w ujęciu sektora usługowego z punktu widzenia jego 
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struktury wewnętrznej. Jednak nie wydaje się być to możliwe bez wcześniejszego sprawdzenia, jak 
w stosunku do siebie mają się wyniki, w oparciu o wskaźnik struktury 1 i wskaźnik natężenia.  
 Zestawiając poziom rozwoju usług, określony w oparciu o „strukturę wewnętrzną” oraz 
wskaźnika natężenia, stwierdzić należy występowanie silnego, istotnego oraz znaczącego, statysty–
cznego związku pomiędzy wymiarem określonym, jako poziomem rozwoju usług otoczenia 
biznesu a poziomem rozwoju usług. Wartość współczynnika korelacji liniowej Pearsona dla 
powiatów oraz i miast gmin wynosi odpowiednio 0,826 oraz 0,773. Związek ten nie ma tylko 
czysto statystycznego charakteru. Widoczny jest on również w graficznym ujęciu zależności 
(ryc. 37).  
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Ryc. 37. Współzależność pomiędzy poziomem rozwoju usług otoczenia biznesu, określonym na 
podstawie wielkości udziału podmiotów usługowych, a ogólnym poziomem rozwoju usług 

opierającym się o wielkość natężenia 
Źródło: opracowanie własne 

 
 Zwrócić uwagę należy na fakt, że zależność ta ma widocznie zaznaczony krzywoliniowy 
charakter. Sytuacja ta wynika z faktu, że poziom rozwoju usług otoczenia biznesu został określony 
na podstawie wielkości udziału, który przyjmuje wartości z określonego zamkniętego przedziału. 
W przeciwieństwie do niego, poziom rozwoju usług, oparty na wskaźniku natężenia nie posiada 
górnej granicy wartości. Stąd też, widoczne jest „spłaszczenie rozrzutu punktów” po osi rzędnych 
(Y), a rozciągnięcie go osi odciętych (X). Dodatkowo widoczna krzywoliniowość jest złożeniem 
prostoliniowych zależności występujących w obrębie powiatów grodzkich i ziemskich oraz miast 
i „wsi” (por. ryc. 37). Równocześnie mamy do czynienia z widocznym, ale nie dychotomicznym 
podziałem jednostek na lepsze „miejskie” i gorsze „wiejskie”. Oczywiście można by związek ten, 
podobieństwo uznać, w pewnym sensie, za przypadkowe, albo niediagnostyczne. Jednak 
potwierdzenie zachodzenia i prawdziwości zależności pomiędzy wynikami analiz w oparciu 
o różnie wskaźniki, może stanowić fakt, że dla poziomu gminnego (NUTS 5), stwierdza się 
występowanie związku pomiędzy wymiarem „poziom rozwoju usług handlu i napraw”, a drugą 
składową, która powstała w oparciu o wskaźniki natężenia, a opisywanej przez pryzmat podmiotów 
zaliczonych do sekcji H (rij=–0,608). Jednak podobieństwo statystyczne, nie musi oznaczać 
podobieństwa obrazu przestrzennego zróżnicowania. Aby ułatwić zabieg porównania dokonano 
nałożenia na siebie obu obrazów (ryc. 38). Dla obu poziomów odniesienia można mówić 
o widocznym nakładaniu się obrazów przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju usług 
opisanych przez najważniejszy ich wymiar. Nie ulega wątpliwości, że stopień pokrywania się, 
pierwszych składowych obliczonych dla wskaźnika udziału oraz natężenia podmiotów 
poszczególnych sekcji usługowych.jest lepiej widoczny, a tym samym mniej dyskusyjny, dla 
poziomu powiatów niż miast i gmin (por. ryc. 38).  
                                                 
1 Analiza ograniczy się do pierwszej składowej zidentyfikowanej w oparciu o udział podmiotów usługowych. 
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Ryc. 38. Poziom rozwoju usług otoczenia biznesu, określony na podstawie wielkości udziału 
podmiotów usługowych (kolor), a ogólny poziom rozwoju usług opierający się o wielkość 
natężenia liczby podmiotów na 1 tysiąc mieszkańców (szrafa) – w układzie powiatów (A) 

oraz miast i gmin (B) w 2005 roku 
Źródło: opracowanie własne 

 

 Jednak taka ocena może wynikać między innymi z większej liczby jednostek obserwacji na 
poziomie NUTS 5. Pomimo tego, w obu przypadkach, można mówić o widocznym podziale 
przestrzeni poziomu rozwoju usług, na dwa zasadnicze w miarę zwarte, kontrastujące ze sobą 
obszary. Są to obszary o co najmniej przeciętnym poziomie rozwoju, oraz niskim i bardzo niskim. 
Linia rozgraniczająca te obszary biegnie począwszy od Augustowa na południowy–zachód wzdłuż 
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południowej granicy województwa warmińsko–mazurskiego do Włocławka i dalej na południe, 
przez Konin – Kalisz do północnych granic województwa opolskiego i śląskiego, aby ostatecznie 
dojść do Krakowa. Na zachód od tak zdefiniowanej linii znajdują się obszary, które charakteryzują 
się relatywnie wyższym poziomem rozwoju usług w kraju. Na pozostałym obszarze, podobnie jak 
wcześniej sygnalizowano, in plus odbiegają obszary aglomeracji warszawskiej i łódzkiej, oraz 
największe miasta (zob. 24 A). Posiłkując się obrazem dla najniższego poziomu podziału 
terytorialnego, na obszarach ze słabiej rozwiniętymi usługami, poza wspomnianymi wyżej 
aglomeracjami, pozytywnie wyróżniają się Białystok, Kielce, Lublin wraz z ich bezpośrednim 
otoczeniem oraz obszar w widłach Wisły i Sanu. Równocześnie wyraźnie lepiej wypada obszar 
województwa małopolskiego i podkarpackiego. Warto w tym miejscu podkreślić, że dla NUTS 5 
przejście, pomiędzy obszarem z lepiej i gorzej rozwiniętym sektorem trzecim, jest bardziej płynne. 
Powoduje to, że obszary ze słabym poziomem rozwoju usług „znikają” w południowo–wschodniej 
części województwa kujawsko–pomorskiego oraz wielkopolskiego. Relatywnie lepiej w układzie 
miast i gmin umiejscawiają się północne obszary regionu opolskiego oraz śląskiego. Równocześnie 
warto zwrócić uwagę, co nie było tak widoczne przy analizie poziomu rozwoju usług otoczenia 
biznesu, że w przypadku województwa opolskiego, w układzie miast i gmin, w większym stopniu 
zaznaczona jest część centralna (Opole i jego otoczenie) niż w układzie powiatów gdzie 
zaznaczeniu podlega, tak zwana, napływowa część województwa opolskiego (por. ryc. 29 z 35). 
Reasumując, dokonane ustalenia pozwalają na potwierdzenie nieprzypadkowości występującej 
korelacji pomiędzy wielkościami, które określono jako pozwalające na opis poziomu rozwoju 
usług z wykorzystaniem wskaźnika struktury oraz natężenia. Siła związku modyfikowana, przez 
dychotomię jednostek odniesienia przestrzennego, znajduje swój wyraz w wyraźnym, ale nie 
idealny nakładaniu się obrazów. Pomimo mogących się, w dalszym ciągu pojawić wątpliwości, co 
do korespondowania obu obrazów, dokonano obliczenia współczynników asocjacji. Pozwoli to na 
wzmocnienie wniosków wizualnej oceny ich podobieństwa. Obliczono cztery miary skojarzenia 
dla skal porządkowych. Były nimi miary: d Somersa – kierunkowa – oraz trzy symetryczne; tau–b 
Kendalla, tau–c Kendalla i Gamma. Wszystkie wartości miar obliczone dla obu poziomów 
odniesienia przestrzennego nie były niższe niż 0,650 (tab. 33) 
 

Tab. 33. Współczynniki asocjacji pomiędzy przynależnością do klasy poziomu rozwoju usług 
określonego na podstawie udziału usługowych podmiotów gospodarczych oraz ich natężenia 

w układzie powiatów oraz miast i gmin 
Wyszczególnienie Powiaty NUTS 4 Miasta i gminy NUTS 5 

tau–b Kendalla 0,724 0,670 
tau–c Kendalla 0,704 0,655 
Gamma 0,877 0,813 

zmienna zależna – poziom 
rozwoju usług 

0,706 0,677 
d Somersa 

zmienna zależna –poziom 
rozwoju usług otoczenia biznesu 

0,743 0,673 

Źródło: opracowanie własne 
 
 Jak można zauważyć, a co jest potwierdzeniem wcześniejszych stwierdzeń, współwystę–
powanie – asocjacja – przynależności jednostek do odpowiadających sobie klas jest wyraźnie 
wyższa dla powiatów. Jakkolwiek w przypadku wykorzystanych miar trudno jest odnaleźć próby 
wskazania progów powyżej których mamy nie tylko z istotnym, ale znaczącym współwystę–
powaniem, to wydaje się, że jakkolwiek poziom związku dla gmin można określić jako 
zadowalający, przeciętny, to dla powiatów jako co najmniej wystarczający. Dlatego też, na bazie 
dotychczasowych rozważań możliwe jest przyjęcie dwóch wniosków. Po pierwsze, że za 
udowodniony należy uznać fakt, iż wykorzystując do oceny poziomu rozwoju usług liczbę 
podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON, a następnie obliczając na jej 
podstawie wskaźnik struktury i natężenia, otrzymujemy w oparciu o nie obrazy o wysokim stopniu 
podobieństwa graficznego i statystycznego. W drugim przypadku poparte jest to wysokimi 
wartościami współczynnika korelacji liniowej Persona i miar skojarzenia, asocjacji. Sytuację 
pokrywania się obrazów uzyskanych, z wykorzystaniem różnych wskaźników należy uznać za jak 
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najbardziej pożądaną. Jest to o tyle istotne, że obie miary mają opisywać to samo zjawisko, którym 
jest poziom rozwoju usług. Przypomnieć jedynie należy, że wykorzystując do tego celu strukturę 
podmiotów sekcji usługowych, uzyskujemy jego „trójwymiarowy” obraz. W zasadzie to pierwszy 
wymiar wykorzystujący strukturę podmiotów sektora usług opisuje przestrzenne zróżnicowanie 
poziomu rozwoju usług. Pozostałe dwa mają w zasadzie charakter uzupełniający. Po drugie 
podobieństwo przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju usług określonego na podstawie 
natężenia i udziału podmiotów w ogólnej ich liczbie, nie oznacza automatycznie, że może być ono 
wykorzystywane jako podstawa do określenia zróżnicowania rozwoju usług na lokalnych 
poziomach podziału terytorialnego. W dotychczasowych rozważaniach wskazywano na podobień–
stwo przestrzennego zróżnicowania wymiarów opisujących poziom rozwoju usług w oparciu 
o liczbę podmiotów, do znanego zróżnicowania międzyregionalnego z wykorzystaniem wskaźnika 
strukturalnego i natężenia pracujących w usługach. Jednak subiektywność tej oceny, jak i fakt 
porównywania obrazów, w różnych poziomach podziału terytorialnego, może być powodem, na 
podstawie którego można by kwestionować stwierdzenie, że wykorzystując statystykę REGON 
można dokonać opisu i pomiaru rozwoju sektora usługowego. Dlatego też podjęto próbę 
sprawdzenia, czy i w jakim stopniu statystyka REGON pozwala na mówienia o niej, że może 
stanowić podstawę do określenia w oparciu o nią zróżnicowania sektora usługowego jako całości.  
 Po raz kolejny biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z dostępu do danych 
statystycznych, jak również fakt, że opis przestrzeni usługowej z wykorzystaniem podziału na 
16 województw należy uznać za dalece uproszczony, sprawdzenia dokonano dla układu 49 woje–
wództw i 44 podregionów. Wyżej sformułowane uwarunkowania powodują, że sprawdzenie 
zostanie przeprowadzone odpowiednio dla 1998 i 1999 roku 1.  
 

VI. 4. 4. Poziom rozwoju usług na poziomie lokalnym – weryfikacja dotychczasowych 
wyników i ustaleń 

 Przeprowadzając analizę składowych głównych w oparciu o udział podmiotów sekcji 
usługowych, jak i ich natężenie dla dwóch poziomów odniesienia przestrzennego, uzyskano wyniki 
wzajemnie ze sobą korespondujące oraz nawiązujące do otrzymanych dla poziomu powiatowego 
(NUTS 4) i gminnego (NUTS 5). Zwrócić należy uwagę, że w przypadku wykorzystania wielkości 
udziału podmiotów, w pierwszej składowej w większym stopniu widoczne jest odwrotnie 
proporcjonalne skorelowanie ze zmiennymi oryginalnymi reprezentującymi podmioty sekcji G i M. 
W drugiej natomiast widoczna jest „domieszka” podmiotów pośrednictwa finansowego (J). Stąd też 
trzeci wymiar w zasadzie zdefiniowany jest przez podmioty sekcji H. Zaznaczyć jednak należy, że 
pomimo zasygnalizowanych „różnic”, poszczególnym składowym, charakter nadają te zmienne 
oryginalne, które pozwalają nadać im taką samą interpretacje słowną, jak to miało miejsce dla 
jednostek NUTS 4 i 5. Wytłumaczeniem odstępstw jest fakt, że interpretacja tych wymiarów, jest 
efektem całościowego spojrzenia na wyniki (1998–2005), a nie tylko przez pryzmat jednego roku. 
 Dla wskaźnika natężenia uzyskano dwie składowe. Pierwszej składowej charakter nadają 
wszystkie, poza jedną, zmienne oryginalne, z zaznaczeniem ujemnego skorelowania sekcji L. 
Drugi wymiar tworzą podmioty prowadzące działalność hotelarską i gastronomiczną (H). Wartym 
podkreślenia jest również fakt, że całkowita wyjaśniana wariancja, dla poszczególnych składo–
wych, w układzie województw i podregionów, w przypadku obu wskaźników była silnie zbliżona. 
Dla wskaźnika udziału trzy wymiary wyjaśniają 60–70 % zmienności. Natomiast dla natężenia, 
wartość ta jest wyższa i mieści się między 70 a 80 %. Natomiast traktując pierwsze składowe, jako 
opisujące poziom rozwoju usług, wyjaśniana przez nie zmienność wspólna oscylowało 
odpowiednio wokół 30 % i 70 %. Tak duża dysproporcja, ze wskazaniem na wymiar w oparciu 
o wskaźnik natężenia, jest efektem nie tyle różnej liczby tworzonych wymiarów, ale siły i stopnia 
związania z nimi podmiotów poszczególnych sekcji.  
 Jak zatem mają się do siebie teoretyczny i faktyczny obraz poziomu rozwoju usług. W tym 
celu zestawiono ze sobą wielkość: 

                                                 
1 Po 1999 roku GUS przestał, bądź zaniechał, publikowania struktury pracujących w układzie sektorowym, dla 

poziomów niższych niż wojewódzki. Oczywiście można powiedzieć, że nigdy tego nie robił, ale wydaje się, 
że publikowanie tego typu danych na poziomie NUTS 3, nie naruszyłoby zapisów ustawy o ochronie danych 
osobowych. 
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– udziału pracujących w trzecim sektorze (Su), ze składową wyznaczoną na podstawie udziału 
podmiotów w poszczególnych sekcjach, a zinterpretowaną jako poziom rozwoju usług 
otoczenia biznesu, 

– natężenia pracujących w trzecim sektorze (Nu) ze składową wyznaczoną na podstawie liczby 
podmiotów w poszczególnych sekcjach na 1 tysiąc mieszkańców, a zinterpretowaną jako 
ogólny poziom rozwoju usług. 

 Zestawienia dokonano dla układu 49 województw oraz 44 podregionów. W obu 
przypadkach pomiędzy rzeczywistymi miarami (Su, Nu), a ich odpowiednikami występuje silna 
współzależność zarówno w ogólnej ich liczbie, jak również w podgrupach powstałych po 
wydzielenie tak zwanych „województw aglomeracyjnych”. We wszystkich czterech parach 
korelacja liniowa Pearsona, jest nie mniejsza niż 0,850. Współzależność nie jest tylko statystyczna, 
ale znajduje swoje odzwierciedlenie w obrazie graficznym (ryc. 39). Zaznaczyć przy tym należy, 
że wyższe wartości związku są charakterystyczne w przypadku zestawienia wskaźnika Nu 
z ogólnym poziomem rozwoju usług. Zapewne częściowo można to tłumaczyć sygnalizowanym 
wcześniej wysokim wyjaśnianiem zmienności wspólnej.  
 Pomimo takiego stwierdzenia nie oznacza to automatycznej dyskwalifikacji wymiaru 
opisującego poziom rozwoju usług, identyfikowanego w oparciu o wielkość udziału podmiotów 
poszczególnych sekcji. Jak można zauważyć w każdym przypadku mamy do czynienia 
z obecnością grupy jednostek „najlepszych” 1 i pozostałych. Jest to w szczególny sposób widoczne 
gdy do opisu poziomu wykorzystywany jest wskaźnik natężenia (por. 25 B, D). Z drugiej strony, 
bardziej wnikliwa analiza pozwala zauważyć, że w grupie jednostek najlepszych na pierwsze 
miejsce wysuwa się Warszawa, z wyjątkiem poziomu rozwoju usług otoczenia biznesu 
(zob. ryc. 39 A, C). W jej przypadku wynika to z niezmiennie identyfikowanej i obecnej, tak 
zwanej nadwyżki znaczeniowej usług (por. Jakubowicz E., 1993). Na przeciwległym krańcu tej 
skali plasuje się województwo katowickie, podregion centralny–śląski, obejmujące rdzeń 
konurbacji górnośląskiej. W jego przypadku widać w dalszym ciągu konsekwencje wynikające 
z większego nacisku na rozwój przemysłu, za którym w kontekście rozwoju ludnościowego, „nie 
nadążał” rozwój usług. Pomimo uprzywilejowanej pozycji, w rozwoju sektora usług jako całości, 
województwa warszawskiego, jak i samej Warszawy, to w przypadku wymiaru przestrzeni 
określonej jako poziom rozwoju usług otoczenia biznesu, na pierwsze miejsce wysuwa się 
województwo gdańskie i Trójmiasto (Gdańsk–Gdynia–Sopot). Biorąc pod uwagę wzajemne 
rozmieszczenie punktów na diagramach korelacyjnych stwierdzić należy, że pomimo silnego 
związku statystycznego, pomiędzy rzeczywistymi miarami, a odpowiadającymi im składowymi, 
jednocechowe klasyfikacja w odpowiadających sobie parach zmiennych, będą się od siebie różniły. 
Znajduje to swoje potwierdzenie w zestawieniu przynależności do poszczególnych klas.  
 Bez względu na poziom odniesienia przestrzennego (49 województw, 44 podregiony) 
niezgodność przyporządkowania jednostek do danego poziomu rozwoju usług, dotyczyła 
maksymalnie 50 % jednostek. Relatywnie gorzej sytuacja ta kształtuje się w przypadku 
podregionów, niż województw. Dla nich to, w zestawieniach obu par wskaźników, występowały 22 
lub 21 niezgodności. Natomiast dla województw, „proporcja” ta jest relatywnie lepsza (24, 13). Ta 
„gorsza” sytuacja w obrębie podregionów jest wynikiem dychotomii jednostek, na tym poziomie 
podziału terytorialnego. Z drugiej strony mniejsza liczba niezgodności w obu przypadkach jest 
charakterystyczna dla zestawienia wskaźnika Nu z ogólnym poziomem rozwoju usług. Warto 
również odnotować, że niezgodności posiadają zbliżoną liczbę, jednak nie dotyczą tych samych 
jednostek. Zaistnienie takiej sytuacji wynika ze specyfiki właściwej wskaźnikom udziału 
i natężenia. Równocześnie należy zaznaczyć, że niezgodności w zasadniczej swej liczbie dotyczyły 
przesunięcia o jedną klasę przyporządkowania. Na ogólną liczbę 80 niezgodności tylko 13 dotyczy 
zmian przyporządkowania o dwie klasy. Wszystkie, poza jednym przypadkiem, dotyczą miar 
poziomu rozwoju usług skonstruowanym w oparciu o wskaźnik udziału. Również częściej są one 
charakterystyczne dla układu 49 województw. Stąd też można powiedzieć, że większa zbieżność 
wyników jest charakterystyczna, kiedy jako podstawę opisu wykorzystujemy liczbę podmiotów, 
lub pracujących na 1 tysiąc mieszkańców oraz podział przestrzeni kraju na podregiony. 

                                                 
1 Zaliczono do niej województwa, które w układzie 49 województw identyfikowano jako aglomeracyjne 

i „odpowiadające” im podregiony. 
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W kontekście dużej liczby niezgodności, otwartym pozostaje pytanie, czy wyniki klasyfikacji 
przystają do siebie, są ze sobą skojarzone ? Do tego celu wykorzystano ponownie miary asocjacji 
(tab. 34), które stanowić będą punkt wyjścia do oceny graficznego efektu nałożenia klasyfikacji.  
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Ryc. 39. Współzależność pomiędzy poziomem rozwoju usług opisanym przez wskaźnik struktury 
(Su) i natężenia (Nu) pracujących w usługach a odpowiadających im pierwszym składowym 

powstałym w oparciu o strukturę i natężenie liczby podmiotów sekcji usługowych dla 49 
województw (A, B) i 44 podregionów (C, D) 

Źródło: opracowanie własne 
 
 Opierając się jedynie na liczbie par niezgodnych w przyporządkowaniu do 
odpowiadających sobie klas, wydaje się, że w większym stopniu bylibyśmy skłonni do odrzucenia, 
niż przyjęcia możliwości opisu poziomu rozwoju w oparciu o wskaźniki konstruowane na 
podstawie liczby podmiotów usługowych. Podjąć taką decyzję można by nawet pomimo wysokich 
wartości współczynnika korelacji, jak również stwierdzonego wysokiego podobieństwa obrazów 
przestrzennego zróżnicowania, znanego z układu 49 województw, z uzyskanym w oparciu 
o pierwsze składowe (por. ryc. 29 i 38). Jednak obliczone wartości współczynników asocjacji 
w jednoznaczny sposób ukazują nam zjawisko występowania związków – pokrywania się poziomu 
rozwoju usług, opisanego miarami rzeczywistymi (Su, Nu), a ich odpowiednikami, skonstruo–
wanymi w oparciu o liczbę podmiotów gospodarczych. Poza jednym przypadkiem, wartości miar 
współwystępowania można określić jako co najmniej wystarczające. Żeby o wynikach klasyfikacji 
mówić, że są tożsame, nie jest wymagane idealne pokrywanie się wyników klasyfikacji, jak 
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również podobieństwa wewnętrznego zróżnicowania wartości, ale „powielenie” struktury 
przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju sektora usług. Zatrzymując się na chwilę nad 
wynikami zawartymi w tabeli 34, należy stwierdzić, że trudno jest jednoznacznie wskazać na 
dobroć jednego z dwóch poziomów odniesienia przestrzennego, czy też rodzaju wskaźnika, który 
wykorzystany został do opisu poziomu rozwoju usług. Dla „wskaźnika struktury” relatywnie 
lepszym jest poziom podregionu, gdy dla „wskaźnika natężenia” „stare województwo”. W takim 
razie do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia, czy podobieństwo statystyczne przełoży się na 
podobieństwo obrazów przestrzennego zróżnicowania.  
 

Tab. 34. Współczynniki asocjacji pomiędzy przynależnością do klasy poziomu rozwoju usług 
w układzie powiatów oraz 49 województw i 44 podregionów 

Wyszczególnienie 
49 

województw 
44 

podregiony
udział pracujących w trzecim sektorze (Su) ze składową – poziom rozwoju usług otoczenia biznesu 
tau–b Kendalla 0,746 0,810 
tau–c Kendalla 0,722 0,775 
Gamma 0,890 0,946 

zmienna zależna – poziom rozwoju usług otoczenia 
biznesu 

0,749 0,829 
d Somersa 

zmienna zależna – udział pracujących w trzecim sektorze 
(Su) 

0,743 0,793 

natężenie pracujących w trzecim sektorze (Nu) ze składową – ogólny poziom rozwoju usług 
tau–b Kendalla 0,815 0,735 
tau–c Kendalla 0,738 0,666 
Gamma 0,957 0,908 

zmienna zależna – ogólny poziom rozwoju usług 0,822 0,735 
d Somersa zmienna zależna – natężenie pracujących w trzecim 

sektorze (Nu) 
0,808 0,734 

Źródło: opracowanie własne 
 
 Przekładając całość wyników i poczynionych uwag na układ przestrzenny możemy 
stwierdzić, że pomimo zasygnalizowanych niezgodności występowania jednostek w odpowiadają–
cych sobie klasach, za nieuzasadnione należałoby uznać sformułowanie wniosku o braku 
podobieństwa przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju usług określonego na podstawie 
liczby podmiotów usługowych, z obrazem będącym efektem wykorzystania rzeczywistych miar 
służących do określenia rozwoju sektora usługowego (Su, Nu). Przede wszystkim wynika to z tego, 
że mamy do czynienia ze swoistym „odtwarzaniem” struktury przestrzennego zróżnicowania 
(ryc. 40). Widoczne jest ono przede wszystkim, gdy dokonujemy zestawienia tych samych grup 
wskaźników dla województw i podregionów (por. 26 A, C lub 26 B, D). Nie oznacza to, że nie jest 
widoczne podobieństwo na tym samym poziomie odniesienia przestrzennego, ale dla różnych grup 
wskaźników. W pierwszym przypadku różnice wynikają z dychotomii jednostek na poziomie 
NUTS 3, a w drugim z natury wskaźnika. Bardziej klarowny, obraz zróżnicowania poziomu 
rozwoju usług, jest charakterystyczny dla wskaźników wielkości udziału pracujących i liczby 
podmiotów. W przestrzeni kraju można wyróżnić dwa zwarte, i zasadniczo różne od siebie co do 
poziomu rozwoju sektora usług, obszary. Oddziela je od siebie linia wyznaczona przez byłe 
województwo łomżyńskie – ostrołęckie – ciechanowskie – włocławskie – konińskie – kaliskie – 
częstochowskie – kieleckie – tarnowskie i krośnieńskie. Na zachód, od tak zdefiniowanej linii, 
znajduje się obszar o wysokim i najwyższym w skali kraju poziomie rozwoju usług 1. Wschodnia 
część, to co najwyżej przeciętny poziom rozwoju, oczywiście z wyłączeniem warszawskiego, 
łódzkiego oraz częściowo lubelskiego. Słabsza pozycja Polski centralnej i wschodniej, jest lepiej 
widoczna w układzie podregionów. Natomiast jednorodność Polski zachodniej widoczna jest 
w mniejszym stopniu. 
 
                                                 
1 Z wyłączeniem województwa pilskiego z przeciętnym poziomem rozwoju. 
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A

33 41 45 53

przeciętny wysoki bardzo
wysokiniskibardzo

niski  

B

135 161 207 362

przeciętny wysoki bardzo
wysokiniski

bardzo
niski  

C

31 39 47 52

przeciętny wysoki bardzo
wysokiniskibardzo

niski  

D

98 119 156 257

przeciętny wysoki bardzo
wysokiniskibardzo

niski  

Ryc. 40. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w oparciu o wskaźnik struktury (Su) 
i natężenia (Nu) pracujących w usługach a odpowiadających im pierwszym składowym powstałym 
w oparciu o strukturę i natężenie liczby podmiotów sekcji usługowych dla 49 województw (A, B) 

i 44 podregionów (C, D) 
Źródło: opracowanie własne 

 
 Poprzez wydzielenie, na poziomie NUTS 3, rdzeni aglomeracji, bardzo wyraźnie widać, że 
miejsce w „hierarchii usługowej” ich otoczenia wyraźnie spada. Dotyczy to wszystkich 7 (6) 
aglomeracji z różnym jednak stopniem nasilenia. W największym dotyczy to podregionu 
łódzkiego, a widocznym krakowsko–tarnowskiego i wrocławskiego. Te dysproporcje pomiędzy 
rdzeniem aglomeracji, a jej otoczeniem zyskują na ostrości w przypadku wykorzystania do oceny 
wskaźnika natężenia (zob. ryc. 40 D). Wówczas to jedynie podregion warszawski charakteryzuje 
się co najmniej przeciętnym poziomem. Zaznaczyć również należy, że w kontekście poziomu 
rozwoju usług widoczne jest, już wcześniej sygnalizowanie, silne jego zróżnicowanie w ramach 
obszarów wchodzących w skład obecnego województwa: 
– małopolskiego z dominacją Krakowa i jego bezpośredniego otoczenia, w przeciwieństwie do 

wyraźnie słabszej pozycji w tym względzie wschodniej jego części, 
– śląskiego z wiodąca rolą rdzenia konurbacji górnośląskiej, w opozycji do którego stoi jego 

północna część, i znajdująca się między nimi, na skali rozwoju sektora usług, część 
południowa oraz 

– mazowieckie z dominacją Warszawy i jego bezpośredniego otoczenia i kontrastujących 
w zestawieniu z nimi pozostałych obszarów. 
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 Ostatecznie zestawiając ze sobą obrazy przestrzennego zróżnicowania rozwoju sektora 
usług zauważamy, że ich „struktury” są do siebie zbliżone. Generalizując można by powiedzieć, że 
obszar wysokiego poziomu rozwoju usług jest „zubożony” o jego cześć południową. Dlatego linia 
„demarkacyjna” nie biegnie od kaliskiego przez częstochowskie dalej na południowy – wschód, 
tylko przez opolskie na południe. 
 Przedstawione powyżej stwierdzenia przemawiają za uznaniem możliwości opisu rozwoju 
sektora usługowego, przy wykorzystaniu do tego celu statystyki REGON. Kończąc rozważania na 
ten temat, warto zatrzymać się na chwilę nad niezgodnościami przyporządkowań par województw 
lub podregionów do klas poziomu rozwoju usług. Zarówno w układzie województw jak 
i podregionów trudno jest w jednoznaczny sposób mówić o generalnych prawidłowościach 
dotyczących przestrzennego występowania oraz szeroko rozumianego charakteru jednostek, 
których niezgodności przynależności do poszczególnych klas dotyczą. Pomimo to można na ich 
bazie sformułować kilka spostrzeżeń. Przede wszystkim należy zauważyć, że w przypadku obu 
wskaźników, udziału jak i natężenia, przesunięcia in plus w przynależności były charakterystyczne 
dla wielkości syntetycznych skonstruowanych w oparciu o liczbę podmiotów gospodarczych. 
Innymi słowy statystyka REGON w pewnym sensie podnosiła – „przeszacowywała” – poziom 
rozwoju usług w stosunku do wskaźników rzeczywistych. Zjawisko to występowało częściej 
w przypadku wskaźnika udziału, niż natężenia oraz województw, niż podregionów. Warto w tym 
miejscu przypomnieć, że w przypadku wskaźnika udziału występowały przesunięcia o więcej niż 
jedną klasę. Sytuację tę można tłumaczyć faktem, że składowa skonstruowana na bazie udziału 
podmiotów, jest tworzona przez „wybrane” rodzaje działalności decydujące o otoczeniu biznesu 
(sekcje J+K) i odwrotnie proporcjonalnie skorelowaną z nią administracją (L). Stąd też 
przesunięcia, chociaż wyższe niż dla wielkości natężenia, nie dyskwalifikują wielkości udziału 
podmiotów jako podstawy określenia poziomu rozwoju usług. Najbardziej „podatnymi”, 
z przesunięciami o dwie klasy, w układzie województw były: częstochowskie, konińskie, 
leszczyńskie, ostrołęckie, piotrkowskie, płockie, radomskie, tarnowskie; a podregionów: 
białostocko–suwalski, ciechanowsko–płocki, elbląski, gorzowski, koszaliński, lubelski, opolski, 
poznański, rzeszowsko–tarnobrzeski, warszawski, Wrocław. W przypadku tej grupy jednostek 
trudno mówić o rysujących się w ich obrębie prawidłowościach. Wydaje się, że generalnie 
dotyczyły one województw, podregionów dla których charakterystyczna jest dominacja sektora 
rolniczego lub przemysłowego, bądź związanych z otoczeniem największych aglomeracji.  
 

VI. 5. Zmiany poziomu rozwoju usług w układzie podregionów (66) 
 

VI. 5. 1. Zmiany poziomu rozwoju usług – podejście czynnikowe dla 2001 i 2005 roku 

 Dotychczasowe rozważania zmierzały w głównej mierze do oceny możliwości opisu 
poziomu rozwoju usług, z wykorzystaniem do tego celu statystyki REGON. Przestrzenny wymiar 
zidentyfikowanych głównych płaszczyzn sektora usługowego na poziomach lokalnych (NUTS 4 
i NUTS 5), dotyczył jednego roku (2005). W większym stopniu koncentrowano się na analizie 
zróżnicowania przestrzeni usługowej. Do jej opisu wykorzystano wielkość udziału podmiotów 
sekcji usługowych w ogólnej ich liczbie. Stwierdzono, że to jej pierwszy, z trzech zidentyfiko–
wanych wymiarów, nawiązuje do znanego „kształtu” rozwoju działalności usługowych w oparciu 
o rzeczywiste wskaźniki wykorzystywane do tego celu, w tym szczególnie, wielkość udziału 
pracujących w sektorze III (Su). Z tymi wynikami silnie skorelowany jest opis poziomu rozwoju 
usług wykorzystujący wskaźnik natężenia liczby podmiotów na tysiąc mieszkańców ogółem. 
 Stosując podejście wielozmienne w układzie kilku punktów czasowych, w zasadzie bez 
względu na metodę, nie jest możliwe określenie wielkości zmian obserwowanych zjawisk. Wynika 
to z faktu, że procedury wykorzystują charakterystyki danego zbioru zmiennych (miary pozycyjny 
i miary rozproszenia), które nie posiadają stałego charakteru w czasie. Stąd też w zasadzie 
jedynymi metodami, które można wykorzystać do badania dynamiki zjawisk stanowią metody 
wzorcowe. Jednak nie wnikając w szczegółowe rozważania nad nimi, posiadają one właściwe sobie 
ograniczenia, i jako takie nie są jedynym „antidotum” na obserwowanie dynamiki zjawisk 
w podejściach wielocechowych (zob. Ilnicki D., 2002 b). Wykorzystując, w podejściu anality–
cznym, metodę analizy składowych głównych, prowadzenie badań dynamicznych jest możliwe. 

 



„Charakterystyka rozwoju usług w Polsce ...” 187

Wymaga to jednak zastosowania tak zwanej techniki M. Pozwala ona w przeciwieństwie do 
pozostałych technik O, P, Q, R, S, T 1 na prowadzenie badań w trzech wymiarach jednocześnie. 
W przypadku jej zastosowania konieczna jest restrukturyzacja danych polegająca na zestawieniu 
t macierzy (punkty czasowe) o rozmiarze n x k (jednostki x zmienne) w jedną. Tylko w ten sposób 
skonstruowana macierz o wymiarze nt x k stanowi podstawę obliczeń. Taka „transpozycja” 
stanowi o istocie analizy danych techniką M. Jednak w większości przypadków podejście to 
stosowano dla dwóch punktów czasowych (por. m. in. Chojnicki Z., Czyż T., 1977). 
 Biorąc pod uwagę fakt, że dokonano „statycznego” przedstawienia przestrzennego 
zróżnicowania poziomu rozwoju usług, dla lokalnych poziomów podziału terytorialnego, oraz 
wykorzystania do potwierdzenia możliwości oceny rozwoju sektora usług podziału podregionu, 
uzasadnionym wydaje się być, również ze względów poznawczych, wyjście w przedstawieniu 
poziomu rozwoju usług w nowych 66 podregionach. Podział ten nie jest jeszcze w widoczny 
sposób obecny w statystyce publicznej oraz wciąż w niewystarczającym stopniu, zdaniem autora, 
w świadomości geografów.  
 Nie wnikając już w niuanse samego podziału na 66 podregionów, widoczne jest bardzo 
duże podobieństwo przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju usług, wykorzystującego 
liczbę podmiotów sekcji usługowych, określonego na podstawie wielkości ich udziału i natężenia 
(ryc. 41). W pierwszym przypadku, w którym posłużono się wielkością udziału, w większym 
stopniu obraz odzwierciedla poziom rozwoju usług otoczenia biznesu (por. ryc. 41 A). W drugim 
natomiast, jest on efektem sumarycznego wpływu wszystkich podmiotów zaliczonych sekcji 
usługowych (por. ryc. 41 C). Przede wszystkim, w obrazie przestrzennego zróżnicowania poziomu 
rozwoju usług, należy zwrócić uwagę na zjawisko jego regionalizacji. Regionalizacja 
przestrzennego zróżnicowania rozwoju sektora usług, jest wypadkową układu: koncentryczno–
pasmowego, tworzonego przez pas podregionów Polski północnej, zachodniej i południowej, 
począwszy od białostockiego, a na podregionie oświęcimskim kończąc oraz; stref z malejącym 
poziomem rozwoju usług postępującym z zachodu na wschód kraju. Można zidentyfikować dwie 
strefy z malejącym poziomem rozwoju usług. Pierwszą stanowią podregiony wchodzące w skład 
dwóch województw, a mianowicie wielkopolskiego i kujawsko–pomorskiego. Generalnie 
charakteryzują się one niskim poziomem rozwoju sektora usług, z pozytywnie wyróżniającymi się 
na jego tle podregionem poznańskim, bydgosko–toruńskim oraz Poznaniem. Druga strefa, 
z generalnie najniższym – bardzo niskim poziomem rozwoju – w skali kraju, obejmuje podregiony 
wchodzące w skład województw Polski środkowej (mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie), 
wschodniej (lubelskie) i południowo–wschodniej Polski (małopolskie, podkarpackie). 
 Jednorodność drugiego ze zdefiniowanych obszarów jest „zaburzona”, przez co najmniej 
przeciętny poziom rozwoju, który jest charakterystyczny dla Warszawy, Łodzi oraz podregionu 
warszawskiego–zachodniego, a częściowo łódzkiego, warszawskiego–wschodniego oraz kieleckie–
go. Poza wspomnianymi dwoma rdzeniami aglomeracji w widoczny sposób in plus odbiega, od 
niskiego poziomu, podregion lubelski. Zwrócić należy uwagę na dysproporcje w poziomie rozwoju 
usług, preferują zachodnią część podregionu warszawskiego. Z drugiej strony natomiast wyraźnie 
widoczny jest, tak zwany cień aglomeracji Warszawy. Druga z zauważonych kwestii nie stanowi 
niczego niezwykłego, gdyż wcześniej była ona również widoczna (por ryc. 40 A, B). Dlatego, też 
odnosząc obraz przestrzennego zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce w układzie 
podregionów, ale zamykając je w granicach województw można powiedzieć, że: 
– jest on złożeniem trzech różnych, co do przeciętnej wartości, ale zwartych przestrzenie 

obszarów. Najlepiej rozwinięte podregiony zamykają się, idąc z północnego–wschodu, 
w granicach województwa podlaskiego, warmińsko–mazurskiego, pomorskiego, zachodniopo–
morskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, przez opolskie do śląskiego. Drugi w kolejności 
z przeciętnym poziomem, ale relatywnie wysokim w stosunku do pozostałych obszarów, jest 
tworzony przez podregiony województwa wielkopolskiego oraz toruńsko–bydgoskiego, a tym 
samym, 

                                                 
1 Technika O (TxZ) i P (ZxT) jest kombinacją występowania Z cech jednej jednostki w T momentach czasowych; 

technika Q (ZxN) i R (NxZ) stanowi ujęcie Z cech dla N obiektów charakterystycznych dla jednego punktu 
czasowego; natomiast technika T (NxT) i S (TxN) jest zestawienie N jednostek w T momentach czasowych dla jednej 
cechy. 
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– charakteryzuje się wysokim stopniem regionalizacji, z tendencją spadkową wartości z zachodu 
na wschód, 

– w przestrzeni kraju dominująca rola, w układzie NUTS 3, w rozwoju przestrzeni usługowej jest 
charakterystyczna dla największych aglomeracji i ich bezpośredniego otoczenia. 

 

Legend of miasta_gminy_NUTS_5

przeciętny wysoki bardzo
wysokiniskibardzo

niski

A

 
przeciętne wysokie bardzo

wysokieniskiebardzo
niskie

B

 

C

 

D

 
Ryc. 41. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w 2005 (A, C) oraz jego zmiany 

w latach 2001–2005 (B, D) w oparciu o wielkość udziału usługowych podmiotów gospodarczych 
(A, B) oraz ich natężenia (C, D) 

Źródło: opracowanie własne 
 

 Pomimo zauważalnych różnic, występujących pomiędzy oboma obrazami przedstawiają–
cymi poziom rozwoju usług, wyżej sformułowane uogólnienia dotyczące sektora III należy uznać, 
za całkowicie prawdziwe. 
 Mówiąc o zaszłych zmianach w poziomie rozwoju usług oraz jednostek których dotyczyły, 
można by w pierwszej chwili odnieść wrażenie, że trudno w ich przypadku mówić o występującym 
między nimi podobieństwie. Jednak bardziej wnikliwa analiza pozwala stwierdzić, że zasadniczo 
wzrost znaczenia sektora usługowego występował w obrębie tych jednostek, które charakteryzują 
się wysokim i najwyższym poziomem rozwoju usług w kraju. W sposób szczególny dotyczy to 
wydzielonych w ramach podziału NUTS 3 aglomeracji wraz z ich bezpośrednim otoczeniem. 
Stwierdzenie to dobrze obrazują zmiany określone na podstawie wielkości udziału podmiotów 
(por. ryc. 41 B). Natomiast zmiany będące efektem zastosowania wielkości natężenia liczby 
podmiotów, poszczególnych sekcji usługowych, są nośnikiem tej samej informacji, ale można je 
określić jako przybierające nieco złagodzoną, „spłaszczoną” wersję (por. ryc. 41 B). Zestawiając ze 
sobą ilustrację zmian w oparciu o oba wskaźniki, największe jej wartości są charakterystyczne dla 
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Warszawy, Poznania, Łodzi, wraz z ich bezpośrednim otoczeniem oraz Krakowa. W dalszej 
kolejności umieścić należy miasto Wrocław, „rdzeń” konurbacji górnośląskiej, obejmujący w tym 
przypadku podregion katowicki, gliwicki, bytomski, sosnowiecki, rybnicki oraz Toruń i Bydgoszcz 
wraz z podregionem włocławskim. Poza wspomnianymi, punktowymi wystąpieniami wzrostu 
znaczenia sektora usług, w skali kraju, można wskazać na obszary uprzywilejowane pod tym 
względem. Mają one charakter zwartych obszarów, które obejmują podregiony województw Polski 
zachodniej (por. ryc. 41 B), oraz południowej od dolnośląskiego po małopolskie. Pomimo 
relatywnie wysokiego poziomu rozwoju usług podregionów województw Polski północnej, można 
je określić mianem „upośledzonych” odnośnie wielkości jego zmian. Zaznaczyć jednak należy, że 
w jego obrębie in plus odznaczają się podregiony regionu zachodniopomorskiego. Równocześnie 
należy zwrócić uwagę na niską wartość zmian poziomu rozwoju sektora usługowego w aglomeracji 
Trójmiasta. W przypadku wielkości zmian warto zwrócić uwagę na trzy charakterystyczne kwestie, 
które potwierdzają tezę, że wzrost znaczenia sektora usługowego jest właściwy jednostkom 
charakteryzującym się wysokim i najwyższym poziomem rozwoju usług. Po pierwsze dla 
podregionu warszawskiego widoczne jest zróżnicowanie wielkości zmian, w podziale na jego część 
zachodnią i wschodnią, podobnie jak i samego poziomu rozwoju sektora III. Podobna sytuacja co 
do istoty, występuje w przypadku podregionów województwa śląskiego i małopolskiego, gdzie 
widoczne są dysproporcje rozwojowe odpowiednio, pomiędzy częścią centralną, a południową oraz 
północną, jak i zachodnią i wschodnią. Ta uprzywilejowana pozycja jest „pozostałością” struktury 
i zróżnicowania regionalnego znanego z układu 49 województw. W końcu, po trzecie, w obrębie 
województwa kujawsko–pomorskiego, widoczny jest silnie zaznaczony podział na słabiej 
rozwinięta północ i stojące do niego w opozycji południe 1. Takie zróżnicowanie jest odmienne do 
obrazu zróżnicowania poziomu rozwoju usług w układzie 44 podregionów w którym to, między 
innymi ze względu naspecyfikę podziału, wyższym poziomem rozwoju charakteryzował się, 
zachodni podregion bydgoski, w stosunku do toruńskiego (por. 40 C, D). Jednak różnice te są 
konsekwencją „modyfikującej roli” byłego województwa włocławskiego, legitymującego się 
niskim poziomem rozwoju usług (por. 40 A, B) oraz zróżnicowania poziomu rozwoju, najistotniej–
szych wymiarów opisujących, sektor usług na lokalnych poziomach podziału terytorialnego 
w regionie kujawsko–pomorskim. 
 

VI. 5. 2. Etapy zmian poziomu rozwoju usług w latach 2001–2005. 
Podejście z wykorzystaniem wskaźnika wielkości J. Perkala 

 Do chwili obecnej mówiąc o zmianach poziomu rozwoju usług, na poszczególnych 
poziomach odniesienia przestrzennego, koncentrowano się na ich opisie przez pryzmat różnicy 
w poziomie rozwoju pomiędzy rokiem końcowym i początkowym. Takie podejście pozwala 
„jedynie” na określenie kierunku i wielkości zmian. Abstrahuje ono od tego, czy zmiany poziomu 
rozwoju doprowadzały do zmiany jednostek w kolejności na skali rozwoju sektora usług, jak 
również trudno jest powiedzieć, czy następowały zmiany w przynależności do poszczególnych klas 
podobieństwa. Biorąc pod uwagę cały pięcioletni okres analizy, stwierdzić należy, że analizowane 
podregiony charakteryzowały się pozytywnymi zmianami poziomu rozwoju usług 2. Następował 
stały, systematyczny, „regionalnie” zróżnicowany jego wzrost. Zwrócić przy tym należy uwagę, że 
przez cały okres, wzrost nie miał charakteru proporcjonalnego przyrostu liniowego. W analizowa–
nym okresie można wyróżnić dwa podokresy charakteryzujące się różną intensywnością zmian 
poziomu rozwoju. Pierwszy podokres od 2001 do 2003 roku włącznie, gdy drugi obejmuje dwa 
ostatnie lata.  
 W pierwszym z wyróżnionych wszystkie podregiony charakteryzowały się pozytywnymi 
zmianami poziomu rozwoju usług. Minimum było charakterystyczne dla podregionu radomskiego 
i wyniosło 0,1 wobec maksymalnego wzrostu dla Warszawy (blisko 0,7). Równocześnie należy 
zaznaczyć, że przeciętny wzrost sektora usług w tym okresie oscylował wokół 0,3. Równie 
istotnym jest fakt, że wysokie wartości zmian nie były charakterystyczne jedynie dla wydzielonych 

                                                 
1 Pomijamy w tym przypadku aglomeracje Torunia i Bydgoszczy. 
2 Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku podregionu białostockiego zanotowano spadek wartości wskaźnika wielkości 

na poziomie –0,006. Wydaje się, że w tej konkretnej sytuacji, można mówić bardziej o utrzymywaniu się poziomu 
rozwoju usług. Chociaż po dwuletnich wzrostach mieliśmy do czynienia ze spadkiem wartości Wi. 
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podregionów aglomeracji wielkomiejskich. Ponadprzeciętnymi zmianami charakteryzowało się 
blisko 30 podregionów. Wydzielonych 7 rdzeni aglomeracji znalazło się w obrębie pierwszych 12 
miejsc. Przed najsłabszymi w tej grupie aglomeracjami – trójmiasta i Szczecina – znalazł się 
podregion warszawski–zachodni oraz bydgosko–toruński. Jeszcze wyżej od wcześniej wymienio–
nych na czwartym i szóstym miejscu znalazł się koszaliński i wałbrzyski. W zasadzie trudno jest 
mówić o istotnych dysproporcjach w wielkości zmian zarówno w grupie jednostek z ponad 
i poniżej przeciętnymi wielkościami zmian. Dodatkowo podobnie, jak wcześniej w całym okresie 
(2001–2005), tak i teraz istnieje związek pomiędzy poziomem rozwoju usług a wielkością zmian. 
Nie jest to zależność „idealna”, ale istotna statystycznie i znacząca. Zestawiając wielkość zmian 
z poziomem rozwoju usług dla 2001 i 2003 otrzymujemy współzależność rij mieszczącą się 
pomiędzy 0,7 a 0,8. Koncentrując uwagę na podregionach z ponad przeciętnymi wartościami 
zmian, trudno w ich przypadku mówić o ich regionalizacji. Raczej uzasadnionym jest mówienie 
o prawidłowościach przestrzennych. Jak już wspomniano w grupie podregionów z największymi 
zmianami poziomu rozwoju usług, mieszczą się największe w skali kraju rdzenie aglomeracji. 
Poszerzając zakres zmian do co najmniej przeciętnych, dołączają do nich obszary ich 
bezpośredniego otoczenia. Innymi słowy można powiedzieć, że w skali kraju obszarami „szybkie–
go” wzrostu sektora usług, są największe w Polsce aglomeracje miejskie, określane w początkach 
okresu transformacji „lokomotywami rozwoju”. W chwili obecnej w większym stopniu patrzy się 
na nie i mówi o nich, nie tylko jako potencjalnych „krajowych” metropoliach 1. Są to Warszawa, 
Poznań, Kraków, Wrocław, Łódź, Trójmiasto, Szczecin oraz układ Toruń–Bydgoszcz. Szczególną 
rolę w obserwowanych wzrostach należy przypisać podregionom powstałym z „rozbicia” 
wcześniej istniejącego centralnego–śląskiego. Wydaje się, że w ich przypadku jest to w dalszym 
ciągu kompensacja niedorozwoju sektora usług z okresu sprzed 1989 roku. Patrząc całościowo na 
„geografię zmian” w pierwszym podokresie, można powiedzieć, że dotyczyły one poza 
aglomeracjami Polski środkowej (Warszawa, Poznań, Łódź, Bydgoszcz–Toruń) pasa podregionów 
Polski Północnej i Południowej. Zaznaczyć jednak przy tym należy, że pas południowy – 
obejmujący wszystkie podregiony województwa dolnośląskiego i opolskiego, przechodząc przez 
część centralną śląskiego i kończąc na czterech z pięciu podregionów małopolski – jest bardziej 
zwarty od północnego. Pas Polski północnej, wyłączając podregion stargardzki, rozciąga się od 
zachodniej granicy kraju po aglomerację trójmiejską. Jednakże dla województwa pomorskiego 
wzrost znaczenia sektora III koncentruje się tylko w obrębie jego najważniejszych ośrodków 
miejskich. 
 Drugi podokres obejmuje dwa ostatnie lata pięcioletniego okresu objętego analizą. 
W porównaniu do pierwszego można zauważyć dwie istotne różnice. Pierwsza polega na tym, że 
w przypadku ośmiu podregionów mieliśmy do czynienia ze spadkiem ogólnego poziomu rozwoju 
usług osiągniętego po wzrostach w latach 2001–2003. Były to według malejących wartości 
spadków: białostocki (–0,21), częstochowski, łomżyński, tarnowski (–0,04), bialski (–0,03), 
legnicko–głogowski (–0,02) oraz bielski i chełmsko–zamojski (–0,01). Po drugie, w konsekwencji 
występujących spadków, doszło do ukształtowania się przeciętnego poziomu rozwoju usług, w tym 
podokresie, na poziomie zbliżającym się do 0,1. Ponadprzeciętnym poziomem rozwoju 
charakteryzowała się „ta sama” liczba podregionów (28 wobec wcześniejszych 29). Pomimo 
zbliżonej ich liczby ponadprzeciętne wzrosty nie dotyczyły tych samych podregionów w obu 
podokresach. „Nowych” podregionów, z ponad przeciętnymi wzrostami, było równo 10 2. Jeden 
z nich – gorzowski – znalazł się wśród siedmiu najbardziej dynamicznie rozwijających się 
podregionów. Tylko w jego przypadku nastąpił ponad dwukrotny wzrost wielkości zmian 
w drugim podokresie, w stosunku do pierwszego 3. Jednak w dalszym ciągu liderami zmian, są 
podregiony rdzeni największych aglomeracji w Polsce. Osiem z nich znalazło się w pierwszej 
dziesiątce. Pozostałe dwie, Trójmiasto i Wrocław, znalazły się na dalszych miejscach, 

                                                 
1 Patrząc na polskie miasta w szerszej perspektywie, jedynie o Warszawie można mówić jako metropolii i to tylko 

w kontekście przestrzeni europejskiej. Wyraz tego stanowiska znalazł się w pracy autora (2003 a) oraz pracach z tego 
zakresu (Markowski T., Marszał T, 2006, zob. Sokołowski D., 2006). 

2 Według malejących wartości są to odpowiedni: gorzowski, gliwicki, skierniewicki, rybnicki, kielecki, zielonogórski, 
ełcki, starogardzki, piotrkowski oraz tyski.  

3 Iloraz wzrostów wyniósł 1,12, a był konsekwencją zanotowanych, w kolejnych podokresach, zmian na poziomie 0,19; 
0,21. 
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odpowiednio: dwudziestym i trzydziestym ósmym. W przypadku Wrocławia, o drugim podokresie 
można mówić, jako podtrzymującym poziom rozwoju wcześniej osiągnięty. Podobnie jak 
w pierwszym, tak i w drugim podokresie na czołowych miejscach 1 znalazło się tych samych 
6 podregionów, z których dwa – warszawski–zachodni oraz koszaliński – nie stanowią rdzeni 
aglomeracji. Jednak to one zmieniły wcześniejszą kolejność w obrębie pierwszych sześciu 
podregionów. Warszawski–zachodni awansował z 9 na trzecie miejsce, gdy koszaliński spadł z 5 
na 6 pozycję. Jako niekwestionowanych liderów zmian in plus, poziomu rozwoju usług, należy 
uznać Warszawę wraz z jej zachodnim otoczeniem, Poznań, Szczecin oraz Łódź. W ich przypadku 
wzrost był nie mniejszy niż 0,25 wskaźnika wielkości oraz nie stanowił mniej niż 60 % wielkości 
wzrostu w podokresie 2001–2003. Na tle pozostałych podregionów dynamiczne zmiany, w obu 
podokresach, są charakterystyczne dla podregionu koszalińskiego. Również w drugim 
z analizowanych podokresów, podobnie jak pierwszym i ogółem, widoczna jest współzależność 
pomiędzy poziomem rozwoju usług, a wielkością jego zmian. Jednak należy zaznaczyć, że poziom 
tej współzależności nie był niższy niż 0,6, ale nie przekraczał 0,7. Tym samym uzasadnionym 
zdaje się stwierdzenie, że o przestrzennym zróżnicowaniu poziomu rozwoju usług decydowały jego 
zmiany, które zaszły w pierwszym podokresie (2001–2003). Późniejsze zmiany, niższe co do 
wartości, przyczyniały się w większym stopniu do utrzymywania istniejącego stanu. W drugim 
podokresie, podobnie jak w pierwszym, zmiany nie wykazywały się tendencją do silnej 
regionalizacji. W miarę zwarty charakter posiadały trzy obszary. Pierwszy obejmujący 
aglomeracje 2 warszawską i łódzką wraz z sąsiadującymi z nimi podregionem skierniewickim 
i piotrkowskim. Poszerzony jest on o podregion kielecki. Drugi obszar stanowią oba podregiony 
województwa opolskiego wraz z centralnymi 3 śląskiego oraz aglomeracja krakowska. Trzeci, 
mniej wyraźny, obejmuje zasadniczo podregiony przylegające do granicy zachodniej. W przypadku 
ostatniego z wymienionych można do niego dołączyć aglomerację Poznania.  
 Charakterystyka kierunku, jak i wielkości zaszłych zmian poziomu rozwoju sektora 
usługowego w wyróżnionych dwóch podokresach, z jednej strony koresponduje, ale i dodatkowo 
tłumaczy „słabo” zróżnicowany ich obraz w całym okresie (por. ryc. 41 D). Abstrahując od 
wielkości zmian, wiedząc iż szczególnie w drugim okresie dochodziło do zmian w kolejności 
podregionów ze względu na poziom rozwoju usług, można by zadać pytanie, czy doprowadziło to 
do zmian w przynależności podregionów do klas podobieństwa rozwoju sektora III ? Takie zmiany 
objęły 14 podregionów i dotyczyły przesunięć o jedną klasę w górę lub dół. Dokonywały się one 
we wszystkich układach sąsiadujących ze sobą klas. Tylko w czterech przypadkach mieliśmy do 
czynienia z przesunięciem o klasę niżej. W jednym z nich dotyczyło to podregionu trójmiejskiego. 
Jednak zmiana z klasy z najwyższej na klasę z wysokim poziomem rozwoju usług nie należy 
interpretować jako „odwrót” z prousługowego rozwoju Trójmiasta, ale raczej słabszego rozwoju, 
w tym aspekcie, w stosunku do pozostałych aglomeracji. Dwa kolejne (białostocki i gorzowski) 
zmieniły przynależność z klasy wysokiego to przeciętnego poziomu rozwoju usług. Zaznaczyć 
przy tym należy, że podregion gorzowski, w klasie której się znalazł jest najlepiej rozwinięty, 
a dystans który go dzieli od bielskiego („najsłabszego”) w klasie wysokiego rozwoju, jest 
relatywnie niewielki. W przypadku białostockiego natomiast po początkowych wzrostach 
w pierwszym podokresie doszło do jego „zniwelowania” i powrotu do stanu wyjściowego. Ostatni 
„regresyjny” podregion (krośnieński) z klasy niskiego poziomu rozwoju usług, przesunął się do 
klasy bardzo niskiego poziomu. Jednak wydaje się, że tylko w jednym z wymienionych 
podregionów (białostockiego) tak naprawdę można mówić, że doszło do faktycznego spadku 
poziomu rozwoju usług. Dla trzech pozostałych podregionów, jakkolwiek doszło do zmiany 
przynależności in minus, to nastąpiła ona w większym stopniu w wyniku zastosowanego algorytmu 
podziału na klasy niż istotnych spadków poziomu rozwoju usług. Można powiedzieć, że przejście 
wspomnianych podregionów do klas niższych było konsekwencją minimalizacji wariancji 
wewnątrzgrupowej w ramach określonej liczby klas podobieństwa. Tym samym możemy 
powiedzieć, że nie tylko co do liczby podregionów których dotyczyły, w okresie 2001–2005, 
dominującym zjawiskiem był wzrost poziomu rozwoju usług. W przypadku dziewięciu na dziesięć 

                                                 
1 W pierwszej dziesiątce. 
2 Stanowi ją Łódź i Warszawa odpowiednio z podregionem łódzkim i warszawskimi wschodnim i zachodnim. 
3 Bez podregionu częstochowskiego oraz bielskiego. 
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podregionów awans dotyczył przejścia z klasy o niskim poziomie rozwoju do klasy przeciętnej. 
Tym samym dochodziło do zjawiska powiększania się dystansu pomiędzy podregionami z bardzo 
niskim poziomem rozwoju, a jednostkami tworzącymi pozostałe klasy poziomu rozwoju usług. 
W 2001 roku dystans pomiędzy średnim poziomem rozwoju usług w klasie najwyższej i najniższej 
wynosił blisko 2,6, aby po 5 latach wzrosnąć do 3,2 wskaźnika wielkości. Widoczne, chociaż nie 
aż tak, wysokie wzrosty zróżnicowań miały miejsce pomiędzy klasami podobieństwa z co najmniej 
przeciętnym poziomem rozwoju usług. Pomiędzy tymi klasami nastąpił wzrost dystansu o 0,3 
wartości wskaźnika wielkości. Natomiast zasadniczo nie uległy zmianie relacje pomiędzy klasą 
przeciętnych a niskich wartości rozwoju usług, jak również niskich i bardzo niskich. Tym samym, 
w kontekście wcześniejszego stwierdzenia, zasadnym wydaje się sformułowanie tezy, że trudno 
jest utrzymywać iż prawdziwym jest nie tyle samo stwierdzenie o rosnących zróżnicowaniach 
inter– i intraregionalnych, ale o ich negatywnych konotacjach. Ich występowanie jest w głównej 
mierze efektem dynamicznie rozwijających się wybranych grup, typów jednostek podziału 
terytorialnego, które powodowały zawsze wzrost zakresu zmienności poszczególnych cech, lub ich 
wartości syntetycznych. Takie stwierdzenie jednak nie oznacza – nie stawia na straconej, 
przegranej pozycji – jednostek z końca skali. Dowodem na to jest, powolny ale jednak, wzrost 
przeciętnego poziomu usług o 0,2 wartości wskaźnika wielkości (Wi). 
 Odmiennie od zmian wskaźnika wielkości dokonywały się zmiany harmonijności poziomu 
rozwoju sektora usługowego w latach 2001–2005 w ramach podregionów. Przede wszystkim 
należy zaznaczyć, że w przypadku harmonijności trudno jest sformułować ogólną prawidłowość, 
która byłaby dla niej charakterystyczna. Również nie jest możliwe wskazanie na chociaż jeden 
charakterystyczny moment czasowy. Patrząc globalnie na zmiany wartości wskaźnika 
harmonijności można powiedzieć, że w większym stopniu mieliśmy do czynienia z jego wzrostami. 
Dodatni kierunek zmian był charakterystyczny dla 40 podregionów. Tym samym można 
powiedzieć, że w ich przypadku mieliśmy do czynienia z powiększaniem się nieproporcjonalnego 
rozwoju poszczególnych składowych sektora usługowego. Oczywiście trudno na podstawie tego 
faktu sformułować stwierdzenie, że dochodziło do specjalizacji, ukierunkowania rozwoju sektora 
usługowego danego podregionu, przez pryzmat jednego bądź kilku rodzajów działalności (sekcji). 
Zastrzeżenie to jest tym bardziej uzasadnione, że wzrosty wskaźnika harmonijności dotyczyły, 
zarówno podregionów z bardzo niskim, jak i najwyższym poziomem rozwoju usług. Z drugiej 
strony w grupie podregionów legitymujących się wzrostami Hi, poza jednym (krakowskim), 
znajdują się te podregiony z bardzo niskim poziomem rozwoju sektora usług. Natomiast spadki 
wartości wskaźnika harmonijności w zdecydowanej większości przypadków dotyczyły 
podregionów charakteryzujących się przeciętnym poziomem rozwoju usług, zarówno na początku 
i końcu analizowanego okresu. Tym samym dochodziło do umacniania i kształtowania się, w tej 
grupie jednostek, proporcjonalnego rozwoju sektora usług. Z kolei w podregionach z najniższym 
poziomem rozwoju dochodziło do prób „wykreowania” danego rodzaju działalności usługowej, 
który byłaby odpowiedzialny w największym stopniu za umiejscowienie go na skali ogólnego 
poziomu rozwoju usług.  
 Kończąc rozważania w ramach dynamicznego ujęcia poziomu rozwoju usług, warto na 
chwilę zatrzymać się nad przestrzennym zróżnicowaniem zmian stopnia harmonijności rozwoju 
jednostek (ryc. 42). 
 Zestawiając wartość, wskaźnika harmonijności rozwoju sektora usług, dla lat skrajnych, 
zauważalny jest duży stopień podobieństwa jego przestrzennego zróżnicowania. To jednak można 
zauważyć dość istotne różnice między tymi obrazami (por. ryc. 42 B). Za przykład tych różnic 
mogą posłużyć dwie grupy podregionów. Pierwsza obejmuje między innymi: leszczyński, kaliski, 
sieradzki, opolski, nyski, rybnicki oraz ostrołęcko–siedlecki, w przypadku których mamy 
do czynienia ze wzrostem harmonijności, doprowadziły do jego wzrostu. Skutkowało to 
przesunięciem podregionów z klasy bardzo niskich wartości do wartości przeciętnych. W drugiej 
grupie podregionów zjawisko miało charakter odwrotny. Następowało przesunięcie z klasy 
przeciętnego poziomu harmonijności do klasy wartości bardzo niskich (np. wałbrzyski, radomski, 
poznański starogardzki, częstochowski). Jak można zauważyć tak zdefiniowane grupy 
podregionów i zmiany ich przynależności do klas podobieństwa, korelują z bardzo wysokimi 
i bardzo niskimi wielkościami zmian (por. ryc. 42 A i B).  

 



„Charakterystyka rozwoju usług w Polsce ...” 193

 

przeciętna wysoka bardzo
wysokaniskabardzo

niska

A

przeciętna wysoka bardzo
wysokaniska

bardzo
niska

B

 
Ryc. 42. Wielkość wskaźnika harmonijności (A) oraz jego zmian (B) w latach 2001–2005 

Objaśnienia: na rycinie 24 A „kolor” obrazuje 2005, a „szrafa” 2001 rok 
Źródło: opracowanie własne 

 
 Dokonując całościowego spojrzenia na zróżnicowanie stopnia harmonijności (por. ryc. 
42 A) oraz jego zmian (por. ryc. 42 B), jedynie w przypadku pierwszej z wymienionych wielkości, 
można mówić o zaznaczających się prawidłowościach przestrzennych. Dotyczą one w najwię–
kszym stopniu podregionów z co najmniej wysokimi wartościami wskaźnika harmonijności. 
Podregiony dwóch najwyższych klas tworzą trzy, w tym dwa zwarte, obszary. Pierwszy z tych 
obszarów tworzą podregiony Polski północnej od aglomeracji Szczecina po aglomeracje 
Trójmiasta. Drugi obszar – południowy – obejmuje nowosądecki i krośnieński. Oba te obszary, 
z wyłączeniem aglomeracji, nieproporcjonalny rozwój sektora usług zawdzięczają niewspółmiernie 
rozwiniętej w stosunku do pozostałych sekcji H 1. Taki jej rozwój związany jest z warunkami 
podaży „charakterystycznych walorów środowiska przyrodniczego”. Trzeci „obszar” stanowią, 
niezwiązane ze sobą przestrzenie, rdzenie pozostałych aglomeracji wraz z konurbacją górnośląską. 
Niekwestionowanymi liderami nieproporcjonalnego rozwoju w całym analizowanym okresie jest 
podregion Warszawy, gdański, koszaliński i Poznań. Przy czym tylko koszaliński utrzymywał swój 
nieproporcjonalny rozwój na poziomie Hi = 8. 
 

VI. 5. 3. Próba określenia wpływu poszczególnych rodzajów działalności na poziom 
rozwoju usług z wykorzystaniem metody J. Perkala 

 Wykorzystanie metody analizy składowych głównych, w ocenie poziomu rozwoju usług, 
jakkolwiek pozwala w obiektywny sposób określić jego zróżnicowanie, to zdecydowanie trudniej 
wskazać stopień wpływu poszczególnych sekcji na jego wartość końcową w poszczególnych 
jednostkach obserwacji. Do tego celu „idealnym” narzędziem wydaje się być metoda wskaźników 
przyrodniczych J. Perkala (1953). W szczególny sposób dotyczy to tej jej części, która koncentruje 
się na obliczeniu tak zwanych reszt (Cij) oraz konstruowanej na ich bazie miary proporcjonalności 
rozwoju (Hi). Nie znaczy to że z pola widzenia „ginie” wskaźnik wielkości jednostki (Wi) 
stanowiący punkt wyjścia w metodzie. Biorąc pod uwagę następujące przesłanki, a mianowicie, że: 
– poza podobieństwem obrazu przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju usług 

(por. ryc. 40, 41), określonego na podstawie wielkości udziału i natężenia liczby podmiotów 
sekcji sektora III, mamy do czynienia z obecnością związków statystycznych określonych 
w oparciu o współczynnik korelacji liniowej Pearsona (por. ryc. 40) oraz wskaźniki asocjacji 
(por. tab. 34) oraz  

                                                 
1 Spostrzeżenie to jest zbieżne z identyfikowaną trzecia składową – wymiarem – rozwoju sektora usług która jest ujemnie 

skorelowana właśnie z sekcją H (zob. ryc. 34). 
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– w przypadku wykorzystania, jako podstawy określenia poziomu rozwoju usług, wielkości 
natężenia podmiotów na 1 tysiąc mieszkańców, w układzie sekcji, mamy do czynienia z ich 
jednoczesnym „sumarycznym” wpływem, 

uzasadnionym jest przyjęcie, że przy rozpoznaniu znaczenia poszczególnych rodzajów działalno–
ści, na ogólną wartość poziomu rozwoju usług, jednej z wykorzystywanych miar. Posiłkując się 
drugą przesłanką, wybór staje się wręcz oczywisty. Jest to natężenie liczby podmiotów zaliczonych 
do poszczególnych sekcji usługowych.  
 Wychodząc w rozważaniach od zestawienia wielkości jednostki (Wi) podregionu 
z wcześniej obliczonymi wartościami czynnikowymi dla pierwszej składowej, w oparciu 
o wskaźnik natężenia, stwierdzamy występowanie wręcz idealnej prostoliniowej współzależności. 
Dla wszystkich 5 analizowanych lat przyjmuje ona wartość 0,997. Tym samym przez pryzmat 
obliczonej wielkości jednostki (Wi) można mówić o zróżnicowaniu podregionów ze względu na 
poziom rozwoju usług, określonego za pomocą bardziej zaawansowanego narzędzia (analiza 
składowych głównych). Taka duża zbieżność uzyskanych wyników, obliczonych dwoma różnymi 
metodami, jest pochodną wysokiego stopnia skorelowania pomiędzy sekcjami usługowymi. 
Jedynie poza sekcją H, która koreluje się z pozostałymi sekcjami na przeciętnym poziomie 0,3, 
w przypadku pozostałych 28 par, z wyłączeniem trzech 1, siła współzależności między nimi jest nie 
mniejsza niż 0,7. Tym samym wewnętrzne skorelowanie, poza sekcją H, przekłada się na wysoką 
współzależność pomiędzy zmiennymi, a wielkością jednostki. Należy nadmienić że 9 sekcji 
usługowych stanowiących podstawę obliczenia wielkości jednostki, tworzy tak zwany słabo 
zgodny układ cech. Wśród zbioru wszystkich zmiennych sekcja L jest ujemnie skorelowana 
ze wszystkimi pozostałymi. Po odwróceniu jej kierunku wszystkie współczynniki korelacji 
posiadają wartość dodatnią. 
 Zróżnicowanie podregionów ze względu na wielkość współczynnika wielkości posiada 
wyraźne zaznaczoną prawostronną asymetrię (ryc. 43). Mamy do czynienia z większym 
zróżnicowaniem poziomu rozwoju sektora usługowego wśród podregionów, które charakteryzują 
się najwyższymi jego wartościami w skali kraju. Jest to sytuacja z jaką mieliśmy do czynienia 
zarówno w przypadku obu wskaźników, jak i wykorzystywanych w ocenie poziomu rozwoju usług, 
jednostek odniesienia przestrzennego. W dwóch pierwszych klasach znalazły się wszystkie 
„miejskie” podregiony. W mniejszym stopniu klasy te są reprezentowane przez otoczenie 
największych aglomeracji. W zasadzie w klasach o największym poziomie rozwoju usług, znalazła 
się zachodnia część aglomeracji warszawskiej oraz otoczenie Szczecina. Poza wspomnianymi „nie 
miejskimi” jednostkami występującymi w drugiej klasie, znajduje się podregion bielski 
i koszaliński. W przypadku drugiego z wymienionych jego wysoka, siódma pozycja w klasyfikacji, 
jest wynikiem silnie rozwiniętej w ramach sekcji usługowych, działalności związanych z pełnioną 
funkcją turystyczną (sekcja H) i zapewne współwystępująca z nią ochroną zdrowia i opieką 
społeczną (N), będącą pochodną bardzo dobrych, szeroko pojętych uwarunkowań środowiskowo – 
przyrodniczych. Szczególną jednostką, wśród charakteryzujących się najwyższym poziomem 
rozwoju, jest podregion bydgosko–toruński, będący „złożeniem” rdzeni aglomeracji wraz z ich 
otoczeniem.  
 Najliczniejszą klasę tworzą jednostki z przeciętnym poziomem rozwoju sektora usług 
w skali kraju. Należy zwrócić uwagę, że w jego obrębie znalazły się wszystkie, poza jednym 2, 
otoczenia polskich aglomeracji (trójmiejskiej, poznańskiej, łodzkiej, wschodniej części 
warszawskiej). Oprócz nich, w klasie z przeciętnymi wartościami rozwoju, znajdują się również, 
poza katowickim z klasy drugiej, podregiony tworzące rdzeń konurbacji górnośląskiej. W tym 
miejscu warto również zwrócić uwagę na występujące, widoczne proporcje liczebności w obrębie 
wydzielonych klas podobieństwa. Skrajne klasy (I i II, IV i V) charakteryzują się zbliżoną liczbą 
jednostek, które je tworzą. Natomiast klasy z poniżej przeciętnym poziomem rozwoju (IV, V) są 
generalnie, w sumie, jak i oddzielnie, dwukrotnie bardziej liczne niż znajdujące się na czele 
klasyfikacji. Podobna relacja wynosząca 2:1 występuje pomiędzy klasą przeciętną (III), a każdą 
z klas najsłabszych.  

                                                 
1 Pary te to L–G, L–M, L–N, a siła związku jest nie mniejsza niż 0,5. 
2 Otoczenie aglomeracji Wrocławia znalazło się „dopiero” w klasie czwartej. Jest to w głównej mierze wynik wielkości 

podregionu wrocławskiego, który obejmuje w zasadzie obszar byłego województwa wrocławskiego. 
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Ryc. 43. Graficzna prezentacja poziomu rozwoju usług uzyskana w oparciu o wielkość natężenia 
liczby podmiotów sekcji usługowych z zastosowaniem metody wskaźników przyrodniczych 

J. Perkala, w układzie podregionów (2005) 
Źródło: opracowanie własne 
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 Poza wielkością jednostki (Wi), wynikającą z sumarycznego wpływu poszczególnych 
zmiennych, o istocie zróżnicowania jednostek i ich miejsca na skali decydują wartości reszt (Cij), 
których wyraz liczbowy zamyka się we wskaźniku harmonijności (Hi). Harmonijność rozwoju 
jednostek nie należy w żadnym przypadku wiązać z wielkością rozwoju jednostki. Nie oznacza to, 
że związek taki nie może wystąpić. Pamiętając, że pomiędzy zmiennymi występuje bardzo silna 
korelacja, liniowa należałoby spodziewać się dwóch sytuacji, a mianowicie: 
– tendencji do występowania reszt o relatywnie małych wartościach oraz ich zbliżonego 

przebiegu w obrębie analizowanych jednostek, a tym samym 
– nie tyle wysokiego stopnia harmonijności, co względnego braku zróżnicowania pomiędzy 

podregionami w tym względzie. 
 Jednak ilustracja graficzna wyników, w widoczny sposób, zdaje się przeczyć takiemu 
wnioskowi wyprowadzonemu z wzajemnych relacji w obrębie zmiennych, jak i między nimi, 
a wielkością jednostki (por. ryc. 40). Prawdziwym jest stwierdzenie, że widoczne jest zjawisko 
wzrostu wartości wskaźnika harmonijności, wraz ze wzrostem wielkości jednostki. Potwierdzenie 
tego dostarczają wewnątrzklasowe, przeciętne wartości oraz mediana wskaźnika wielkości. Tym 
samym wraz ze wzrostem poziomu rozwoju usług, w danym regionie, rośnie jego wewnętrzne 
zróżnicowanie, ze względu na wpływ działalności poszczególnych sekcji usługowych na jego 
miejsce na skali (Wi). Paradoksalnie to nieharmonijnie – nieproporcjonalnie – rozwinięte jednostki, 
są liderami rozwoju sektora usługowego. Jednak należy zauważyć, że w odniesieniu do 
podregionów, z co najwyżej przeciętnym poziomem rozwoju usług, można mówić o ich 
zauważalnym podobieństwie ze względu na proporcjonalność rozwoju sektora usług. Są one 
podobne ze względu na „strukturę wewnętrzną” sektora usług, a niepodobne w kontekście poziomu 
rozwoju usług. To podobieństwo proporcjonalnego rozwoju podregionów, z co najwyżej 
przeciętnym rozwojem, przejawia się w zawieraniu się wartości większości reszt, w przedziale 
między 1 a –1. Założenie takich ram, stanowiących wyróżniki proporcjonalnego rozwoju 
podregionów uwidacznia, że harmonijny rozwój nie jest właściwy dla podregionów, które w skali 
kraju posiadają najniższy poziom rozwoju sektora usługowego. W bardzo dobry sposób, wyżej 
sformułowane stwierdzenia, obrazuje dwukryteriowa klasyfikacja podregionów (tab. 35).  
 

Tab. 35. Dwukryteriowa klasyfikacja podregionów ze względu na poziom rozwoju usług i jego 
stopień harmonijności 
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Źródło: opracowanie własne 
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 W przypadku klasy podregionów, z bardzo niskim poziomem rozwoju usług, zauważalne 
jest zjawisko ich przesunięcia w kierunku wyższych wartości wskaźnika harmonijności, a tym 
samym podobnie jak podregiony najlepsze (klasa I i II) charakteryzują się relatywnym 
nieproporcjonalnym rozwojem poszczególnych elementów składowych sektora usług. Tym samym 
powstaje uzasadnione pytanie, które z sekcji usługowych wpływają na miejsce podregionów na osi 
rozwoju (Wi), a które decydują o wewnętrznym ich zróżnicowaniu ? Innymi słowy, czy można 
wyróżnić charakterystyczne syndromy, układy cech, w wyróżnionych klasach podobieństwa ?  
 Jak już wcześniej sygnalizowano, pomiędzy poszczególnymi składowymi sektora 
usługowego występują wysokie co do siły związki korelacyjne. Tym samym widoczne jest 
zjawisko oscylowania wartości reszt wokół wartości zero, a mieszczących się w zdecydowanej 
większości przypadków w przedziale –1, a 1. Pomimo tego, w obrębie 9 sekcji usługowych, można 
wyróżnić 4 grupy rodzajów działalności usługowych, w różny sposób kształtujących się 
w wyróżnionych klasach podobieństwa rozwoju usług (ryc. 44). 
 Największym podobieństwem, zgodnością przebiegu, charakteryzują się działalności 
usługowe wyróżnione w obrębie dwóch pierwszych syndromów 1. To właśnie działalności 
usługowe związane z finansami (J) obsługą nieruchomości i firm (K) oraz działalności usługowe 
komunalne i pozostałe (O), gospodarstwa zatrudniające pracowników (P), jak i organizacje 
i zespoły eksterytorialne (Q), determinują poziom rozwoju sektora usługowego (por. ryc. 44 A). 
Obserwacja ta pozostaje w ścisłym związku z identyfikowaną pierwszą składową powstałą 
w oparciu o wielkość udziału podmiotów poszczególnych sekcji usługowych w ogólnej ich liczbie. 
Stwierdzenie to jest dodatkowo wzmocnione przez fakt, że w klasie o bardzo niskim poziomie 
rozwoju, poza jednostkowymi przypadkami, wartości reszt zamykają się pomiędzy +/– 0,25. 
Podobną, ale dualną naturą wpływu na stopień rozwoju sektora usługowego, charakteryzują się 
działalności mieszczące się w obrębie sekcji M (por. ryc. 44 B). Jej dualność przejawia się w tym, 
że jakkolwiek posiada istotne znaczenie dla pozycji, w zasadzie wszystkich podregionów 
w ogólnej klasyfikacji 2, to w szczególny sposób dotyczy ona klasy z najwyższym i bardzo niskim 
poziomem rozwoju usług. Nadmienić przy tym należy, że działalności sekcji M nie obejmują 
kształcenia na poziomie wyższym.  
 Odmienny charakter wpływu, od dwóch pierwszych syndromów, na poziom rozwoju 
sektora usług posiada trzeci z wyróżnionych. Można by powiedzieć, że jest on lustrzanym 
odbiciem, wpływu na poziom rozwoju usług, sekcji M (por. ryc. 44 B). Trzeci syndrom obejmuje 
działalności związane z hotelarstwem i restauracjami (H) oraz administracją i obroną narodową 
(L). Podobnie jak w przypadku dwóch pierwszych syndromów, te dwa rodzaje działalności 
w głównej mierze wpływają na „strukturę wewnętrzną”, podregionów z co najmniej wysokim 
poziomem rozwoju usług oraz stojącą w opozycji do nich klasą jednostek o najniższych 
wartościach wskaźnika wielkości. Opisana sytuacja w czystej postaci dotyczy przebiegu i „wpływu 
reszt” obejmujących działalności zaliczone do sekcji L. Natomiast w przypadku sekcji H można 
wskazać na dwie, względnie trzy, charakterystyczne cechy. Po pierwsze jednostki w których 
niewspółmiernie do pozostałych sekcji, rozwinięte są działalności związane z hotelarstwem 
i restauracjami, dotyczą jednostek znajdujących się w klasie II, III, IV. W szczególny sposób 
dotyczy to podregionów posiadających położenie nadmorskie (gdański, koszaliński, szczeciński). 
Tym samym, po drugie, nie stanowią one odrębnej klasy podobieństwa poziomu rozwoju usług 
ogółem. Nie są z nią związane. W końcu, po trzecie, o tym rodzaju działalności można by 
powiedzieć, że nie jest konieczny do osiągnięcia najwyższego poziomu rozwoju usług, ale jego 
relatywny niedorozwój, zdaje się ten rozwój utrudniać. Pozostałe podregiony z dominującym 
znaczeniem sekcji H, w ich obrębie zlokalizowane są w południowej części kraju i obejmują 
podregiony z którymi turystyka jest tradycyjnie kojarzona (wałbrzyski, nowosądecki). Takie ich 
rozmieszczenie, a z drugiej „regionalizacja”, związane są z warunkami podaży.  
 Czwarty z wyróżnionych syndromów, podobnie jak pierwszy, tworzony jest przez trzy 
sekcje usługowe (G, I, N). Wydaje się, że można go uznać za najbardziej wewnętrznie 
zróżnicowany, trudno znaleźć dla nich wspólny mianownik. Między innymi w przypadku tego 
układu rodzajów działalności usługowych, trudno sformułować ogólny wniosek, który nie byłby 

                                                 
1 Oczywiście drugi syndrom (por ryc. 23 B) jest przypadkiem szczególnym, gdyż tworzy ją tylko jedna zmienna. 
2 Praktycznie wszystkie wartości reszt mają znak dodatni. 
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dyskusyjny. Można by powiedzieć, że poziom rozwoju działalności usługowych wchodzących 
w skład tego syndromu, jest zbliżony do poziomu rozwoju sektora usługowego jako całości. Jednak 
bardziej wnikliwa analiza ukazuje, że stwierdzenie należy głównie odnosić do podregionów 
z przeciętnym, a ze wskazaniem na jednostki, o niskim poziomie rozwoju. Jest to grupa działalności, 
która w istotny sposób przyczynia się do kształtowania całościowego obrazu rozwoju sektora 
trzeciego. Ten rodzaj wpływu zasadniczo dotyczy dwóch z trzech sekcji w tym syndromie (G, N).  
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Ryc. 44. Syndromy cech kształtujące poziomu rozwoju usług w układzie podregionów (2005) 

Oznaczenia: (A) – sekcja J, K, OPQ; (B) – M; (C) – H, L; (D) – G, I, N 
Źródło: opracowanie własne 
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 W pewnym sensie w opozycji do nich pozostają działalności związane z transportem 
i komunikacją (I). W przypadku podregionów wchodzących w obręb wspomnianych klas, 
pomijając podregion koszaliński, sekcja ta charakteryzuje się największym „niedorozwojem” 
w stosunku do zajmowanego, miejsca przez podregiony, na skali rozwoju sektora usług. Pomimo 
tego, działalności związane z transportem i komunikacją charakteryzują się „prosto”liniowym 
przebiegiem wzdłuż osi rozwoju sektora usług ogółem.  
 Patrząc całościowo na kształtowanie się wartości reszt, poszczególnych zmiennych 
w ramach wydzielonych syndromów, należy stwierdzić, że w obrębie wydzielonych klas, 
charakteryzują się one zbliżonymi wartościami oraz określonym znakiem. Stąd też w ich obrębie 
można wyróżnić cztery sytuacje. Pierwsza, kiedy reszty dla większości jednostek są dodatnie, bez 
określania ich wartości granicznej, w której można mówić o zauważalnym, ponadprzeciętnym jego 
wpływie na poziom rozwoju usług. Innymi słowy zmienne tworzące poszczególny syndrom 
„podnoszą” wartość wskaźnika wielkości (Wi). Sytuację tą będziemy określać mianem 
„wpływającej” i oznaczymy znakiem „+”. W opozycji do niej stoi sytuacja, którą określimy 
mianem „obniżającej” („–”). Sytuacja pośrednia, mieszcząca się pomiędzy wcześniej określonymi, 
może przyjąć dwa stany. Pierwszy z nich ma miejsce wówczas, gdy we wszystkich jednostkach 
reszty, w zasadzie przyjmują, wartość zero. Tak zdefiniowaną sytuację pośrednią określać 
będziemy mianem „odpowiadającej” („0”). Drugą pośrednią – „zmienną” („”) która występuje, 
gdy podregiony z danej klasy, w obrębie danego syndromu przyjmować będą zarówno dodatnie, 
jak i ujemne wartości reszt, w „zbliżonej” ich liczbie. Wynik tak określonego postępowania 
zawiera tabela 36. 
 

Tab. 36. Wpływ poszczególnych syndromów – rodzajów działalności usługowych – na 
kształtowanie się ogólnego poziomu rozwoju usług w klasach jego podobieństwa 

Syndrom 
I II III IV Klasa 

Poziom rozwoju 
usług 

J, K O,P,Q M H L G I N 
I najwyższy + + + – – 0 0 + 
II bardzo wysoki + +  – – 0 0  
III przeciętny    –   – – 
IV niski  0 + 0   –  
V bardzo niski 0 0 + 0 – – – 0 

Źródło: opracowanie własne 
 
 Zwrócić należy uwagę na występującą w tabeli wyraźnie zaznaczoną dwudzielność treści 
w pionie, jak i poziomie. W pionie, patrząc przez pryzmat klas podobieństwa poziomu rozwoju 
usług, najmniej podobną do pozostałych jest grupa „przeciętnych” podregionów. W jej przypadku, 
w dwóch z czterech syndromów, a pięciu z ośmiu sekcji sektora usług, mamy do czynienia 
z trudnością w jednoznacznym określeniu ich wpływu na kształtowanie wskaźnika wielkości. 
Wynika to ze zmiennego () wpływu poszczególnych zmiennych. Poza tym zwrócić należy 
uwagę na fakt, że pozostałe trzy charakterystyki sekcji w syndromach, wpływają obniżająco na 
ogólny poziom rozwoju usług. Tym samym o podregionach z klasy trzeciej można powiedzieć, że 
będąc najbardziej podobnymi do siebie, są różnymi od pozostałych, jeśli chodzi o strukturę 
wewnętrzną sektora usługowego. Tym samym są najbardziej zróżnicowane.  
 W podregionach z poniżej przeciętnym poziomem rozwoju usług, tylko działalności 
związane z edukacją (sekcja M) wpływają na „podniesienie” stopnia rozwoju usług. Jednak 
pomimo tego, przy odpowiadającym („0”) poziomie wpływu zmiennych wchodzących w skład 
I syndromu, mamy do czynienia z konstytuowaniem ich miejsca na skali wskaźnika wielkości. 
Uprzywilejowana pozycja klasy IV, w stosunku do najsłabszej (V), wynika z mniejszej liczby 
zmiennych (1:3) „obniżających” poziom rozwoju usług. Dodatkowo warto zauważyć, że sytuacja 
określona jako „zmienna”, będąca wyznacznikiem braku jednorodnego wpływu danego rodzaju 
działalności na poziom rozwoju usług, w konsekwencji przyczynia się do wyższego sklasyfiko–
wania podregionów na jego skali. Oczywiście taka ocena ma miejsce tylko i wyłącznie 
w przypadku braku, lub nierównowagi w liczbie rodzajów działalności, które charakteryzują się 
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dodatnim wpływem („+”). Potwierdzenie tego faktu można również odnaleźć w przypadku klas 
podregionów z ponad przeciętnym poziomem rozwoju sektora usług.  
 Podregiony z najwyższym i bardzo wysokim poziomem rozwoju usług, charakteryzują się 
bardzo silnym podobieństwem w kontekście wpływu poszczególnych syndromów na poziom 
wskaźnika wielkości. Generalnie dwa pierwsze syndromy (I i II) przyczyniają się do podniesienia – 
wpływają ponadprzeciętnie – na całościową ocenę sektora usługowego. Syndrom IV, złożony 
z trzech rodzajów działalności „konstytuuje” położenie na skali rozwoju, pozostaje z nim w ścisłym 
związku. Natomiast sekcje usługowe tworzące syndrom trzeci, charakteryzują się wyraźnym 
„niedorozwojem” w stosunku do pozostałych rodzajów. Niższy poziom rozwoju usług, podregio–
nów wchodzących w skład grupy II, w stosunku do grupy z najwyższym, wynika ze zmiennego na 
niego wpływu działalności związanych z nauką oraz ochroną zdrowia i opieką społeczną.  
 Analizując treści zawarte w tabeli 36, w układzie poziomym, można powiedzieć, że decy–
dującymi o poziomie rozwoju usług są działalności dwóch pierwszych syndromów. Zaznaczyć 
należy, że ich wpływ, szczególnie odnośnie otoczenia biznesu (J+K) oraz łącznie rozpatrywanych 
sekcji O, P, Q maleje wraz z obniżaniem się na skali (Wi) rozwoju usług. W mniejszym stopniu jest 
to widoczne dla sekcji edukacja (M – syndrom drugi). Kolejny układ zmiennych (syndrom III – 
sekcja H i L) charakteryzuje się relatywnym niedorozwojem w stosunku do ogólnego poziomu 
rozwoju usług, gdy syndrom czwarty, zdaje się z nim korespondować.  
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