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V. PODEJŚCIE WSKAŹNIKOWE DO OKREŚLENIA 
POZIOMU ROZWOJU USŁUG 

 
 

V. 1. Wprowadzenie do problemu 1 
 
 W nielicznych publikacjach literatury przedmiotu można odnaleźć próby porządkowania, 
czy też przedstawienia, wielkości i miar na podstawie których dokonuje się opisu i określenia 
poziomu rozwoju usług. Taki stan rzeczy jest wypadkową co najmniej czterech czynników, 
a mianowicie: celu jakiemu podporządkowane jest badanie, poziomu odniesienia przestrzennego, 
zakresu dostępnych danych opisujących oraz poziomowi ich (dez)agregacji. Czynniki te 
podporządkowane są służbie statystycznej danego kraju, której misja zawiera się w realizowanym 
programie badań statystycznych. W sposób pośredni funkcjonowanie służby statystycznej 
uwarunkowane jest charakterem gospodarowania w skali makro, polityki gospodarczej danego 
państwa. Jednak służba statystyczna pomimo ponad 15 letniego okresu dokonujących się zmian 
w jej obrębie, oraz 20 letniego okresu transformacji społeczno – gospodarczej, w dalszym ciągu 
charakteryzuje się wysokim stopniem inercji. W zasadzie niewiele podejmowanych jest nowych 
tematów w programach badań statystycznych. Zazwyczaj mają one charakter badań pilotażowych, 
rzadko wchodzących na stałe do planu badań. Tym samym, co najwyżej posiadają one charakter 
badań cyklicznych. Dodatkowo na przeszkodzie, szczególnie w badaniach aspektów gospodar–
czych i ekonomicznych w ujęciu dynamicznym, stoją z jednej strony zmiany obowiązującej 
klasyfikacji gospodarki narodowej, oraz podziału terytorialnego, dla poziomów którego to 
publikowane są dane statystyczne. Dopełnieniem trudności w podejmowaniu badań jest publiko–
wanie z jednej strony niepełnych danych, a z drugiej zmiennego ich zakresu 2. Dlatego też często 
mamy do czynienia z paradoksalną sytuacją polegającą na tym, że pomimo licznych publikacji, tak 
naprawdę trudno jest dokonać pomiaru interesującego nas zjawiska i ukazać jego zróżnicowanie 
przestrzenne. 
 Jak zaznacza E. Jakubowicz (1993), mówiąc o określeniu poziomu rozwoju usług, można 
wymienić trzy kryteria, a tym samym grupy wskaźników, które są podstawą ich konstrukcji. Są 
nimi (1) liczba pracujących 3 w usługach, (2) liczba instytucji usługowych ogółem, lub 
poszczególnych ich rodzajów oraz (3) możliwości lub warunki uczestnictwa w korzystaniu z usług. 
Kolejność wymienienia kryteriów można uznać za nieprzypadkową. Koresponduje ona z częstotli–
wością, częstością wykorzystywania ich w opisie rozwoju usług. Równocześnie można 
sformułować wniosek, że częściowo jest ona skorelowana z poziomem odniesienia przestrzennego 
prowadzonych badań.  
 

V. 2. Kryterium liczby pracujących w usługach 
 
 W obrębie kryterium liczby pracujących w usługach wyróżnia się dwa wskaźniki, 
a mianowicie struktury, lub określanego mianem strukturalnego (Su) oraz natężenia rozwoju (Nu). 

                                                 
1 Stosowane symbole i oznaczenia, w rozdziale, mają charakter umowny. To jednak wydaje się, że warto jest przyjąć 

pewną konwencję zapisu wskaźników, tym bardziej, że mamy do czynienia z sytuacjami, że interpretowana jest miara 
„A” na podstawie policzonego „B”. Najczęstsze pomyłki dotyczą wskaźnika natężenia i nasycenia. Oczywiście nie 
dotyczy to samych obliczeń i z kontekstu prac można dowiedzieć się co jest przedmiotem opisu. Jednak wprowadza to 
niepotrzebne zamieszanie. Posiłkując się zapisami zawartymi między innymi w pracy S., Mynarskiego (red.) (1992, 
s. 33–34) zarówno wskaźnik natężenia (Nu) i nasycenia (Nnu) są wynikiem przekształceń zmiennych pierwotnych 
w taki sposób, że zaliczane są do grupy wskaźników natężenia. Odpowiednio różnica polega na tym, że są one 
wskaźnikami natężenia jednorodnymi lub niejednorodnymi. 

2 W głównej mierze chodzi tutaj o statystykę pracujących, która publikowana jest jedynie dla podmiotów powyżej 9 osób 
pracujących i jej zmianę. Miała ona miejsce na przełomie 1998/1999. Przed tym okresem dane o pracujących były 
podawane dla podmiotów powyżej 5 pracujących. Zaznaczyć należy, że fakt ten często umyka z pola widzenia. 

3 Do zagadnienie traktowaniem kategorii pracujących z zatrudnionymi, jako synonimów ustosunkowano się już wczśniej.  
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Pierwszy z wymienionych jest prostą wielkością udziału (%) pracujących w usługach w stosunku 
do ogólnej liczby pracujących, a jego wyraz matematyczny przyjmuje postać: 
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S , gdzie 

uS  – wskaźnik strukturalny, 

uP  – liczba pracujących w usługach, 

oP  – liczba pracujących ogółem 

 Z kolei wskaźnik natężenia (Nu) jest niczym innym, jak ilorazem liczby pracujących 
w usługach w stosunku do liczby ludności ogółem danego obszaru, odniesionej do stałej podstawy. 
Stąd też jego wyraz matematyczny przyjmuje postać jak niżej: 
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uN  – wskaźnik natężenia, 

oL  – liczba ludności ogółem, 

C  – stała (1, 100, 1.000, 10.000 itd.,) 
 Najczęściej mamy do czynienia z „podstawianiem” za wartość stałej wartości jednego 
tysiąca. Dlatego też wyrażana jest ona w tym przypadku w promilach (‰). Nie wymaga 
uzasadnienia stwierdzenie, że wskaźniki tej grupy mają charakter agregatowy. W konsekwencji 
służą one do całościowego, agregatowego, a tym samym najprostszego ujęcia rodzajów 
działalności usługowych, czy też grup usług (por. Nowosielska E., 1974, Jakubowicz E., 1993). 
Wskaźniki te wykorzystywane są zazwyczaj w tradycyjnym, sektorowym podejściu do opisu, nie 
tylko usług. Pomimo faktu, że oba wskaźniki opierają się w zasadzie na tych samych wielkościach, 
a przez co są ze sobą silnie skorelowane, to należy pamiętać, że ich interpretacja jest „odmienna”. 
W zasadzie różnią się one jedynie wartością mianownika. Można by również powiedzieć, że liczba 
pracujących ogółem, będąca pochodną liczby ludności, powinna powodować nie tylko 
występowanie samego związku statystycznego, ale również podobieństwo obrazów przestrzennego 
zróżnicowania obu wskaźników. Jednak nic bardziej mylnego. Wynika to z faktu, że tak naprawdę, 
dane tego typu zostają gromadzone dla jednostek przestrzennych w całkowicie odmienny sposób. 
Liczba ludności ogółem, obejmuje tylko i wyłącznie ludność „faktycznie” zamieszkałą 1. Tym 
samym jest ona przypisana do danego obszaru – jednostki odniesienia przestrzennego. Natomiast 
w przypadku pracujących mamy do czynienia z modyfikującą rolą dojazdów i wyjazdów do pracy, 
migracji wahadłowych. W chwili obecnej, a właściwie już od NSP 1988, nie ma możliwości nie 
tyle uwzględnienia, co wyeliminowania wpływu tych przemieszczeń, lub też określenia ich 
znaczenia w wartości końcowej wskaźnika natężenia usług. Natomiast założenie, że okres 
transformacji zahamował i zminimalizował rolę dojazdów do pracy nie jest z gruntu prawdziwa. 
Faktem jest, że doszło do spadku wielkości, bezwzględnej liczby dojeżdżających jednak 
zachowana została struktura i kierunki strumieni (por. Zborowski A., 2005, Rogalińska D., 2007). 
Stąd też interpretacja wskaźnika Nu powinna uwzględniać fakt innej filozofii, pochodzenia 
wielkości, które są podstawą jego konstrukcji. Inaczej rzecz ujmując liczba ludności jest 
gromadzona według miejsca zamieszkania, a dane o pracujących według faktycznego miejsca 
pracy / lokalizacji zakładu pracy, a nie zamieszkania. Dlatego też „dychotomia” ta nie dotyczy 
wskaźnika strukturalnego.  
 Problem pochodzenia danych służących, do obliczenia obu wskaźników, jak do tej pory, 
nie jest praktycznie zauważalny, ani akcentowany jak do tej pory w literaturze przedmiotu, gdyż 
wskaźniki tej grupy, częściej wykorzystywane są w skali gospodarki danego kraju. Dlatego też 
bilans przemieszczeń przyjmuje wartość zero. Warto w tym miejscu zadać pytanie, czy fakt ten nie 
powinien być już brany pod uwagę w analizach przestrzennych w skali makro, ze względu na 
swobodny przepływ czynnika pracy w coraz większej terytorialnie „strefie Schengen”. Jednak 

                                                 
1 Ludność faktycznie zamieszkałą stanowią osoby zameldowane na pobyt stały oraz czasowy, powyżej 3 miesięcy. 

 



„Podejście wskaźnikowe do określania …” 121

schodząc w analizie na coraz niższe poziomy podziału terytorialnego i administracyjnego, 
sygnalizowany problem z coraz większą siłą daje o sobie znać.  
 W przypadku funkcjonującego obecnie podziału administracyjnego w naszym kraju 
i dostępnej statystyki pracujących, sygnalizowany wyżej problem obu wskaźników nie jest 
praktycznie widoczny. Wynika to z tego, że poziom 16 województw nie jest w stanie uwidocznić 
niuansów obu wskaźników, gdyż ich zasięg terytorialny obejmuje zasadniczą masę wahadłowych 
dojazdów do pracy, które w zdecydowanej części generowane są przez największe miasta w skali 
każdego regionu 1. Tym bardziej, że są one również obszarami podwyższonego napływu 
migracyjnego w skali całego kraju. Niższą jednostkę odniesienia przestrzennego dla którego 
publikowana jest pełna statystyka o liczbie pracujących jest „trzeci” poziom podziału 
terytorialnego (NUTS 3). Jednak poziom podregionu (NUTS 3) poprzez obecność w jego obrębie 
siedmiu „aglomeracji” również nie jest w stanie ukazać istotnych różnic pomiędzy oboma 
wskaźnikami. Sytuacja ta zdaje się potwierdzać tylko pozorne, wynikające ze zbliżonej liczby 
jednostek, podobieństwo do podziału administracyjnego na poziomie województwa z 1975 roku 2. 
Przywołanie w tym miejscu poprzedniego podziału administracyjnego nie posiada jedynie aspektu 
historycznego. Jakkolwiek jego wprowadzenie właściwie we wszystkich aspektach było ocenianie 
negatywnie (Piskozub A., 1987; Molenda J., 1992), to jednak stanowił on bardzo dobrą podstawę 
analiz przestrzennych. Wynikało to w głównej mierze z faktu, że tak zwane „województwa 
aglomeracyjne”, były tworzone przez rdzeń aglomeracji i jego obszar oddziaływania. W „układzie 
49” widoczne było zróżnicowanie i odmienność interpretacji wskaźnika strukturalnego i natężenia, 
której kwintesencją był „cień” aglomeracji warszawskiej oraz łódzkiej i lubelskiej w mniejszym 
stopniu (zob. Jakubowicz E., 1993, s. 36). Odwrócenie tej sytuacji na obecny podział, czyli 
tłumaczenie poziomu rozwoju usług obecnością aglomeracji, jest co najmniej karkołomnym jeśli 
nie kuriozalnym działaniem 3. Natomiast schodzenie w analizie na „najniższe” poziomy odniesień 
przestrzennych (NUST 4 i 5) uniemożliwione jest przez statystykę, która dane o pracujących, od 
1999 roku, publikuje dla podmiotów powyżej 9 osób.  
 Reasumując powyższe rozważania stwierdzić należy, że jakkolwiek prowadząc badania 
nad przestrzennym zróżnicowaniem poziomu rozwoju usług przy użyciu mierników z tej grupy, 
trudno dostrzec różnice między nimi, to należy mieć na uwadze inną ich interpretację. Wskaźnik 
strukturalny jest odzwierciedleniem charakteru całokształtu prowadzonej działalności, gospodarki 
danego obszaru. Natomiast w przypadku wskaźnika natężenia można mówić o „atrakcyjności" 
wynikającej ze struktury sektorowej prowadzonej działalności. U podłoża takiej interpretacji leży 
fakt „ściągania” czynnika pracy z terenów otaczających daną jednostkę, wynikający 
ze zwiększonego na niego popytu, u podłoża którego leży większa podaż usług jako całości. Tym 
samym mamy do czynienia z generowaniem dojazdów do usług, którego bilans decyduje 
o zróżnicowaniu dostępności i możliwości realizacji zapotrzebowania na usługi. Innymi słowy 
obszarami uprzywilejowanymi są te, charakteryzujące się dodatnim bilansem dojazdów 
i wyjazdów do pracy w usługach. W badaniach makroskalowych, częściej stosowanym jest 
wskaźnik strukturalny i przypisuje mu się większą rolę w opisie zróżnicowania ogólnego poziomu 
społeczno–gospodarczego niż krytykowanemu Produktowi Krajowemu Brutto per capita (Rykiel 

                                                 
1 W opracowaniu pojęcie „regionu” traktowane będzie jako synonim województwa. W tym miejscu warto zwrócić 

uwagę na co najmniej niefortunne określenie drugiego poziomu podziału terytorialnego (NUTS 1) jako „region”. 
Wynika to z faktu, że mówiąc o zróżnicowaniach międzyregionalnych, nieodmiennie odnosi się je do poziomu 
województwa (NUTS 2), a nie ich agregatów. Zdaniem autora rozwiązaniem tej paradoksalnej sytuacji w której „mówi 
się o jednym, a ma na myśli drugie”, jest mówienie o obecnych regionach (NUTS 1) jako makroregionach. Jest to tym 
bardziej zasadne, co najmniej z dwóch powodów. Pierwszy to fakt, że pojęcie makroregionu nie jest czymś nowym 
w przypadku podziałów terytorialnych. Po drugie, dokonując takiej zmiany uzyskalibyśmy logiczne następstwo 
kolejnych poziomów podziału (makroregion – obecnie region (NUTS 1) – region – obecnie województwo (NUTS 2) – 
podregion – (NUTS 3). 

2 Przypomnieć należy, że obecnie rozporządzeniem UE doszło do zmian podziału na poziomie NUTS 3 i zamiast 44 (45) 
podregionów mamy do czynienia z 66 jednostkami na tym poziomie. W przypadku tego podziału również został 
zachowany dychotomiczny podział na rdzenie aglomeracji i obszary „pozostałe”. 

3 Pomijamy w tym przypadku rozpoznanie zjawisk o których informacje statystyczne są publikowane na poziomie 
województwa. Zaznaczyć jednak należy, że wnioski wyciągane na podstawie tego typu analiz nie mogą być daleko 
idące, a wyjaśnienie zróżnicowania nie może zaczynać się i jednocześnie kończyć na zróżnicowaniu wielkościowym 
największych miast występujących w danym województwie. Pewnym rozwiązaniem tej sytuacji byłoby swoistego 
rodzaju wydzielenie miast stanowiących siedzibę władz rządowych i / lub samorządowych. 
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Z., 2006). Jednak wydaje się, że w badaniach w ramach danej gospodarki większą uwagę 
należałoby poświęcić wskaźnikowi natężenia. 
 Mówiąc o kryterium liczby pracujących i miar konstruowanych na jego podstawie, rzadko 
przywołuje się miarę, którą można określić mianem podaży usług (PU) (por. Nowosielska E., 1972, 
s. 87 i dalsze). Jest ona niczym innym, jak relacją liczby pracujących w usługach do sumy 
pracujących w pozostałych dwóch sektorach, czyli: 

rp

u

PP

P
PU


 , gdzie 

PU  – podaż usług, 

pP  – liczba pracujących w przemyśle, 

rP  – liczba pracujących w rolnictwie 
 
 Tym samym jego wyraz liczbowy jest wielkością niemianowaną. Równocześnie ma 
charakter stymulanty. Jego interpretacja jest podobna do pozostałych miar mieszczących się w tej 
grupie. Im wyższa jest jego wartość tym wyższy jest poziom rozwoju usług. Oczywiście w takiej 
postaci pokazuje on relacje pomiędzy sektorem usług, a tradycyjnie rozumianą produkcją, którą 
tworzy rolnictwo i przemysł. Pokazuje on przewagę, dominację, a tym samym wielkość rozwoju 
jednego składnika w stosunku do drugiego. Dlatego podaż w tym przypadku może być 
interpretowana jako poziom. Charakterystyczną wartością wskaźnika, z całego zakresu możliwych 
do przyjęcia, jest poziom jedności. W tej sytuacji odpowiada to wartości wskaźnika struktury ( ) 

na poziomie 50 %. Przy wartościach powyżej jednego mamy do czynienia z dominacją usług 
nad pozostałymi sektorami. Wskazane korespondowanie miary podaży usług i wskaźnika 
strukturalnego znajduje również swój wyraz w wysokich, dążących do jedności wartościach 
współczynników korelacji liniowej. „Uciążliwością” jest dążenie jego maksymalnych 
wartości do plus nieskończoności, co częściowo „upodabnia” go w tym względzie do wskaźnika 
natężenia ( ). 

uS

PU

PU

uN
 

V. 3. Kryterium liczby instytucji usługowych 
 
 Wskaźniki poziomu rozwoju usług, oparte o liczbę instytucji usługowych wykorzystywane 
są przede wszystkim przy określaniu stopnia rozwoju usług z zakresu tak zwanej infrastruktury 
społecznej. Liczba ogólna placówek usługowych, lub poszczególnych rodzajów usług, odnoszona 
jest najczęściej do liczby ludności ogółem w jednostach w których są one zlokalizowane. Liczbę 
ludności należy rozumieć jako wielkość potencjalnego popytu na usługi. W zależności od liczby 
placówek ogółem, czy też danego rodzaju, przeliczana jest ona na 1.000 lub 10.000 mieszkańców. 
Miary wchodzące w skład tego kryterium wyrażają się wzorem: 
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nu  , gdzie 

nuN  – wskaźnik nasycenia usługami, 

puL  – liczba placówek usługowych ogółem, lub danego rodzaju, 

P – wielkość popytu na usługi, 
C  – stała (1.000, 10.000 itd.,) 
 Jak zaznaczono wcześniej najczęściej wielkość popytu ma charakter potencjalny 
i reprezentowany jest przez liczbę ludności ogółem. Jednakże pamiętać należy, że wyróżnik 
wielkości popytu stanowić może określona grupa wiekowa, czy też cecha społeczna. W sposób 
szczególny dotyczy to usług z zakresu wychowania i kształcenia na poszczególnych jego 
poziomach, czy też z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia. Dokonując coraz to większego 
stopnia dezagregacji rodzajów usług, czemu zazwyczaj towarzyszy zawężanie obszaru badań, nie 
należy zapominać o czynnikach decydujących o lokalizacji danego rodzaju działalności usługowej. 
Jak się wydaje w największym stopni zdaje się to dotyczyć klasyfikacji działalności usługowych 
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w oparciu o kryterium wielkości obszaru objętego działaniem. Stosunkowo rzadziej, jako wielkość 
popytu, wykorzystuje się powierzchnie obszaru, jednostek na których zlokalizowane są placówki 
usługowe. Jakkolwiek wówczas mamy do czynienia w większym stopniu z gęstością, to 
przyjmując założenie, że liczba ludności jest w pewnym stopniu funkcją jej powierzchni, 
w powiązaniu ze stopniem zagospodarowania infrastrukturalnego, to nie wydaje się być błędem 
zastosowanie takiej podstawy odniesienia. Jednak stała wówczas przyjmuje wartość jeden, lub sto. 
Można zaznaczyć, że w odróżnieniu przy przyjęciu takiej podstawy, można wówczas mówić, 
w większym stopniu, o gęstości placówek niż ich nasyceniu 1. 
 Stosowanie wskaźników nasycenia w opisie poziomu rozwoju usług pozwala na 
uchwycenie cech strukturalnych ośrodków usługowych, które implikują istnienie określonych 
powiązań między nimi, a ich zapleczem. Dotyczą one przepływu osób, dóbr oraz informacji 
(Korcelli P., Potrykowska A., 1979). Podchodząc do analizy sfery usług, od strony poszczególnych 
rodzajów, działalności placówek, czy instytucji usługowych, dokonuje się opisu tak zwanej 
struktury wewnętrznej usług. Zaznaczyć należy, że w przypadku podejść wielozmiennych, 
z którymi mamy do czynienia w tej sytuacji, konieczne jest wykorzystanie metod taksonomicznych 
i / lub analizy czynnikowej, która z jednej strony może służyć „redukcji” przestrzeni 
analizowanych rodzajów placówek usługowych, a tym samym odnalezienia związków w ich 
obrębie. Z drugiej zaś strony poprzez fakt wyodrębnienia ortogonalnych aspektów – płaszczyzn 
struktury wewnętrznej może być wykorzystywana w końcowej klasyfikacji, bądź typologii 
ośrodków (Muzioł A., 1983). W zasadzie pomimo braku ograniczeń co do wykorzystania 
technologii informacyjnych ten rodzaj ujęć paradoksalnie należy do coraz rzadziej obecnych na 
gruncie literatury przedmiotu. Zaznaczyć należy, że jednym z powodów może być, ale nie 
tłumaczy to braku tego typu podejść, słabość statystyki w jej publikacyjnej części. Wydaje się, że 
w większym stopniu jest to wynik urynkowienia statystyki, co przy braku znacznych środków 
finansowych w skuteczny sposób uniemożliwia prowadzenia badań, nie tylko na gruncie geografii 
usług.  
 Częściowym rozwiązaniem braku danych o liczbie placówek usługowych według ich 
rodzajów, może stanowić rejestr podmiotów gospodarczych REGON. Nie trzeba nadmieniać, że 
w większym stopniu jest on kojarzony z badaniem przedsiębiorczości niż sektora, czy też sfery 
usług. Różnica w wykorzystaniu rejestru REGON zasadniczo polega na koncentrowaniu się na tej 
części, która przypisana jest do sektora usług zgodnie z obowiązującą Polska Klasyfikacją 
Działalności (PKD). Wynika to z faktu, że REGON tak naprawdę nie jest statystyką liczby 
podmiotów danego rodzaju, ale liczbą podmiotów gospodarczych – placówek usługowych – 
poszczególnych rodzajów działalności, które mieszczą się w ramach poszczególnych sekcji PKD, 
zgodnie z przyjętymi kryteriami zaliczania do nich podmiotów gospodarczych. Stąd też 
wykorzystując REGON za nieuzasadnione należy uznać mówienie o liczbie placówek danego 
rodzaju, ale liczbie placówek rodzajów działalności mieszczących się w danej sekcji. Liczba 
pozostaje ta sama, jednak interpretacja miary jest całkowicie inna. Sekcja jest niczym innym jak 
agregatem różnych placówek podobnie jak sektor, czy sfera usług. Dokonując opisu struktury 
wewnętrznej usług opierając się na danych w obrębie poszczególnych sekcji, należy dokładnie 
wiedzieć jakie rodzaje działalności / podmioty gospodarcze, ją tworzą. Dodatkowo dochodzi do 
częstych przesunięć poszczególnych rodzajów działalności pomiędzy sekcjami, czy też pojawienie 
się w ich obręb nowych działalności. Bardzo dobrym przykładem ilustrującym to zagadnienie są 
wspólnoty mieszkaniowe. W klasyfikacji określane są one jako „zarządzanie nieruchomościami na 
zlecenie”. W statystyce podmiotów gospodarczych zasadniczy ich przyrost można datować na rok 
2000 2, a przypisane są do sekcji K, potocznie zwanej obsługa nieruchomości i firm. Nie byłoby 
w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w skrajnych przypadkach ich udział – tej jedynej podklasy 
70.32.Z – w sekcji K wynosi blisko 90 % 3. Zasadniczo znaczenie tej podklasy wzrasta wraz ze 
spadkiem liczby ludności danego ośrodka oraz jest skorelowana dodatnio ze znaczeniem sekcji K 

                                                 
1 Jest to sytuacja silnie zbliżona, jeśli nie identyczna, jak w przypadku gęstości zaludnienia, czy gęstości sieci miast. 
2 Początki przyrostu można datować na 1995 rok. 
3 Powyższych uogólnień dokonano na podstawie materiału udostępnionego przez dr Roberta Szmytkie, obejmującego 

pełną bazę podmiotów dla 10 miast dolnośląskich i 3 opolskich, według stanu na grudzień 2004. Spostrzeżenia 
dotyczące specyfiki sekcji K dokonano w oparciu o podjętą przez autora próbę porównania bazy REGON 
z faktycznym stanem przestrzeni instytucjonalnej miasta Milicz w czerwcu 2006 roku (Ilnicki D., 2009). 
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w ogólnej liczbie podmiotów. Stąd też to właśnie ten typ podmiotów zdaje się determinować 
znaczenie i charakter działalności określanej mianem obsługa nieruchomości i firm.  
 O liczbie placówek instytucji danego rodzaju można mówić, co najwyżej od czwartego 
poziomu klasyfikacji – klasy, chociaż uzasadnionym i wskazanym byłoby zejście na poziom 
najniższy – podklasy. W tym miejscu pomijamy całą dyskusję na temat jakości statystyki 
podmiotów gospodarczych. Jednak pomimo, że krytykowana przy braku innych informacji na 
temat struktury gospodarki narodowej, i to nie tylko na najniższych szczeblach podziału, jest ona 
wykorzystywana. Wydaje się, że w większym stopniu jest to wynik obiegowej opinii o REGON–ie, 
która została sformułowana w początkowym okresie jego funkcjonowania i przyjęta za pewnik, 
który tylko z rzadka podlega weryfikacji naukowej (por. Raczyk A., 2004; Ilnicki D., Raczyk A., 
2005, Ilnicki D., 2009). Ostatecznie zaznaczyć należy że liczba podmiotów gospodarczych 
w układzie sekcji jest z powodzeniem wykorzystywana w przypadku obu omawianych grup 
wskaźników. 
 

V. 4. Kryterium możliwości lub warunków uczestnictwa w korzystaniu z usług 
 
 W ramach tego kryterium mówi się o wskaźnikach funkcjonowania usług (Fu). Podobnie 
jak w przypadku poprzedniej grupy wielkości, wykorzystuje się je przy określaniu stopnia rozwoju 
usług z zakresu tak zwanej infrastruktury społecznej. W swojej konstrukcji stanowią one tylko 
pozorną odwrotność wskaźników nasycenia, a wyrażają się one wzorem: 

C
W

K
F u

u  , gdzie 

uF  – wskaźnik funkcjonowania usług, 

uK  – liczba osób korzystających z usług, 

W – wielkość placówki, instytucji usługowej, 
C  – stała (1, 100, 1.000, 10.000 itd.,) 
 
 Sygnalizowana wcześniej pozorność odwrotności wskaźników funkcjonowania 
z nasycenia, polega na tym, że „liczba ludności” zmienia swoje miejsce z mianownika na licznik 
wyrażenia ilorazowego. Jednak nie jest to już potencjalny popyt wyrażony przez ogólną liczbę 
ludności, czy też zawężona do określonej grupy wiekowej, lub też kategorii społecznej, 
wynikającej z charakteru prowadzonej działalności przez placówkę usługową, ale faktyczną liczbę 
osób, która skorzystała z danej usługi. Wielkość placówki wyrażona jest w tak zwanej wielkości 
gabarytowej. Stanowić ją może, między innymi: powierzchnia sprzedaży / obsługi, liczba izb 
lekcyjnych, miejsc w przedszkolach, ale i gabinetów lekarskich, czy placówek bankowych. Biorąc 
pod uwagę dwie z ostatnich wymienionych wielkości mielibyśmy do czynienia ze zbliżeniem 
wskaźnika funkcjonowania, nie tyle co do wartości wskaźnika nasycenia, ale kształtującego się 
silnego związku. Podkreślić należy, że nie tylko w teoretycznych rozważaniach możemy mieć do 
czynienia z sytuacją w której wskaźnik Nnu i Fu, będą swoimi odwrotnościami.  
 Jako przykłady mierników funkcjonowania mogą posłużyć: liczba uczniów na 1 izbę 
lekcyjną, liczba dzieci w przedszkolu na 1 miejsce przedszkolne, liczba mieszkańców ogółem na 
jednostkę powierzchni sklepu, czy też na gabinet lekarski bądź, też placówkę bankową. Od 
ogólnego sposobu konstruowania wskaźników z tej grupy istnieją wyjątki. Ich występowanie ma 
swoje wytłumaczenie w „sensownej” ich interpretacji. Jako ilustracja wyjątku niech posłuży, 
zaliczany do tej grupy wskaźnik liczby wypożyczony książek na 1 czytelnika. Natomiast 
odwrócenie i próba odnoszenia czytelników do liczby wypożyczeń jest możliwa, to jednak nie 
„książka pożycza człowieka” oraz trudnym do wyobrażenia jest, nie wywołująca uśmiechu na 
twarzy, merytoryczna analiza tak powstałego wskaźnika. 
 Traktując poziom rozwoju jako kategorię pozytywną i oczekiwaną, myślimy 
o wskaźnikach je opisujących, jako o stymulantach. Jednak w przypadku wskaźników funkcjono–
wania, poza wyjątkami, należą one do grupy wielkości określanych mianem destymulat. Stąd też 
należy pamiętać, że pożądanymi są niskie i najniższe ich wartości. Pomimo, że wskaźniki 
nasycenia i natężenia odnoszą się przede wszystkim do tej ich części, która dotyczy infrastruktury 

 



„Podejście wskaźnikowe do określania …” 125

społecznej, to kryterium możliwości lub warunków uczestnictwa w korzystaniu z usług należy 
dedykować w większym stopniu przy badaniu pojedynczych placówek usługowych, bądź też 
schodzenie w badaniach działalności usługowych do skali jednostek osadniczych / wewnątrz–
miejskiej, w których ośrodki usługowe mogą stanowić między innymi: jednostki urbanistyczne, 
usługowe centra ogólnomiejskie, dzielnicowe czy osiedlowe. Taka propozycja ukierunkowania 
wykorzystania miar ma swoje uzasadnienie wynikające z tego, że dotyczy usługobiorców 
i większym stopniu występującego zróżnicowania placówek usługowych w obrębie danego ich 
rodzaju. Innymi słowy w większym stopniu eksponowany jest punktowy niż „powierzchniowy” 
charakter rozmieszczenia usług. Pomimo poczynionych uwag zaznaczyć jednak należy, że 
wskaźniki funkcjonowania są wykorzystywane właściwie na wszystkich poziomach podziału 
terytorialnego. Jednak poziom odniesienia przestrzennego wskaźnika traktowanego jako masa, czy 
też centralność danej działalności usługowej, nie jest bez znaczenia jeśli chodzi o ich wykorzy–
stanie w procedurach określania hierarchii, obszarów oddziaływania, jak również struktury danego 
obszaru. Ograniczenie to często umyka z pola widzenia prowadzonego badania, gdyż w większym 
stopniu koncentrujemy się na spełnieniu warunków wstępnych, a zagadnienie jednostki odniesienia 
przestrzennego traktowane są jako sprawa wtórna 1.  
 

V. 5. Pozostałe miary 
 
 Zgodnie z ogólną prawidłowością zmian struktury pracujących w układzie trzech sektorów 
mamy do czynienia w głównej mierze z systematycznym spadkiem znaczenia działalności 
rolniczych (ryc. 12). Znaczenie tego rodzaju działalności w chwili obecnej, szczególnie 
w gospodarkach wysoko rozwiniętych jest znikome 2. Stąd też w analizie struktury gospodarki 
narodowej w oparciu o pracujących zamiast tradycyjnych trzech składowych, można ograniczyć ją 
jedynie do sektora przemysłu i usług.  
 Opierając się na takim toku rozumowania wykorzystując liczbę pracujących w sektorze II 
i III konstruuje się wskaźnik U do P (U:P) będący ilorazem tych wartości. Tym samym jest on 
wartością niemianowaną, przyjmującą wartości z przedziału od zera, teoretycznie do plus 
nieskończoności. Jak łatwo można zauważyć, jest to wielkość opierająca się na liczbie pracujących, 
podobnie jak wskaźnik natężenia i wskaźnik struktury. Zaznaczyć jednak należy, że praktycznie 
wskaźnik ten, nie jest obecny w analizie poziomu rozwoju usług. Wynikać to może pośrednio 
z faktu obecności w tej mierze pracujących w przemyśle. Jednak dzięki występowaniu sektora 
usług w liczniku wyrażenia mamy do czynienia ze wskazywaniem na dominację działalności 
usługowych nad pozostałymi. Tak więc wyraz matematyczny miary przyjmuje postać: 

p

u

P

P
WP  , gdzie 

WP  – wskaźnik U:P, 

pP  – liczba pracujących w przemyśle, 

 
 Interpretacja tego wskaźnika jest intuicyjna, a tym samym bardzo prosta. Bezdyskusyjnie 
ma on charakter stymulanty, stąd też im wyższa wartość tym lepsza (ryc. 13). Pomimo, że U:P 
może przyjąć wartości od zera, to tak naprawdę określając poziom rozwoju usług, możemy o nim 
zacząć mówić w momencie uzyskania co najmniej równowagi pomiędzy liczbą pracujących 
w usługach i przemyśle. Czyli wówczas gdy wartość miary wyniesie 1. W momencie równowagi 
mamy do czynienia z przejściem z okresu industrialnego – dominacji przemysłu na pozostałymi 
dwoma sektorami – do postindustrialnego z dominacją sektora usługowego. Dlatego też wydaje się, 
że jak do tej pory „bezimienny” iloraz U:P można by określać mianem wskaźnika postindustral–
ności (WP ), który wskazując na proporcje pomiędzy „potencjałem” czynnika pracy w produkcji 

                                                 
1 Zagadnienie to porusza praca E. Jakubowicz (1993) i komentuje na bazie pracy T. Kudałacza (1981) traktującej 

o wykorzystaniu metody grawitacji i grafów do hierarchizacji jednostek przestrzennych. Problem doboru jednostki 
odniesienia przestrzennego w badaniach sfery usług sygnalizuje również E. Nowosielska (1994). 

2 W tym miejscu należy zaznaczyć, że chodzi o udział pracujących, a nie zagadnienia związane z dochodowością, 
produktywnością, czy też tworzenia przez działalności rolniczej Produktu Krajowego Brutto bądź wartości dodanej. 
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tercjarnej, już nie tylko w pośredni sposób informuje nas, o poziomie jego działalności 
usługowych. Zaznaczyć należy, że przez analogię nie można bezkrytycznie wartości tej miary 
mniejszej od jedności traktować jako wskaźnika industrialności. Wynika to z faktu, że w okresie 
industrialnym, pomimo że dominują pracujący w przemyśle, to znaczącą rolę w sektorowej 
strukturze pracujących odgrywa rolnictwo. Dlatego też nie sam wskaźnik jako taki, ale wiarygo–
dność jego interpretacji byłaby zdecydowanie mniejsza niż korzyści z jego zastosowania 
i mówienia przez jego pryzmat o dominacji sektora II.  
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Ryc. 12. Zmiany struktury pracujących w skali globalnej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie E. Małuszyńska (1992) 1 
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Ryc. 13. „Teoretyczny (A) i rzeczywisty (B)” przebieg współczynnika postintustrialności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie E. Małuszyńska (1992) oraz Rocznik Statystyki …, (2006) 
 
 Przebieg krzywej obrazującej współczynnik postindustrialności posiada kształt funkcji 
wykładniczej. W początkowym okresie, wraz z upływem czasu, przyrost wartości wskaźnika jest 
niewielki. Wynika to z występującego jeszcze relatywnie dużego znaczenia rolnictwa i działalności 
przemysłowej. Dopiero przy widocznej nierównowadze obu wskaźników mamy do czynienia 
z relatywnie wysokimi przyrostami jego wartości.  
 Nieliniowy przyrost, nawet przy proporcjonalnych spadkach pracujących w przemyśle, 
a wzroście ich w usługach, wynika z ilorazowej natury wskaźnika i obecności spadającej liczby 

                                                 

A B

1 W przeciwieństwie do „gwałtownego” spadku znaczenia sektora I i II w fazie postindustraialnej K. Rogoziński (1993) 
uważa, że przez pewien czas poziom rozwoju usług jest zbliżony do poziomu rozwoju usług, gd w tym samym czasie 
poziom rozwoju rolnictwo utrzymuje się na poziomie około 20 %. Również w fazie industrialnej brak jest wyraźnej 
dominacji rozwoju tylko przemysłu (por. Tousek V., i inni, 2008) 
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pracujących w przemyśle, w mianowniku. W zdecydowany sposób należy zaznaczyć, że wskaźnik 
ten należy stosować w skali makro, gospodarki jako całości, stowarzyszeń, czy organizacji 
międzynarodowych. Schodząc natomiast na niższe poziomy napotykamy na problem „poprawnej” 
interpretacji wskaźnika. Wynika on z tego, że coraz niższe poziomy podziału terytorialnego mają 
określoną specjalizację w zakresie szeroko rozumianej produkcji. W tym przypadku zaczyna być 
widoczna specjalizacja funkcjonalna danego obszaru. Z tego też względu przyjmowanie a priori 
założenia, że w ujęciach poniżej skali gospodarki jako całości, procesy i zjawiska przekształcenia 
struktury sektorowej są lustrzanym jej odbiciem jest całkowicie nieuzasadnione. Chociaż, co nie 
ulega wątpliwości, jest jego konsekwencją. Oczywiście można by w tym momencie zastanowić się, 
czy rozwiązaniem tego problemu nie jest, czy też nie mógłby stanowić, wcześniej przywołany, 
wskaźnik podaży usług ( ).  PU
 Ostatnimi nie tyle wskaźnikami oceny poziomu rozwoju, co miarami wykorzystywanymi 
przy opisie działalności usługowych, są miary koncentracji i zmienności przestrzennej. 
 Najprostszą w swej istocie, ale chyba najrzadziej stosowanym jest współczynnik 
zmienności przestrzennej ( ) xV 1. Jego prostota wynika z faktu, że jest on niczym innym, jak ilora–

zem odchylenia standardowego ( ) zmiennej do jej średniej arytmetycznej (xS x ). Zazwyczaj 

stwierdza się, że wartość tej miary wyrażana jest w procentach, stąd też opisana jest ona wzorem: 

100
x

S
V x

x  

 Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby mówić, że jest on wartością niemianowaną, 
a przemnożenie przez „stałą” ułatwia tylko jego interpretacje. Współczynnik zmienności 
przestrzennej przyjmuje wartości od zera do plus nieskończoności. Wartości bliskie zeru mówią 
o skrajnym rozproszeniu, dekoncentracji. Innymi słowy równomiernym rozmieszczeniu, braku 
koncentracji przestrzennej, lub też wyrównanym stopniu dostępności do usług. W miarę wzrostu 
wartości wskaźnika mamy do czynienia z tendencją do koncentracji usług, jako całości, lub też 
poszczególnych ich rodzajów. Jak zauważa E. Jakubowicz (1993) fakt występowania tendencji do 
koncentracji usług, lub ich rozproszenia jest bardzo dobrze widoczny w przypadku, gdy dokonamy 
ich podziału ze względu na częstotliwość korzystania z nich. Tym samym największym stopniem 
rozproszenia charakteryzować się będą tak zwane usługi podstawowe, w przeciwieństwie do usług 
ponad podstawowych, „wyższego rzędu”. Ma to swoje częściowe uzasadnienie i wytłumaczenie 
w tym, że placówki usługowe w swym rozkładzie przestrzennym charakteryzują się różnorodna 
skalą koncentracji działalności usługowych w jednym punkcie, z wyraźną tendencją do koncen–
tracji zgodnej z koncentracją, rozmieszczeniem ludności. Ze zbliżoną sytuacją mamy do czynienia 
wówczas, gdy w ramach działalności usługowych wyróżnimy grupę usług dla ludności i dla 
przedsiębiorstw. Wówczas to w przypadku usług dla przedsiębiorstw, podobnie jak i usług 
„wyższych rzędów”, będziemy mieli do czynienia z wyższą ich koncentracją przestrzenną. 
Zaznaczyć przy tym należy, że w przypadku usług dla przedsiębiorstw mamy do czynienia 
z większą korelacją ich przestrzennego występowania z rozwojem gospodarczym niż rozmieszcz–
eniem ludności.  
 Współczynnik zmienności przestrzennej w większym stopniu kojarzony jest z jego 
przydatnością do określania tak zwanej diagnostyczności cech. Miernik ten wpisuje się w grupę 
kryteriów statystycznych 2. Najczęściej jest on wykorzystywany do dyskryminacji zbioru zmien–
nych opisujących dany zbiór jednostek. Innymi słowy przy wartościach zbliżonych do zera obiekty 
w sposób nieistotny różnią się od siebie, tak więc dana cecha nie różnicuje badanej zbiorowości, 
nie jest diagnostyczna. Tym samym wszystkie obiekty obserwacji mają zbliżoną wartość, która 
oscyluje wokół wartości przeciętnej. Oczywiście o zmienności cechy, w ramach danej grupy 
obiektów, informuje nas wariancja, czy też odchylenie standardowe. Jednak ze względu na to, że 
wyrażone są one w jednostce danej zmiennej są nieprzydatne do porównań wewnętrznego 

                                                 
1 Częściej wskaźnik ten jest znany pod nazwą współczynnika zmienności. 
2 Obok podstaw statystycznych T., Grabiński (1992 b s. 29 i dalsze) wymienia kryteria merytoryczne i formalne. Chociaż 

wskazuje, że zaproponowane przez niego podejście nie jest ani kompletne, ani precyzyjne. Wynika to z nieostrości 
samego pojęcia, co prowadzi w zasadzie do operacjonalizacji pojęcia w momencie prowadzenia konkretnych badań 
(por. Runge J., 2006). 
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zróżnicowania. Natomiast współczynnik zmienności pozwala na wskazanie zmiennej, o wyższej 
jego wartości diagnostycznej – w większym stopniu różnicującą obiekty obserwacji. Jednak 
wykorzystując wskaźnik zmienności do oceny koncentracji przestrzennej, czy też jako miary 
diagnostyczności, należy pamiętać, że nie należy dokonywać jej obliczeń, a tym bardziej 
interpretować wówczas, gdy wartość średniej arytmetycznej oscyluje wokół wartości zero. W tym 
przypadku  dąży do nieskończoności, a jego wartość nie jest odzwierciedleniem rzeczywistej 

zmienności. Bardzo często jego wartość „przesłania” całkowity brak zmienności danej cechy 
xV

1. 
 Natomiast do określenia stopnia koncentracji usług, zazwyczaj w stosunku do liczby 
ludności, stosuje się mierniki koncentracji przestrzennej. Termin koncentracja pojawia się 
właściwie w każdej dziedzinie wiedzy. Jego rozumienie i interpretacja wynika z różnego punktu 
widzenia, jak i celu badania. Pomijając specyficzne cechy tego terminu, leżące u podstaw danej 
nauki, rozumiany jest on zazwyczaj jako skupienie, nierównomierność, segregacja rozkładu danej 
cechy pomiędzy poszczególne jednostki zbiorowości (Grabiński T., 1992 a). W geograficznym 
podejściu pojęcie koncentracji zazwyczaj rozumie się jako skupienie, lub rozproszenie elementów 
pewnego zbioru, a miernik, jako miara statystyczna odzwierciedla jego poziom (Golachowski S., 
Kostrubiec B., Zagożdżon A., 1974; Jakubowicz E., 1993). W takim rozumieniu może ona 
dotyczyć zarówno rozmieszczenia zbioru punktów na płaszczyźnie, jak również rozkładu danej 
cechy w obrębie analizowanych jednostek. Tym samym z koncentracją mamy do czynienia 
wówczas gdy dochodzi do skupienia znacznej części wartości badanej cechy w stosunkowo 
niewielkiej liczbie jednostek. Z brakiem koncentracji mamy wówczas do czynienia gdy każda 
jednostka posiada taką samą część sumy wartości analizowanej cechy. Mówiąc o koncentracji jako 
mierze należy mieć na uwadze fakt, że jest ona związana z parametrami opisowymi, 
a w szczególności z odchyleniem standardowym (dyspersja), asymetrią ( ) oraz spłaszczeniem 

(kurtozą, ). Wysoka koncentracja współwystępuje z dużą dyspersją, silną asymetrią oraz 

niewielkim spłaszczeniem (por. Grabiński T., 1992 a). 

xA

xK

 Jednym z najprostszych oraz łatwym w interpretacji jest wskaźnikiem koncentracji 
przedstawiany i mierzony za pomocą krzywej M. O. Lorenza, a wyrażany za pomocą współczyn–
nika K. Persona (η) (Krzysztofiak M., Urbanek D., 1975). Obok tej miarz często wymienia się tak 
zwany wskaźnik Giniego (Jakubowicz E., 1993). Bez względu na to jaki wskaźnik, miernik, czy 
też sposób określenia koncentracji zostanie zastosowany, graficzny, czy też analityczny, to można 
go w odniesieniu do usług interpretować jako stopień nasycenia usługami danego obszaru 
(Kostrubiec B., 1972). Zazwyczaj mamy do czynienia z łączeniem metody graficznej z analityczną.  
 Metoda graficzna polega na sporządzeniu i wizualnej ocenie tak zwanego wykresu krzywej 
koncentracji Lorenza (ryc. 14). Zaznaczyć należy, że jest ona wystarczająca tylko w sytuacji kiedy 
na jednym wykresie umieszczamy kilka krzywych odnoszących się do różnych cech, jednostek 
przestrzennych, lub jednej cechy charakterystycznej dla różnych punktów czasowych. Wówczas 
stosunkowo łatwo można określić wzajemne relacje stopnia ich koncentracji. Jednak w tym 
przypadku ocena stopnia koncentracji ma charakter przybliżony i jest uzupełniana wyznaczeniem 
jego reprezentacji liczbowej – współczynnika koncentracji. Liczbowym wyrazem koncentracji, jest 
„... stosunek pola koncentracji, do połowy powierzchni kwadratu równej (100x100)/2=500 ...” 
(Grabiński T., 1992a, s. 81), lub definiowany jako „... stosunek powierzchni zawartej pomiędzy 
krzywą koncentracji a linią równomiernego podziału do ogólnej powierzchni trójkąta ...” 
(Krzysztofiak M., Urbanek D., 1975, s. 208–209) 2 (por. 3 A). Jego zapis odpowiednio 
w odniesieniu do powyżej przytoczonych definicji przyjmuje postać: 
 

kwadratupolowy  pole

jikoncentrac pole

5000





ba

aa ; 10   

                                                 
1 Przykładem może być w tym miejscu współczynnik przyrostu naturalnego. 
2 Cytowani autorzy współczynnik koncentracji oznaczają dużą literą „K”. Natomiast można się również spotkać 

z oznaczeniem łacińskim „ ” (m. in. Golachowski S., Kostrubiec B., Zagożdżon A., 1974; Jakubowicz E., 1993). 
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Ryc. 14. Krzywa koncentracji Lorenza (A) oraz idea zmodyfikowanego 

współczynnika koncentracji (B) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie T. Grabiński (1992 a) 

 
 Jak zaznaczono powyżej, współczynnik koncentracji przyjmuje wartości w obustronnie 
domkniętym przedziale od zera do jedności. Wartość wskaźnika   na poziomie zero oznacza 
całkowity brak koncentracji. Wówczas krzywa koncentracji pokrywa się z linią równomiernego 
rozkładu, co jest spowodowane tym, że wszystkie jednostki posiadają jednakową wartość cechy, 
Cecha posiada rozkład równomierny. Przeciwieństwem jest pełna koncentracja ( 1 ). Przy 
maksymalnej koncentracji cała „wartość” cechy skupia się w jednej jednostce, gdy pozostałe mają 
wartość zero. Oczywiście poza samym relatywizowaniem poziomu koncentracji ważna jest 
znajomość kiedy, jego określona wartość „obiektywnie” uznawana jest za wysoką lub niską. 
W literaturze przedmiotu za niską koncentrację uznaje się wartości 2,0 , a za wysoką gdy jest 
większa od 0,5 (Grabiński T., 1992 a). Pomiędzy tak zdefiniowanymi skrajnymi przedziałami 
mieści się przeciętny poziom koncentracji. Graficzną reprezentacją rosnącego wskaźnika 
koncentracji jest większa wypukłość krzywej Lorenza. Innymi słowy większa powierzchnia 
między krzywą, a przekątną kwadratu – linią równomiernego rozkładu. Wykorzystując 
w badaniach współczynnik koncentracji, należy pamiętać, że ta sama wartość może wynikać 
z różnego przebiegu krzywej koncentracji 1. Kształt krzywej koncentracji świadczy o charakterze 
rozmieszczenia. Chcąc go określić, a tym samym uwzględnić kształt krzywej, należy dokonać jego 
modyfikacji. Modyfikacja polega na porównaniu ze sobą dwóch części pola koncentracji. Pola te są 
efektem podziału pola koncentracji przez przekątną przeciwległą do głównej przekątnej 
(por. ryc. 14 B). Wówczas zmodyfikowany współczynnik koncentracji ( ) przyjmie postać: 











2

1

a

a  

 Iloraz modyfikujący – korygujący – współczynnik koncentracji, określany jest czasem 
mianem miary stopnia koncentracji (Jedut R., 1961), bądź też informujący o tak zwanej miejskości 
lub wiejskości rozkładu przestrzennego (Jakubowicz E., 1993). Jeżeli jego wartość jest większa od 
jedności to wychylenie krzywej koncentracji jest większe w górnej jego części. Otrzymujemy w ten 
sposób informację, że w analizowanej zbiorowości dominują jednostki o dużych wartościach 
cechy. W przeciwnym przypadku   121 aa  mamy do czynienia z wychyleniem w dolnej części 
wykresu, a tym samym dominacją jednostek o małych wartościach analizowanej cechy. 
Stosowanie współczynnika korygującego odpowiednio podnosi, lub obniża wartość współczynnika 
koncentracji. Wydaje się, że najlepszym podejściem jest nie tyle uwzględnianie korekty  21 aa , 

                                                 
1 Warto zauważyć, że jeszcze na początku lat 70–tych XX wieku wskazywano na ten fakt, jako na jedną z zasadniczych 

wad, niewątpliwie przydatnego miernika (Golachowski S., Kostrubiec B., Zagożdżon A., 1974). 
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a tym samym posługiwanie się jedynie zmodyfikowanym współczynnikiem koncentracji, co ich 
łączna i równoległa interpretacja. W tym miejscu należy zaznaczyć, że pomimo ugruntowanego 
podejścia do mierników koncentracji, podejmowane są próby jej uproszczenia, wzbogacenia 
możliwości interpretacyjnych i „zawarcia” w niej charakteru krzywej koncentracji. T. Stryjakie–
wicz (2003) wychodząc od stwierdzenia, że krzywa koncentracji przybiera kształt funkcji 

potęgowej , proponuje aby jej wykładnik przyjąć za miernik koncentracji i określać mia–
nem stopy koncentracji (s. 137). Autor wskazując na zalety takiego podejścia, jakimi są jednozna–
czna i ścisła interpretacja, jednocześnie sygnalizuje ograniczenie w takim podejściu. Jest nim 
konieczność występowania tylko jednostek z wartościami niezerowymi. Poza tym wskazuje na 
występujący ścisły związek pomiędzy tradycyjnie obliczanym miernikiem koncentracji (

baxy 

 ) a stopą 
koncentracji (b). 
 Mówiąc o interpretacji i uwarunkowaniach towarzyszących koncentracji należy 
wspomnieć, że jest ona czuła na wielkość jednostki podziału. Innymi słowy uzależniona jest od 
wykorzystywanego w badaniach poziomu podziału terytorialnego. Skutkuje to tym, że im bardziej 
szczegółowy jest podział analizowanej zbiorowości tym mierniki koncentracji są większe. Tym 
samym nie można porównywać i przenosić poziomu koncentracji obliczanego dla różnych 
podziałów terytorialnych dla tej samej cechy. 
 Poza najczęściej stosowaną graficzną metodą i towarzyszącymi im najstarszymi 
wskaźnikami koncentracji, a mianowicie Persona (1905) i Giniego (1909), istnieją jeszcze inne. 
Przywołać w tym miejscu można między innymi współczynnik P. S. Florence’a, 
J., Steczkowskiego, T., Marszałowicza, E., Vielrosa czy A., Rodgersa (za T., Grabińskim 1992 a, 
s. 76 i dalsze). Jednak należy mieć świadomość, że bez względu na wykorzystaną postać 
wskaźnika koncentracji wyniki uzyskane przy ich pomocy są silnie do siebie zbliżone, jeśli nie 
identyczne. Reasumując pamiętać należy, ze posługując się miernikami koncentracji bezwzględnie 
należy znać jej kształt, oraz interpretować jedynie w stosunku do wykorzystywanego podziału 
terytorialnego. Równocześnie należy zaznaczyć, że wykorzystując idee koncentracji trudno nie 
wspomnieć o współczynnikach lokalizacji przestrzennej. Jest to tym bardziej zasadne, że idea ich 
budowy jest w zasadzie taka sama i często dyskutowane są równocześnie (Stryjakiewicz T., 2003). 
Jednak w przeciwieństwie do koncentracji, współczynniki lokalizacji przestrzennej odnoszą się do 
rozkładu nie jednej ale dwóch cech. Jednak pomimo podobieństwa występują różnice pomiędzy 
pojęciem koncentracji a lokalizacji. Zasygnalizowanie tego faktu jest istotne z dwóch powodów. Po 
pierwsze z utożsamiania i częstszego stosowania w odniesieniu do działalności produkcyjnych 
(przemysł, rolnictwo), czy też analizach szeroko rozumianej przedsiębiorczości (m. in. Domański 
B., 2002, Dolata M., 2005). Po drugie w geografii usług nieodmiennie podkreśla się, i w dalszym 
ciągu widoczna jest, korelacja przestrzenna w rozmieszczeniu usług w stosunku do rozmieszczenia 
ludności. Poza tym w dalszy ciągu ogólna liczba ludności jest przywoływana jako zmienna 
w znacznym stopniu wyjaśniająca poziom rozwoju usług. 
 Dokonany przegląd mierników, dzięki którym można dokonać oceny poziomu rozwoju 
usług, uświadamia nam istnienie szerokiego ich spektrum. Z drugiej, pomimo możliwości jego 
opisu, dokonywany jest on zazwyczaj przez pryzmat dwóch mierników opartych na kryterium 
liczby pracujących. Można wymienić co najmniej dwie tego przyczyny. Pierwszą z nich są braki 
w statystyce usług. Wydaje się że można zaryzykować stwierdzenie, że brak jest w polskiej 
statystyce publicznej geograficznej statystyki usług. Geograficzny wyraz rozwoju sektora 
usługowego znajduje swoje odzwierciedlenie zasadniczo jedynie w publikowanych danych 
o liczbie pracujących. Drugi powód, ściśle związany z pierwszym, to jednostki odniesienia 
przestrzennego, dla których można dokonać opisu i oceny rozwoju usług. Niestety w sposób 
niezmienny faworyzowanym poziomem podziału terytorialnego w statystyce jest województwo. 
Chcąc zejść na niższe poziomy odniesienia przestrzennego, nie tylko w drastyczny sposób spadają 
możliwości opisu poszczególnych rodzajów działalności usługowych, co jego nawet podstawowej 
analizy. Poziom obecnego województwa jest podziałem nazbyt ogólnym. Opierając analizę danych 
na jego układzie, trudno jest wyciągać i formułować wnioski, które nie miałyby charakteru 
stwierdzeń oczywistych. Natomiast każda próba zejścia niżej pozbawia naszą analizę grupy 
pracujących w podmiotach do 10 osób. Ten fakt stawia analizę sektora usług pod znakiem 
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zapytania z naturalnie nasuwającym się pytaniem, czy jest ona w geograficznym ujęciu w ogóle 
możliwa.  
 Warto również zauważyć, że przytoczone mierniki, które posiadają ugruntowane miejsce 
w badaniu sektora usługowego bazują na tradycyjnym spojrzeniu na działalności usługowe. Chodzi 
mianowicie o nie podlegające jak do tej pory dyskusji, atrybuty usług dotyczące ich 
niematerialności, konsumowania w miejscu wytworzenia, niemożności ich magazynowania 
i transportu oraz obecności twarzą w twarz usługodawcy i usługobiorcy. W chwili obecnej, 
głównie dzięki dynamicznie rozwijającym się technologiom informacyjno–komunikacyjnymi, 
które zarówno towarzyszą, jak i są odpowiedzialne za globalizację w coraz większej części 
przejawów działalności człowieka dochodzi do materializowania się usług. W konsekwencji 
umożliwia to ich składowanie i magazynowanie, przetwarzanie oraz przekazywanie poza granice 
kraju wytworzenia usługi. Równocześnie możliwe jest rozbijanie funkcji usługowych, a tym 
samym realizowanie jej w ramach jednej instytucji, jak i zlecanie ich podmiotom trzecim. 
Oczywiście należy mieć świadomość, że w zasadzie zmiana w mniejszym stopniu dotyczy 
„tradycyjnych”, przed internetowych rodzajów działalności usługowych. W największym stopniu 
dotyczy, to tak zwanych usług biznesowych, profesjonalnych, telekomunikacyjnych, jak 
i finansowych. Pojawiają się one na rynku usług w sposób lawinowy, ulegają ciągłym 
przekształceniom, gdyż tak samo jak ich dostawcy bazują na pracy opartej na wiedzy. Fakty te 
z jednej strony uświadamiają nam ewolucję myślenia o usługach, jak również wymagają 
rozpoczęcia weryfikacji metod, technik i podejść badawczych, nie tylko sektora, ale sfery usług. 
Coraz częściej o dynamice rozwoju usług decydują działalności, które mają miejsce 
w cyberprzestrzeni. Stąd też analizy tego rodzaju działalności w coraz częściej „przestają być” 
związane z rozmieszczeniem placówek usługowych (firm i ich oddziałów), a w większym 
wzajemnych między nimi interakcjami i przepływami ze wskazaniem ich kierunku pomiędzy 
usługodawcą a usługobiorcą. Poza samym dostosowaniem narzędzi do zmieniającej się natury 
usług konieczne jest poszukiwanie źródeł informacji o przepływach oraz nie poprzestawanie na 
ujmowaniu globalizujących się usług z punktu widzenia wymiany międzynarodowej, ale schodze–
nie z badaniami również do skali poszczególnych państw, regionów, ośrodków usługowych. 
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