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Abstract
The aim of the paper is to indicate the possible direction of the use of certain measures and indicators
to operationalize the concept of territorial cohesion in general and in Polish conditions. The starting
point is the five “territorial keys” proposed in the Background Report of the Polish Presidency of the
European Union: a) accessibility, b) services of general economic interests, c) territorial assets, d) city
networking, e) functional regions. For each of the territorial keys the set of indicators was proposed.
Their usefulness and formal availability were analyzed.
Analyzing the question of how to measure (quantify) territorial cohesion, it seems appropriate to
divide the territorial keys for: a) keys-problems and b) keys-tools. The accessibility, services of general
economic interests and city networking are undoubtedly keys-problems. The functional regions is a
key-tool. The nature of the key territorial assets is double. Lack of assets is a problem, but at the same
time proper identification of local resources is a tool - the basis for an effective place-based policy.
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WSKAŹNIKI MOGĄCE SŁUŻYĆ KWANTYFIKACJI
„KLUCZY TERYTORIALNYCH”
Grudzień 2014
Tomasz Komornicki*

Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie możliwych kierunków wykorzystania określonych miar i wskaźników do
operacjonalizacji pojęcia spójności terytorialnej ogólnie oraz w warunkach polskich. Punktem wyjścia
jest pięć „kluczy terytorialnych” zaproponowanych przez Raport Bazowy polskiej prezydencji w Unii
Europejskiej: a) dostępność, b) usługi użytku publicznego, c) zasoby terytorialne, d) powiązania
sieciowe miast, e) regiony funkcjonalne. Analizuje także użyteczność oraz formalną dostępność
wskaźników, które zaproponowano dla każdego z kluczy terytorialnych.
Poszukując odpowiedzi na pytanie jak mierzyć (kwantyfikować) spójność terytorialną, wykorzystując
w tym celu zdefiniowane klucze, celowe wydaje się podzielenie tychże kluczy na: klucze-problemy i
klucze-narzędzia. Kluczami problemami są bez wątpienia dostępność, usługi pożytku publicznego oraz
sieci miast. Obszary funkcjonalne stanowią klucz- narzędzie. Charakter klucza zasoby lokalne jest
dwoisty. Ich brak jest problemem i może być przedmiotem działania (polityk terytorialnych).
Jednocześnie właściwe wyodrębnienie zasobów lokalnych jest do pewnego stopnia narzędziem,
podstawą dla efektywnej polityki ukierunkowanej terytorialnie.

Kody JEL:
Słowa kluczowe:

R11, R12, R23, R41, R53
kapitał terytorialny, klucze terytorialne, dostępność, rozwój regionalny

Artykuł wykorzystuje wyniki projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (numer
2012/05/B/HS4/04212) „Kategoria spójność terytorialna w polityce spójności. Implikacje dla
wzrostu gospodarczego”.
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1. Wstęp
Jak wykazano we wcześniejszych rozdziałach (Zaucha 2013, Mogiła 2014, Brodzicki 2014)
precyzyjne definiowanie spójności terytorialnej, podobnie jak i kapitału terytorialnego jest
zadaniem trudnym. Istniejące definicje mają charakter opisowy, względnie opierają się na
wyborze elementów składających się np. na kapitał terytorialny (Camagni 2008). Tym samym
propozycje wskaźników musza odnosić się do arbitralnie wybranych, operacyjnych,
zagadnień uznanych za ogólne wyznaczniki terytorialności, względnie terytorialnych
czynników wzrostu i rozwoju (Zaucha 2013). Takim wyborem zagadnień są wspomniane
wyżej klucze terytorialne (Bohme i in. 2014): dostępność, usługi użytku publicznego, zasoby
terytorialne, powiązania sieciowe miast oraz regiony funkcjonalne.
Klucze mają swoje przełożenie w definiowanych wcześniej elementach kapitału
terytorialnego (Camagni 2008, Zaucha 2013). Dostępność oraz powiązania ośrodków
miejskich, a także regiony funkcjonalne odpowiadają pośrednim dobrom publicznym lub
quasi-publicznym. Zasoby terytorialne można utożsamiać z namacalnymi dobrami
publicznymi i prywatnymi oraz niematerialnymi dobrami publicznymi (kapitał społeczny).
Usługi użytku publicznego obejmują także pośrednie dobra prywatne. Jeżeli przyjmiemy, że
spójność terytorialna ma być wyrazem polityki wykorzystującej element przestrzenny oraz
nakierowanej na kapitał terytorialny (Zaucha 2013), to klucze terytorialne można uznać za
podstawę do poszukiwań mierników tejże spójności. Odnosząc się do jednej definicji
spójności terytorialnej (Szlachta i Zaucha 2010) klucze odzwierciedlają przede wszystkim
rozumienie pojęcia jako sposobu planowania i rozwoju uwzględniającego kapitał (potencjał)
terytorialny, sieć osadniczą, regiony i ich powiązania, a w mniejszym stopniu także jako
narzędzie uwzględnienia aspektów przestrzennych w gospodarce, politykach, planowaniu i
procesach decyzyjnych. W mniejszym stopniu odpowiadają one rozumieniu spójności jako
uwzględnieniu obszarów o niekorzystnych cechach geograficznych. Wynika to z faktu, że
klucze (a zarazem opisujących je wskaźników) nie zawierają bezpośrednio elementów o
zwrocie negatywnym, akcentując raczej pozytywne czynniki rozwoju terytorialnego. W tym
sensie są one bliższe definicji Medeirosa (2011), kładącego nacisk na wspieranie redukcji
nierówności środowiskowych, społecznych i gospodarczych, ulepszanie współpracy i
wzmacnianie policentryzmu. Inne definicje odnoszą się bezpośrednio tylko do niektórych
kluczy terytorialnych (np. tylko do powiązań sieciowych i dostępności; Gorzelak 2009).
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Celem niniejszego opracowania jest wskazanie możliwych kierunków wykorzystania
określonych miar i wskaźników do operacjonalizacji pojęcia spójności terytorialnej ogólnie
oraz w warunkach polskich. Punktem wyjścia jest pięć kluczy terytorialnych. Propozycja nie
stanowi bezpośredniej alternatywy dla pomiarów spójności terytorialnej podejmowanych na
poziomie europejskim (opisanych szczegółowo wyżej przez Zauchę 2013). Jest raczej próbą
zestawienia możliwości pomiarowych występujących w Polsce z elementami wskazanymi w
opracowaniach teoretycznych. W tym kontekście warto zaznaczyć, że proponowane
wcześniej zbiory wskaźników (m.in. przez Medeirosa 2001 oraz w ramach programu ESPON
2012) charakteryzują się daleko idącą wielowymiarowością, która zasadniczo utrudnia ich
zastosowanie do bezpośredniej operacjonalizacji pojęcia spójności terytorialnej. Trudności te
wzrastają po konstrukcji indeksów syntetycznych. Wątpliwości budzić mogą także
proponowane wskaźniki, które pozostają całkowicie niezależne od jakichkolwiek działań ze
strony społeczeństwa, a tym samym nie poddające się politykom terytorialnym (np. dostęna
moc wiatru proponowana przez ESPON).
Innym problemem jest eksponowanie w wymienionych propozycjach zagadnienia
policentryczności. Jest ona ważnym czynnikiem rozwoju przestrzennego, ale jej stan można
określić tylko na wyższym poziomie geograficznym, podczas gdy podmiotem polityki
spójności są raczej jednostki szczebla regionalnego lub lokalnego. Dlatego np. oceniając dana
jednostkę z punktu widzenia powiązań sieciowych, określamy jej pozycję w systemie, ale nie
charakteryzujemy systemu jako całości. Reasumując wskaźniki proponowane na podstawie
kluczy terytorialnych są wskaźnikami opisującymi jednostki, czego nie należy utożsamiać z
miarami opisującymi ogólny stan spójności terytorialnej na większym obszarze (w skali kraju
lub Unii Europejskiej)
Biorąc pod uwagę powyższe wątpliwości, przyjęto, że zaproponowane w niniejszym rozdziale
wskaźniki powinny być podstawą dla tworzenia standardów planistyczno-rozwojowych w
układach terytorialnych równych szczebli. Proponując wskaźniki wzięto zatem pod uwagę
następujące trzy zasady ogólne:
 zasada relatywnie łatwego dostępu do danych pierwotnych,
 zasada zmienności przestrzennej (zróżnicowania terytorialnego na analizowanym
obszarze),
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 zasada wrażliwości na ewentualną interwencję (wskaźniki, których wartość zmienia się co
najmniej średniookresowo i pod wpływem określonych działań administracji rożnego
szczebla).
Przyjęcie takich reguł warunkuje możliwość wykorzystania proponowanych miar do
ewaluacji oraz monitorowania polityk służących pogłębianiu spójności terytorialnej.
W poniższym tekście poszczególne klucze zostały krótko scharakteryzowane, przy
jednoczesnym odniesieniu do zapisów zawartych w krajowych dokumentach strategicznych,
w tym przede wszystkim w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK
2030; Korcelli i in. 2011). W każdym przypadku omówiono także potencjalne wskaźniki jakie
mogą być wykorzystywane przy kwantyfikacji „kluczy”. Odniesiono się do dostępności
odpowiednich danych w warunkach polskich, a także wskazano na dotychczasowe
opracowania mogące służyć jako przykłady analiz przestrzennych tychże wskaźników. Na
zakończenie wszystkich podrozdziałów zaproponowano zestaw wskaźników, które są
możliwe do łatwego wykorzystania. Każdy wskaźnik proponowano tylko jednokrotnie, nawet
jeżeli jest on adekwatny do kilku kluczy terytorialnych jednocześnie.
Identyfikacja i wybór kluczy terytorialnych w Raporcie bazowym Polskiej Prezydencji były
efektem wnikliwej analizy, tzw. zagadnień wiążących (linking issues) zapisy obu
wymienionych dokumentów (Zaucha i in. 2014). Wybrane klucze charakteryzują się wysoką
wrażliwością na istniejące różnice terytorialne oraz na potrzeby dawnych i nowych państw
członkowskich UE. Układ „kluczy” i odpowiadających im zagadnień wiążących przedstawiono
w tabeli 1.

Tabela 1. Klucze terytorialne
Klucz terytorialny
Dostępność

•
•
•
•
•

Usługi użytku publicznego

•
•
•
•
•

Zagadnienia wiążące (linking issues)
Dostępność w wymiarze globalnym
Dostępność w wymiarze europejskim i transgranicznym
Dostępność w wymiarze krajowym i dostępność między
metropoliami
Dostępność głównych i drugorzędnych, ośrodków regionalnych (w
tym dostępności usług użytku publicznego)
Struktura gałęziowa transportu (modal-split), transport publiczny,
transport intermodalny
Łączność elektroniczna (E-connectivity)
Dostęp do sieci energetycznych
Dostęp do usług użytku publicznego
Usługi użytku publicznego na obszarach słabo zaludnionych i
wyludniających się
Inwestycje w edukacje
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Zasoby terytorialne

Powiązania ośrodków
miejskich

Regiony funkcjonalne

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Czynniki terytorialne (specyfika środowisk lokalnych)
Lokalne systemy i sieci innowacji
Rozsądne zarządzanie aktywami kulturowymi i przyrodniczymi
Energia odnawialna i lokalna produkcja energii
Terytorialne zasoby dla produkcji energii
Rewitalizacja miast
Interakcje pomiędzy metropoliami w skali UE
Interakcje między głównymi krajowymi biegunami wzrostu,
Czynniki terytorialne (specyfika środowisk lokalnych)
Dostępność w ramach metropolii i pomiędzy metropoliami
Rozszerzenie lokalnych rynków pracy,
Zwiększanie masy krytycznej ośrodków dzięki współpracy
terytorialnej,
Dostępność drugorzędnych biegunów wzrostu i ośrodków
regionalnych
Połączenia komunikacyjne z ośrodkami regionalnymi.
Kompaktowe miasta (zrównoważone miasta)

Źródło: Zaucha i in. 2014

W dalszych rozważaniach przyjęto, że wyodrębnione zagadnienia wiążące (linking isssues)
staną się podstawą dla propozycji wskaźników. Przykładowych wskaźników wymienionych w
Raporcie Bazowym nie traktowano przy tym jako propozycji ostatecznej. Przeciwnie,
odnoszono się do nich niekiedy krytycznie, biorąc pod uwagę realne możliwości
wykorzystania miar w warunkach polskich.

2.Klucz terytorialny dostępność
Dostępność przestrzenna jest pojęciem od dawna funkcjonującym w literaturze
geograficznej i ekonomicznej (m.in. Geurs and Eck, 2001; Gutierrez, 2011; Stępniak and
Rosik, 2013). Mimo to spotykamy wiele sposobów jego definiowania. We współczesnych
badaniach o charakterze aplikacyjnym najczęściej stosuje się cztery podstawowe miary
dostępności (szczegóły porównaj Komornicki i in. 2010):


dostępność rozumiana jako wyposażenie regionu w infrastrukturę transportową (wyrażona
np. gęstością sieci drogowej lub kolejowej);



dostępność czasowa (izochronowa), często utożsamiana z dostępnością kumulatywną;



dostępność potencjałowa, uwzględniająca wszystkie relacje pomiędzy określonym zbiorem
regionów (ujęcie macierzowe), z uwzględnieniem ich mas oraz odległości czasowej;



dostępność spersonifikowana, w tym np. dostępność dzienna w układzie ośrodków
określonej rangi.
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W opracowaniach o wymiarze europejskim najczęściej stosowana jest dostępność
potencjałowa względnie izochronowa. Dostępność trafiła jako jeden z podstawowych
wskaźników do V raportu Kohezyjnego Unii Europejskiej. Tym samym postrzeganie rozwoju
infrastruktury w większym stopniu zyskało wymiar terytorialny. Wykonane analizy
udowodniły, że zróżnicowane przestrzennie są nie tylko tradycyjnie rozumiane potrzeby
transportowe. Wykazano, że również efektywność inwestycji (rozumiana jako ich wpływ na
rozwój gospodarczy) jest bardzo różna w poszczególnych jednostkach terytorialnych
(Wegener i in. 2005). Dostępność przestrzenna stała się tym samym naturalnym
wskaźnikiem, pozwalającym na ocenę efektywności działań inwestycyjnych w różnych
skalach przestrzennych. Jest ona obecnie powszechnie wykorzystywana zarówno podczas
ewaluacji zakończonych programów (np. programów operacyjnych Unii Europejskiej) jak i do
symulacji rezultatów działań dopiero planowanych. Dodatkowym walorem wskaźnika
dostępności potencjałowej jest uwzględnienie zmian w rozmieszczeniu mas, najczęściej
ludności. Tym samym przy porównaniach długookresowych możliwa jest obserwacja nie
tylko efektów zmian stanu infrastruktury transportowej, ale także rezultatów zachodzących
równolegle ruchów migracyjnych. Ponadto zależnie od przyjętej w modelu funkcji oporu
odległości atrakcyjność mas (celów podróży) może zmniejszać się szybciej lub wolniej wraz ze
wzrostem odległości. Pozwala to na wykonanie odrębnych analiz dla podróży krótkich (jak
np. dojazdy do pracy) i długich.
Badania dostępności potencjałowej w skali europejskiej prowadzone są od lat głównie przez
ośrodki niemieckie (Spiekermann, Schurmann 2007), a także na potrzeby projektów ESPON
(1.2.1., 1.1.3, ESPON, SeGI, FOCCI). Ponadto niektóre kraje (m.in. Hiszpania, Polska i Czechy)
prowadzą tego rodzaju analizy dla swoich terytoriów. Najczęściej wykorzystywany jest
poziom NUTS3, a wyniki prezentuje się w postaci wskaźnika odniesionego do średniej
europejskiej (rozumianej jako przestrzeń ESPON). Przyjęta metodologia oraz rozkład
potencjału demograficznego i ekonomicznego w Europie determinują najwyższe wartości
współczynnika dostępności w rejonie tzw. „Pentagonu” (z jądrem na styku granic Niemiec,
Francji, Belgii i Luksemburga). Dostępność w sposób naturalny maleje ku peryferiom
badanego obszaru. Zaburzenia w koncentrycznym układzie wartości współczynnika wynikają
z rozmieszczenia dużych inwestycji liniowych (autostrady, szybkie koleje), względnie z
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braków w infrastrukturze (często uwarunkowanych środowiskiem naturalnym względnie
spuścizną silnie w przeszłości sformalizowanych granic politycznych).
W okresach postępu inwestycyjnego w transporcie (a taki miał miejsce w Polsce w ostatnich
latach) dochodzi do różnicowania poziomu dostępności postrzeganej z perspektywy
europejskiej, krajowej i regionalnej (rycina 1). Niektóre obszary relatywnie dobrze dostępne
z rdzenia Unii Europejskiej, pozostają peryferyjnymi w skali kraju. Przykładem mogą być
regiony Polski zachodniej (zwłaszcza województwo dolnośląskie z Wrocławiem), coraz lepiej
powiązane z układem drogowych sieci niemieckich, przy jednoczesnym oderwaniu
komunikacyjnym od stolicy kraju. Jednocześnie w obrębie samego regionu dolnośląskiego
sytuacja jest dodatkowo zróżnicowana wewnętrznie. Niektóre ośrodki lokalne położone w
Sudetach są bardzo słabo dostępne z Wrocławia. Ośrodek dobrze powiązany transportowo
na poziomie krajowym może być słabo dostępny ze swojego zaplecza, co ma wpływ na
wielkość rynku pracy i dostępność do usług społecznych. Dotyczy to zwłaszcza niektórych
obszarów metropolitalnych borykających się z permanentną kongestią. Przedstawiony
przykład pokazuje, że wskaźnik dostępności potencjałowej może być wykorzystywany
zarówno do terytorializacji polityki europejskiej (oparte na nim zasady koncentracji środków
ramach polityki spójności proponowano w Raporcie przygotowanym przez Polską
prezydencję; Zaucha i in. 2014), jak tez krajowej, a nawet regionalnej.
Aktualnie (2014) prowadzone są prace nad modernizacją stosowanego przez polskie
Ministerstwo
Transportowej

Infrastruktury
(WMDT

II).

i

Rozwoju

Wskaźnika

Prace wykonuje

Międzygałęziowej

Instytut

Dostępności

Geografii i Przestrzennego

Zagospodarowania PAN. Ich efektem będzie możliwość stałego monitorowania zmian
dostępności w układzie zarówno międzygałęziowym, jak i gałęziowym. Nastąpi m.in.
ujednolicenie metodologii z tą stosowaną w badaniach europejskich (ESPON TRACC), a także
zróżnicowanie modeli ruchu stosowanych w transporcie drogowym i kolejowym dla
przewozów towarowych i pasażerskich.
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Rycina 1. Dostępność potencjałowa obszaru Polski w ujęciu europejskim, krajowym i regionalnym

Źródło: Komornicki, Rosik i in. 2013

Nie bez znaczenia pozostaje wskaźnik dostępności czasowej, który poza łatwością prezentacji
kartograficznej (mapy izochronowe; rycina 2) niesie możliwość tworzenia standardów
przypisanych poszczególnym jednostkom administracyjnym (np. liczba ludności mieszkająca
w obrębie izochrony utożsamianej z regionalnym rynkiem pracy - 60 minut - w transporcie
ogółem lub tylko w transporcie publicznym). Na bazie czasów przejazdu, przy uwzględnieniu
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ich organizacji można także analizować dostępność dzienną w układach wzajemnych
metropolii.

Rycina 2. Izochrony dojazdu samochodem osobowym do najbliższego ośrodka wojewódzkiego w roku 2013

Źródło: Komornicki i in. 2013

W ramach linking issues klucza dostępność wymienione są także przekształcenia modalne.
Ich jednokierunkowa kwantyfikacja jest trudniejsza. Musi opierać się na założeniu, że w
każdych warunkach wyższy udział transportu uznawanego za przyjazny środowisku,
względnie transportu publicznego jest korzystny dla spójności terytorialnej. Problemem
pozostaje zarówno definicja „przyjazności środowisku” jak też kwestia innych uwarunkowań
występujących na terenach zurbanizowanych (zwłaszcza w obszarach metropolitalnych) oraz
na terenach peryferyjnych (w tym wiejskich).
Problemy z adekwatnymi danymi mogą natomiast stanowić trudność w kwantyfikacji
dostępności w sensie energetycznym i telekomunikacyjnym. Zwłaszcza w pierwszym
wypadku identyfikacja jednego wskaźnika diagnostycznego jest uwarunkowana zarówno
zapotrzebowaniem na energię, jak też lokalizacją elektrowni i układem oraz jakością (a nie
tylko długością) sieci przesyłowych. W przypadku dostępności telekomunikacyjnej, w Europie
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powszechnie stosuje się wskaźnik liczby ludności objętej możliwością korzystania z
szerokopasmowego Internetu. Wskaźnik ten musi być jednak uzupełniany elementem ekompetencji, a także ewentualnym komponentem kosztowym. W Polsce analogiczne dane
nie są dostępne na poziomie lokalnym. Jako miary alternatywne próbowano w Polsce (dla
terenu województwa mazowieckiego) wykorzystywać wskaźnik liczby domen internetowych
w powiatach oraz odsetek deklaracji podatkowych PIT składanych drogą elektroniczną (Siłka
2014). Pierwszy wskaźnik obrazuje raczej pośrednio aktywność gospodarczą. Drugi jest
potencjalnie bardziej przydatny, gdyż składanie deklaracji przez Internet jest równolegle
uwarunkowane możliwościami infrastrukturalnymi, jak też kompetencyjnymi.

Rycina 3. Osoby, które złożyły deklaracje PIT drogą elektroniczną w województwie mazowieckim (2009)

Źródło: Siłka 2014

Przykład dostępności przestrzennej pokazuję wielość możliwych analiz o charakterze czysto
geograficznym, które mogą być użyteczne nie tylko dla prowadzenia polityki regionalnej
(względnie polityki spójności), ale także dla stopniowego terytorializowania polityk
sektorowej, w tym przypadku przede wszystkim polityki transportowej, polityki miejskiej
oraz polityk telekomunikacyjnej i energetycznej. Szczegółowo możliwości wykorzystania
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wskaźników dostępności na potrzeby terytorializacji przedstawiono w tabeli 2. Jednocześnie
miary dostępności są także jednym z najlepszych sposobów określenia dostępu do usług
pożytku publicznego, co zostało omówione w kolejnym podrozdziale.
Tabela 2. Klucz terytorialny usługi pożytku publicznego – potencjalne wskaźniki
Zagadnienia wiążące
Wskaźniki
Uwagi
(linking issues)
Dostępność w wymiarze Wskaźnik dostępności czasowej względem
Opcjonalnie miara może być
globalnym
portów morskich i portów lotniczych, jako
liczona odrębnie dla transportu
węzłów w komunikacji globalnej
pasażerskiego i towarowego
Dostępność w wymiarze Wskaźnik dostępności potencjałowej
Analizy dla transportu drogowego
europejskim i
międzygałęziowej liczony w ujęciu
istnieją (Rosik 2012), dla innych
transgranicznym
europejskim
gałęzi oraz w ujęciu
międzygałęziowym będą dostępne
w końcu 2014 r. Wskaźnik
zmodernizowany będzie dostępny
w końcu 2014 r, ale tylko dla
transportu drogowego
Wskaźniki dostępności czasowej względem
Opcjonalnie można analizować w
styków sieci infrastrukturalnych krajów
układzie domkniętym dla dwóch
sąsiednich
sąsiednich krajów, względnie
regionów rozciętych granica
polityczną (por. Więckowski i in.
2014)
Dostępność w wymiarze Wskaźnik dostępności potencjałowej
Opcjonalnie miara może być
krajowym i dostępność międzygałęziowej liczony w ujęciu krajowym
liczona odrębnie dla transportu
między metropoliami
pasażerskiego i towarowego;
zmodernizowany wskaźnik
WMDTII będzie dostępny w końcu
2014 r.
Wskaźnik dostępności dziennej (0-1) w
Miara powinna być analizowana
układach między metropoliami
przede wszystkim dla transportu
publicznego
Dostępność głównych i Dostępność czasowa do sieci ośrodków
Miara powinna być analizowana
drugorzędnych,
poziomu regionalnego (wojewódzkich),
odrębnie dla transportu
ośrodków regionalnych względnie subregionalnego, liczba ludności
indywidualnego i publicznego;
(w tym dostępności
mieszkająca w obrębie izochrony (np. 60
wskaźnik dla transportu
usług użytku
minut) od takich ośrodków
drogowego po modernizacji
publicznego)
będzie dostępny w końcu 2014 r.
Struktura gałęziowa
transportu (modalsplit), transport
publiczny, transport
intermodalny

Udział gałęzi bardziej przyjaznych środowisku
naturalnemu w transporcie pasażerskim

Łączność elektroniczna
(E-connectivity)

Odsetek ludności obsługiwanej przez internet
szerokopasmowy

Liczba osób wysyłających deklaracje PIT drogą
internetową
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Konstrukcja wskaźnika nie jest
jednoznaczna, najbardziej
przejrzysta pozostaje w przypadku
udziału osób dojeżdżających do
pracy transportem publicznym w
obrębie metropolii
Wskaźnik nie jest powszechnie
dostępny w Polsce (istnieją tylko
informacje o podaży operatorów),
a dodatkowo powinien być
uzupełniany wskaźnikiem
„umiejętności internetowych” (eliteracy)
Wskaźnik alternatywny, dostępny
i łączący w sobie element

Dostęp do sieci
energetycznych

Gęstość sieci przesyłowych

infrastrukturalny oraz
koncepcyjny. Wykorzystywany
podczas analiz w ramach
programu Trendy Rozwojowe
Mazowsza (Siłka 2014).
Właściwsze byłoby stosowanie
odsetka wysyłających (na terenach
wiejskich wiele osób nie jest
płatnikami PIT)
Trudności w pozyskaniu danych o
wymiarze jakościowym

Reasumując, większość wskaźników pozwalających na ocenę dostępności transportowej jest
możliwa do relatywnie prostego oszacowania. Wymaga ona stosowania zestandaryzowanej
metodologii oraz odpowiednich baz danych dotyczących układu i parametrów sieci
transportowych. Dane GUS maja w tym wypadku znaczenie uzupełniające. Wskaźniki
struktury modalnej budzą wątpliwości merytoryczne, a miary dostępności energetycznej są
silnie uwarunkowane dostępem do odpowiedniej informacji o charakterze przestrzennym.
Rozwinięcia metodologicznego wymagają wskaźniki dostępności telekomunikacyjnej.
Wskaźniki rekomendowane, jako możliwe do pozyskania lub obliczenia na poziomie co
najmniej powiatów oraz spełniające wymienione na wstępie kryteria podstawowe to:


wskaźnik dostępności międzygałęziowej potencjałowej liczony w ujęciu krajowym (WMDT II);



wskaźnik dostępności drogowej potencjałowej liczony w ujęciu europejskim (WDDTII);



liczba ludności mieszkająca w obrębie izochrony 60 minut od ośrodków regionalnych;



odsetek ludności wysyłających deklarację PIT droga internetową.

3.Klucz terytorialny usługi użytku publicznego
Dostępność do usług publicznych może być rozumiana w trzech wymiarach, którym (w
przeciwieństwie do terminologii polskiej) odpowiadają trzy różne pojęcia stosowane w
literaturze anglojęzycznej. Są nimi accessibility (dostępność rozumiana w sensie
przestrzennym), availability (dostępność rozumiana jako istnienie na danym terytorium
określonych placówek usługowych) oraz affordability (dostępność rozumiana jako
osiągalność finansowa względem określonego typu usług). Determinuje to wskazania dla
polityki społecznej oraz innych powiązanych polityk sektorowych. Co więcej słaba
dostępność przestrzenna może być wynikiem braków w infrastrukturze społecznej (zbyt
rzadka sieć określonych placówek ogółem, lub też placówek o określonej jakości
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oferowanych

usług,

np.

medycznych),

infrastrukturze

transportowej

(względnie

teleinformatycznej; zła możliwość indywidualnego dotarcia) oraz w istnieniu i organizacji
transportu publicznego (możliwość dotarcia dla określonych grup społecznych). Braki w
infrastrukturze transportowej są charakterystyczne dla regionów słabiej rozwiniętych (np.
nowe kraje akcesyjne; Polska, Rumunia) lub oddalonych geograficznie (Islandia). W projekcie
ESPON SeGI (ESPON SeGI Final Report, 2014) wskazano, że jednym z istotnych rodzajów
usług charakteryzujących się dużą dynamiką w ujęciu regionalnym jest sam transport
publiczny. Wynika to z dużej elastyczności transportu, zwłaszcza autobusowego, względem
zmian popytu na usługi (łatwość zamykania linii). Ponadto konieczność zapewnienia dostępu
do transportu publicznego jest silnie uwarunkowana strukturą demograficzną (starzenie się
społeczeństwa).
Zakres pojęcia usługi jest we współczesnych analizach szerszy niż ten, jaki przyjmujemy w
rozumieniu potocznym, a do pewnego stopnia także odmienny od wynikającego z podziału
na trzy bazowe sektory gospodarki. W Raporcie z projektu ESPON SeGI zdefiniowano Services
of General Intersts jako „sumę” Social Services of General Intersts oraz Services of General
Economic Interests (w tym infrastruktura techniczna, telekomunikacyjna i pocztowa). Same
Social Services of General Intersts projekt określa przy tym, jako usługi rynku pracy, edukacji,
ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi i osobami starszymi, opieki społecznej i mieszkalnictwa
socjalnego (ESPON SeGI Final Raport, 2014).
Pierwszy zestaw wskaźników ilustrujących Services of General Intersts zaproponowano w
czwartym Raporcie Kohezyjnym Unii Europejskiej (CCE, 2007; Marques da Costa i in. 2011).
Obejmował on usługi transportowe (gęstość i poziom wykorzystania autostrad, gęstość i
poziom wykorzystania linii kolejowych, wielkość ruchu lotniczego, przewozy żeglugą,
regionalna dostępność do środków transportu), energetyczne (konsumpcja energii, udział
ropy naftowej w konsumpcji energii, przepustowość sieci energetycznej), telekomunikacyjne
(dostęp do sieci o dużej przepustowości, możliwości dostępu do sieci szerokopasmowych na
terenach miejskich i wiejskich), ochrony zdrowia (dostępność do służby zdrowia, podaż
ośrodków zdrowia, liczba łóżek w szpitalach względem liczby ludności) oraz związanych z
ochroną środowiska (dostęp do wody, zanieczyszczenie i oczyszczanie wód, produkcja
odpadów). Zaproponowany wówczas zestaw wydaje się jednak niepełny (brak niektórych
rodzajów usług, np. edukacyjnych) i niekonsekwentny (miary obrazujące infrastrukturę
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mieszają się z tymi pokazującymi wielkość konsumpcji, a zatem wykorzystanie tejże
infrastruktury, np. przewozy). Wiąże się to z generalnym problemem rozróżnienia
wskaźników obrazujących sytuację usług pożytku publicznego oraz kontekstu ich
funkcjonowania (Marques da Costa 2013).

Rycina 4. Szkoły średnie dostępne w czasie do 30 minut podróży samochodem osobowym

Źródło: ESPON TRACC Final report, 2014; Stępniak i in., 2013

Wskaźniki szeroko rozumianego wyposażenia w usługi pożytku publicznego testowano z
wykorzystaniem realnych danych statystycznych na poziomie europejskim oraz w ramach
case studies w projektach ESPON TRACC i ESPON SeGI. W projekcie ESPON TRACC
zaproponowano alternatywne sposoby określania dostępności do usług posługując się
odwróconą miarą dostępności czasowej (np. liczba szkół średnich dostępna w czasie
przejazdu niższym niż 30 minut; rycina 4) oraz miarę dostępności potencjałowej z
wykorzystaniem zmienionej „masy” ośrodków. W drugim wypadku dostępność służby
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zdrowia oceniano jako dostępność potencjałową do lekarzy (ich liczba stała się „masą” w
tradycyjnym modelu; rycina 5). Obie miary charakteryzowały się wyższą zmiennością
przestrzenną aniżeli w przypadku tradycyjnych miar wyposażenia (np. gęstość placówek
względem powierzchni lub liczby ludności). Tym samym spełniały one kryterium przydatności
przy terytorializacji polityk.

Rycina 5. Dostępność potencjałowa do lekarzy

Źródło: ESPON TRACC Final report, 2014; Stępniak i in., 2013
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Rycina 6. Dostępność szkół podstawowych

Źródło: ESPON SeGI Final Report, 2014, Stępniak, Rosik 2013

W projekcie ESPON SeGI zaproponowano szeroki zestaw 50 wskaźników kluczowych (Breuer
I., Milbert A., 2013). Większość z nich odnosiła się do liczby ludności, a zatem obrazowała
wyposażenie jednostek w różnego rodzaju placówki oraz układy sieciowe. W praktyce w tym
samy projekcie w ramach badania case studies (Świątek i in. 2013 oraz Stępniak i Rosik 2013)
podjęto próbę analiz stanu usług w różnych krajach wg tych samych wskaźników.
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Porównywalność danych pokazała się ograniczona. W przypadku badań dostępności
transportowej do usług udało się je wykonać dla szkół podstawowych (patrz rycina 6),
średnich i wyższych, placówek służby zdrowia, szpitali, aptek, stacji kolejowych, węzłów na
autostradach oraz lotnisk międzynarodowych. Także i w wymienionych przypadkach
uzyskany

wynik

przestrzenny

był

bardzo

zdeterminowany

wielkością

jednostek

terytorialnych wykorzystywanych w badaniu.
Analizy wykonane w ramach projektów ESPON TRACC i ESPON SeGI potwierdziły także
relatywnie dobre i równomierne wyposażenie polskiej przestrzeni w takie usługi pożytku
publicznego jak służba zdrowia oraz szkolnictwo średnie. Pomimo to ujawniły się
dysproporcje w możliwościach wyboru różnych placówek (szpitali, lekarzy, szkół) w
bezpośrednim sąsiedztwie miejsc zamieszkania (w odpowiednich izochronach). Koncentracja
lekarzy jest wyraźnie większa niż koncentracja ludności, co skutkuje większym wyborem w
zakresie ochrony zdrowia w największych ośrodkach. Także w zakresie szkolnictwa
metropolie i ośrodki średniej wielkości dysponują o wiele większa gamą wyboru placówek.
W Polsce, w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego słaby dostęp do usług publicznych
wskazano jako główną przyczynę złych perspektyw rozwojowych części polskich obszarów
wiejskich. W KPZK 2030 podkreślono również, że obszary o złej dostępności do usług są
rozmieszczone mozaikowo na terenie całego kraju. Jako podstawowe rodzaje usług
wymieniono, w tym kontekście, edukację, ochronę zdrowia, kulturę i usługi komunalne.
Dokument wskazuje na potrzebę określenia standardów dostępu do usług (zarówno przez
właściwych Ministrów na szczeblu centralnym, jak też na poziomie regionów). Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego podjęło próbę delimitacji obszarów o najgorszym dostępie do usług
publicznych (rozumianych jako obszary funkcjonalne, patrz dalsza część niniejszego
opracowania). Zadanie to nie okazało się łatwe (Komornicki 2014; w druku). W wariancie
pierwszym próby delimitacji, przyjęto metodę spełnienia określonych

warunków

brzegowych, z których każdy odpowiada jednemu rodzajowi usług. W rozważanym
równolegle wariancie drugim po części oparto się na dostępności transportowej do
ośrodków różnej wielkości. W każdej kategorii wyznaczono warunki brzegowe. W pierwszym
uznano, że delimitacja powinna być prowadzona na poziomie powiatowym, w drugim zaś na
poziomie gminnym.
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Testy

potencjalnych

warunków

brzegowych

przeprowadzono

dla

wskaźników

reprezentujących rodzaje usług zapisanych w KPZK 2030. W przypadku dostępu do edukacji
analizowano liczbę szkół średnich (szkoły dające prawo zdawania matury po ukończeniu).
Uzyskany obraz był dość mozaikowy i niejednorodny. Wysokie nasycenie szkołami średnimi
zanotowano w powiatach grodzkich. Jednocześnie w ich bezpośrednim otoczeniu liczba szkół
była już bardzo mała (sytuacja taka wystąpiła nawet w sąsiedztwie Warszawy). Tak przyjęty
wskaźnik nie uwzględniał możliwości dojazdu (czasem nawet bliskiego) przez granice
administracyjne powiatu. Ocena przydatności wskaźnika dla potrzeb delimitacji była tym
samym negatywna. Alternatywą było zastosowanie wskaźnika odnośnie szkolnictwa
podstawowego, co jednak groziło uzyskaniem obrazu bardzo wyrównanego przestrzennie. W
przypadku usług w zakresie służby zdrowia zbadano rozkład nasycenia powiatów placówkami
podstawowej opieki zdrowotnej (ZOZ-y). Uzyskany obraz był wyrównany przestrzennie. W
zdecydowanej większości powiatów na 10 tys. mieszkańców przypadało 3 lub 4 ZOZ-y.
Podobnie jak, wspomniane wcześniej, szkoły podstawowe, placówki medyczne w relatywnie
wyrównany sposób wypełniają polską przestrzeń (ich rozmieszczenie jest proporcjonalne do
zaludnienia). Czynnikiem decydującym jest mierzona lokalnie dostępność (czas dojazdu) oraz
jakość tych placówek. Reasumując, także w tym wypadku ocena przydatności wskaźnika do
delimitacji była negatywna.
W przypadku kryterium wyposażenia w infrastrukturę komunalną możliwe było
zastosowanie wskaźnika wyposażenia w wodociąg, kanalizację lub oczyszczalnie ścieków.
Zdecydowano się na odsetek ludności podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Wybór taki jest
uzasadniony specyfiką polskiej sieci infrastruktury komunalnej. Sieć wodociągowa była
często rozbudowywana bez jednoczesnego rozwoju sieci kanalizacyjnej. Tworzy to sytuację
patologiczną, będąca potencjalnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Jednocześnie
poziom obsługi przez oczyszczalnie ścieków jest niekiedy wyższy niż przez kanalizację, co
także może tworzyć patologię, a tym samym trudność w poprawnej interpretacji.
Zastosowano miarę odsetka mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Uzyskany
obraz był spójny przestrzennie i stanowił przesłankę dla pozytywnej oceny wskaźnika.
W przypadku dostępu do usług kulturalnych konieczne było znalezienie wskaźnika
obrazującego sytuację także na obszarach peryferyjnych. Sprawdzano przydatność miary jaką
jest liczba domów kultury na 100 tys. mieszkańców powiatu. Uzyskany obraz pokazywał
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ponownie relatywnie dobre wyposażenie ludności w tego typu obiekty w większości
regionów kraju.
Ostatecznie w opisywanym badaniu przyjęto, że lepszym obrazem wyposażenia w
infrastrukturę społeczną jest dostępność transportowa do ośrodków skupiających
odpowiednie placówki. Założono, że w warunkach, kiedy placówki szczebla podstawowego
rozłożone są równomiernie w przestrzeni (szkoły podstawowe, Zoz-y, domy kultury), o
dostępie do usług decyduje osiągalność placówek wyższego szczebla (szkoły średnie i wyższe,
przychodnie specjalistyczne szpitale, kina i teatry), które znajdują się w najbliższych
ośrodkach powiatowych i wojewódzkich. W tych warunkach zmiennymi diagnostycznymi
mogą być, obliczone niezależnie, dostępność transportowa do obydwu typów ośrodków
administracyjnych. Dodatkowo, jako trzecia zmienna pozostawiono, ocenione pozytywnie w
wariancie I, wyposażenie ludności w sieć kanalizacyjną. Wykorzystano wskaźnik dostępności
czasowej oparty na modelu prędkości IGiPZ PAN (Komornicki i in. 2010).
W przypadku dostępu do ośrodków powiatowych przyjęto ostry warunek brzegowy 15
minut. Celem było wydzielenie jedynie tych obszarów, gdzie dostępność transportowa do
lokalnych placówek usługowych jest bardzo dobra. Uzyskano mozaikowy obraz przestrzenny.
Był on jednak możliwy do interpretacji. Gorsze wartości wskaźnika występowały na północy
Polski (częściowo z uwagi na wielkość powiatów). Lepsza sytuacja miała miejsce wokół
dużych ośrodków, a częściowo także w ciągach korytarzy transportowej. W przypadku
dostępności do miast wojewódzkich badano czas dojazdu do 18 ośrodków (w województwie
kujawsko-pomorskim uwzględniono zarówno Toruń, jak i Bydgoszcz, zaś w lubuskim Zieloną
Górę oraz Gorzów Wielkopolski). Przyjęto warunek brzegowy na poziomie 60-minutowego
czasu dojazdu. Uzyskany obraz przestrzenny wskazywał na istnienie zwartych kompleksów
niespełniających warunku, położonych na peryferiach większości województw, w tym w
szczególności na Pomorzu Środkowym, Północnych Mazurach i Suwalszczyźnie, na wschodzie
i północy Mazowsza, w południowej Wielkopolsce i w Karpatach. Podstawą ostatecznego
wydzielenia obszarów funkcjonalnych było spełnienie wszystkich warunków. W efekcie
przeprowadzonej procedury wyodrębnionych zostało 27 obszarów funkcjonalnych słabej
dostępności do usług publicznych (rycina 7), skupionych głównie w Polsce wschodniej i
centralnej. Większość delimitowanych jednostek koncentruje się w pasach peryferii
wewnętrznych, względnie na terenach przygranicznych.
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Rycina 7. Wynikowa propozycja delimitacji obszarów o najniższym poziomie dostępu do dóbr i usług
warunkujących możliwości rozwojowe

Źródło: Komornicki, 2014

Reasumując klucz terytorialny usługi pożytku publicznego jest kluczem o dużych
trudnościach w prawidłowym kwantyfikowaniu. W wielu opracowaniach proponowane jest
bardzo szeroka gama wskaźników. Ich ostateczny wybór może być celowy, względnie
zdeterminowany chęcią konstrukcji jednego wskaźnika syntetycznego. Wychodząc od
wspominanych na wstępie tzw. linking issues (tabela 3) można przyjąć, że najbardziej
wskazane wydaje się komplementarne wykorzystanie wskaźników wyposażenia (gęstość,
miary względem liczby ludności) oraz dostępności. W obrębie poszczególnych państw, w
których reżim polityki społecznej jest na ogół jednolity na całym obszarze, na znaczeniu
dodatkowo zyskują wskaźniki drugiego rodzaju. Pokazał to przykład Polski, gdzie de facto bez
powodzenia podejmowano próby wykorzystania wskaźników wyposażenia dla delimitacji
obszarów o niskim poziomie usług pożytku publicznego. Nie zmienia to faktu, że w
proponowanych wskaźnikach nadal brak jest miar pokazujących jakość świadczonych usług,
która w niektórych sytuacjach może być głównym elementem różnicującym je przestrzennie.
Miary jakościowe powinny być, zatem, obok wspomnianych wcześniej miar kontekstu,
traktowane jako ważne wskaźniki uzupełniające. Przykładem mogą być wskaźniki wyników
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testów szkolnych (test gimnazjalny) kojarzone z dostępnością do szkół określonego poziomu.
W przypadku wskaźników dostępności szczególnie przydatne wydają się miary innowacyjne
(proponowane w projekcie ESPON TRAC), pokazujące sytuację przestrzenną od strony
usługobiorcy, a nie placówek świadczących usługi.

Tabela 3. Klucz terytorialny usługi pożytku publicznego – potencjalne wskaźniki
Zagadnienia wiążące
Wskaźniki
Uwagi
(linking issues)
Dostęp do usług użytku Gęstość (poziom wyposażenia) jednostek
W warunkach powszechności
publicznego
administracyjnych w określone placówki
niektórych usług publicznych
poszczególnych typów usług pożytku
wskaźnik może nie wykazywać
publicznego (np. liczba placówek na
pożądanej zmienności
mieszkańca)
terytorialnej
Usługi użytku
Dostępność czasowa do określonych placówek Wskaźnik spełnia oczekiwania w
publicznego na
(uniwersytety, szpitale)
przypadku placówek wyższego
obszarach słabo
rzędu; w innych przypadkach
zaludnionych i
lepsza opcja jest wskaźnik
wyludniających się
odwrócony pokazujący możliwości
wyboru placówek dostępnych w
określonym czasie dla mieszkańca
danej jednostki
Inwestycje w edukacje Liczba określonych placówek edukacyjnych w
Alternatywa może być wersja
określonym czasie dostępu
dynamiczna pokazująca rozwój
placówek edukacyjnych. Jej
zastosowanie musi być jednak
ostrożne, biorąc pod uwagę
czynniki demograficzne (liczba
placówek może maleć bez
pogarszania jakości, w warunkach
ubytku ludności)

W opisanych warunkach, wskaźniki rekomendowane, jako możliwe do pozyskania lub
obliczenia na poziomie co najmniej powiatów oraz spełniające wymienione na wstępie
kryteria podstawowe to:


wskaźnik syntetyczny wyposażenia w placówki usługowe (możliwe wykorzystanie różnych
zmiennych składowych, poddanych następnie procedurom statystycznym);



odsetek ludności obsługiwana przez sieci kanalizacyjne;



odsetek ludności mieszkającej w obrębie izochrony 15 minut od ośrodków powiatowych
(jako uzupełnienie proponowanego wcześniej wskaźnika liczby ludności w obrębie 60 minut
od ośrodka regionalnego).
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4.Klucz terytorialny zasoby terytorialne
Zastosowanie klucza zasoby terytorialne wiąże się ściśle z koncepcją rozwoju
endogenicznego. Wykorzystanie własnych zasobów regionu leży u podstaw definiowania
spójności terytorialnej. Klucz zasobów lokalnych może być też do pewnego stopnia
utożsamiany z pojęciem kapitału terytorialnego.
Z uwagi na charakter klucza, stosowane wskaźniki musza mieć charakter relatywny,
odnosząc rolę i wielkość zasobów lokalnych do wielkości ogólnych. W Raporcie bazowym
zaproponowano szereg wskaźników obrazujących zasoby lokalne jednostek terytorialnych, w
tym m.in.


Produkcje energii odnawialnej,



Wytwarzanie produktów lokalnych,



Zróżnicowanie gospodarki obszarów wiejskich,



Wskaźniki

kapitału

społecznego

(frekwencja

wyborcza,

aktywność

organizacji

pozarządowych, wskaźnik syntetyczny)


Szlaki związane z promocją dziedzictwa kulturowego



Udział prac w sektorach związanych ze środowiskiem (green jobs)
W tabeli 4 wskaźniki te poddano ocenie krytycznej, przede wszystkim z uwagi na ich
niejednoznaczność oraz istotne braki w dostępie do wiarygodnych danych statystycznych.
Potencjalnym ujęciem syntetycznym problemu mógłby być wskaźniki finansowe obrazujące
udział podatków umocowanych lokalnie (PIT, CIT, podatki lokalne) w dochodach budżetów
gmin oraz ilustrujące wielkość transferów finansowych płynących do gminy. Są to jednak
wskaźniki obrazujące stan obecny wykorzystania zasobów lokalnych, a nie ich rzeczywistą
wielkość.
Wśród miar pozwalających na ocenę potencjalnych zasobów wymienić należy przede
wszystkim:



Zasoby środowiska,



Dziedzictwo kulturowe,



Zasoby kapitału ludzkiego,



Zasoby kapitału społecznego,



Zasoby wynikające z położenia geograficznego.
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Tabela 4. Klucz terytorialny zasoby terytorialne – potencjalne wskaźniki
Zagadnienia wiążące
wskaźniki
(linking issues)
Czynniki terytorialne
Frekwencja Wyborcza
(specyfika środowisk
lokalnych)

Lokalne systemy i sieci
innowacji

Liczba i aktywność organizacji pozarządowych
Liczba związków międzygminnych (wspólne
projekty m.in. UE), związki producenckie

Zarządzanie aktywami
kulturowymi i
przyrodniczymi

Powierzchnia jednostki objęta formami
ochrony środowiskowej (system tradycyjny i
NATURA 2000)

Liczba obiektów znajdujących się w wykazie
zabytków

Energia odnawialna i
lokalna produkcja
energii
Terytorialne zasoby dla
produkcji energii

Rewitalizacja miast

Udział energii odnawialnej w lokalnej
konsumpcji
Wskaźniki środowiskowe obrazujące siłę
wiatru, liczbę dni o pełnym nasłonecznieniu,
zasoby energetyczne wód powierzchniowych

Środki przeznaczone na rewitalizację w
strukturze budżetów lokalnych

Uwagi
Słuszniejsze wydaje się
skorzystanie ze wskaźnika
frekwencji w wyborach
samorządowych, a nie
parlamentarnych
Ograniczona jakość danych
Dane na ogół trudno dostępne,
możliwe do pozyskania w
przypadku projektów UE
Możliwe jest stosowanie
wskaźnika syntetycznego
pozwalającego na bonitację
obszarów chronionych z uwagi na
poziom ochrony (porównaj
Degórski 2012)
Wykazy zawierają obiekty o
bardzo różnej randze i są trudne w
porównaniach
międzyregionalnych, a tym
bardziej międzynarodowych
(porównaj ESPON ATTREG Final
Report 2013)
W warunkach polskich
odpowiednie dane są trudne do
pozyskania
Dane są na ogół wynikiem
opracowań dotyczących
określonego zagadnienia (por.
Ekspertyzy dla KPZK 2030;
Jasiulewicz 2008, Gasidło, Popczyk
2008), wydzielenia rejonów o
potencjalnych możliwościach
bazowania na własnych zasobach
energetyczny ma najczęściej
charakter autorski.
Istotny jest element jakościowy
pokazujący charakter rewitalizacji

Zasoby środowiska obejmują zarówno obszary chronione i obszary otwarte (które mogą być
traktowane w kategoriach świadczeń ekosystemu – ecosystem services), jak też zasoby
surowców naturalnych oraz przestrzeń i warunki produkcyjne dla rolnictwa, leśnictwa lub
rybołówstwa. Jedną z prób znalezienia wskaźników dla tzw. green economy podejmowano
m.in. na Węgrzech posługując się takimi miarami jak m.in. rozmieszczenie gleb najwyższych
klas, dostępność wód podziemnych, dochody z małych gospodarstw rolnych (Duray 2012). W
warunkach polskich nie wszystkie wymienione miary znalazłyby analogiczne zastosowanie.
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Można zastanawiać się, czy duża liczba małych farm (rozdrobnienie agrarne) nie jest raczej w
Polsce (zwłaszcza w części południowo-wschodniej) obciążeniem, aniżeli atutem środowiska.

Rycina 8. Obszary funkcjonalne kształtowania potencjału rozwoju wyznaczone na podstawie przestrzennego
rozmieszczenia terenów cennych przyrodniczo

Źródło: Degórski 2012, opracowanie P. Milewski

Pokrycie danego obszaru terenami chronionymi może stanowić prosty wskaźnik, ale z uwagi
na różna rangę poszczególnych form ochrony może być zastąpiony wskaźnikiem
bonitacyjnym. Przykładem może być zaproponowany przez Degórskiego (2012), dla gmin z
zastosowaniem wag dla poszczególnych kategorii ma następującą postać matematyczną
(rycina 8):
∑ (Pa*4 + Pb*3 + Pc*2 + Pd)*Pg-1
w której poszczególne symbole oznaczają:
a - obszary Natura 2000 (siedliskowe) – waga 4
b - park narodowy, rezerwat przyrody, rezerwaty biosfery – waga 3
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c - obszary Natura 2000 (ptasie), Parki krajobrazowe, korytarze ekologiczne – waga 2
d - obszary chronionego krajobrazu, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły
przyrodniczo-krajobrazowe – waga 1
P – powierzchnia formy ochrony prawnej
Pg – powierzchnia całkowita gminy

Niezbędne dane pochodzą w tym wypadku z map wektorowych obszarów chronionych (bazy
danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska; Degórski 2012).
Raport bazowy Polskiej Prezydencji, w sposób szczególny uwypukla znaczenie własnych
zasobów energetycznych regionów, w tym zwłaszcza zasobów w zakresie OZE. Dane w tym
zakresie są dostępne na poziomie poszczególnych rodzajów energii odnawialnej (por.
Gasidło i Popczyk 2008). Najczęściej dotyczy to charakterystyk klimatycznych (dni wietrzne
oraz słoneczne jako podstawa do rozwoju energetyki wiatrowej lub solarnej) lub
hydrograficznych (energia wodna). Ewentualne wskaźniki syntetyczne i regionalizacje mają
charakter autorski i nie pozwalają na stosowanie ich jako miar uniwersalnych. Trudno
kwantyfikowalne są także zasoby dziedzictwa kulturowego. Najczęściej stosowaną miarą jest
liczba obiektów wpisanych do określonych rejestrów. W rzeczywistości oznacza to daleko
posunięta nieporównywalność informacji.
Stosunkowo łatwo mierzalne pozostają wskaźniki kapitału ludzkiego. W układach
przestrzennych dostępne są dane odnośnie liczby i odsetka ludności posiadającej określony
stopień wykształcenia (lub odwrotnie nielegitymujących się ukończeniem szkoły), a także
informacje o wynikach testów gimnazjalnych. Ograniczeniem jest brak ciągłości danych
(pochodzą z Narodowych Spisów Powszechnych) oraz czynnik migracyjny (selektywny
odpływ ludności lepiej wykształconej). Powszechnie stosowanymi wskaźnikami kapitału
społecznego są frekwencja wyborcza, liczba organizacji pozarządowych, przynależność do
stowarzyszeń. Spośród wymienionych najbardziej uniwersalnym wydaje się wskaźnik
frekwencji w lokalnych wyborach samorządowych.
Zasoby związane z położeniem geograficznym mogą być oceniane raczej w ujęciu zerojedynkowym. Jako zasób zgodnie z różnymi opracowaniami uznaje się położenie w strefach
atrakcyjnych turystycznie (wybrzeże, pojezierza, góry), położenie przygraniczne (tylko w
warunkach granic o określonym poziomie przenikalności), położenie w węzłach lub
korytarzach transportowych. Nieco problematyczne wydaje się wykorzystanie wskaźników
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związanych z rewitalizacją. Dostępne są jedynie wskaźniki nakładowe (łatwiejsze w
kwantyfikacji) obejmujące głównie inwestycje wspierane ze środków Unii Europejskiej
(www.mapafunduszy.gov.pl). W tej sytuacji właściwsze może okazać się zastosowanie
ogólnej skłonności do podejmowania lokalnych inwestycji, mierzonej np. udziałem inwestycji
w wydatkach budżetów gminnych.
Reasumując, wskaźniki rekomendowane, jako możliwe do pozyskania lub obliczenia na
poziomie co najmniej powiatów oraz spełniające wymienione na wstępie kryteria
podstawowe to:


Wskaźnik syntetyczny pokrycia obszarami chronionymi (wg. Degórskiego lub modyfikowany);



Udział ludności z wykształceniem wyższym;



Wskaźnik frekwencji wyborczej w wyborach lokalnych;



Udział nakładów inwestycyjnych w wydatkach budżetów gmin.

5.Klucz terytorialny sieci miast
Klasyczny christallerowski układ powiązań duże miasto – zaplecze traci stopniowo swoje
znaczenie jako determinanta zróżnicowań przestrzeni społeczno-ekonomicznej (Komornicki i
in. 2013). Zastępuje go układ systemu metropolii, obejmujący dany kraj, kontynent, a nawet
cały glob. Sieci metropolii (aglomeracji) wytwarzają dynamiczną synergię twórczego wzrostu
na zasadzie wzajemności, wymiany wiedzy i spontanicznej kreatywności (Domański R. 2005).
Warunkiem pojawienia się korzyści sieci jest powiązanie ośrodków nowoczesnym systemem
transportowym i telekomunikacyjnym. Z drugiej strony rozwój infrastruktury następuje
często w odpowiedzi na popyt, jakim są interakcje ekonomiczne, społeczne lub polityczne.
Wzajemny układ metropolii może się opierać na konkurencji (na rynku krajowym lub
globalnym), zależności (klasyczny układ hierarchiczny) lub współpracy (gospodarka sieciowa;
Komornicki i in. 2013). W praktyce w przypadku poszczególnych typów interakcji dominujący
może być inny rodzaj współzależności. M. Castells (1998) sformułował teorię przestrzenni
przepływów. Według niego współczesne społeczeństwo jest zorganizowane wokół
przepływów: kapitału, informacji, technologii, wyobrażeń, dźwięków i symboli. Przepływy te
stały się procesem, kształtującym gospodarkę, politykę, a przede wszystkim przestrzeń.
Struktura przestrzenna jest określana nie tyle przez miejsca, ale głównie przez sieć
wzajemnych powiązań.
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Poszukując wskaźników dla klucza sieci miast możliwe są dwa podstawowe podejścia;


wskaźniki obrazujące pozycję i rolę poszczególnych ośrodków;



wskaźniki przedstawiające relacje pomiędzy parami ośrodków (zbierane w ujęciu
macierzowym).
Oba rodzaje miar mogą być przydatne przy terytorializacji polityk, a tym samym przy
definiowaniu spójności terytorialnej. W pierwszym wypadku możliwe jest różnicowanie
miast pod względem ich pozycji względem innych ośrodków oraz polityka ukierunkowana na
wzmocnienie ich powiązań sieciowych. W drugiej sytuacji przedmiotem polityk stają się
same relacje, co może być np. wskazaniem dla terytorialnie ukierunkowanej polityki
transportowej (odniesienie siły powiązań społeczno-gospodarczych do możliwości
wzajemnych połączeń infrastruktury transportowej lub telekomunikacyjnej).
Badanie powiązań pomiędzy największymi miastami w Polsce było przeprowadzone w latach
2007-2010 w IGiPZ PAN (por. Komornicki, Siłka [red] 2010, Komornicki i In. 2013).
Wykorzystano w nim miary:



Powiązań demograficznych (migracyjnych oraz zawieranych małżeństw),



Powiązań ekonomicznych (właścicielskich oraz lokalizacji filii),



Powiązań transportowych (rozwój infrastruktury i dostępność dzienna),



Powiązań telekomunikacyjnych (Internet),



Powiązań naukowych (realizacja projektów, recenzowanie doktoratów),



Powiązań politycznych (umowy partnerskie, przynależność do organizacji).
W przypadku miar demograficznych konieczne jest zastosowanie danych macierzowych,
które są gromadzone przez GUS, ale nie są publikowane (wymagają dodatkowych
odpłatnych zamówień). Co więcej aby uzyskać pełny obraz sytuacji celowe jest kumulowanie
danych z co najmniej kilku lat, gdyż pojedyncze przekroje czasowe mogą być obarczone
zniekształceniami. W warunkach polskich układ powiązań demograficznych odznacza się
zaskakująco wysokim stopniem koncentracji na kierunkach do stolicy (rycina 9).
W przypadku powiązań ekonomicznych dane pochodzić mogą z baz o charakterze
komercyjnym. Jakość tych źródeł bywa często kwestionowana, gdyż nie uwzględniają one
niektórych podmiotów (często znaczących). Miarą powiązań transportowych w relacjach
międzymetropolitalnych może być czas przejazdu, prędkość przejazdu względnie wskaźniki
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dostępności dziennej (patrz wyżej) uwzględniającej element organizacyjny w transporcie
publicznym. Alternatywnie można także stosować miary zero-jedynkowe pokazujące czy
dane miasta są połączone określonym środkiem transportu na odpowiednim poziomie
techniczno-organizacyjnym (np. czy istnieje między nimi autostrada, kolej o prędkości ponad
160 km/h lub czy łączy je bezpośrednia linia lotnicza). Informacje o powiązaniach
internetowych (rycina 10) nie są w pełni kompletne, ale z uwagi na natężenie ruchu w sieci
telekomunikacyjnej, można je do pewnego stopnia uznać za reprezentatywne. Dane o
powiązaniach naukowych i politycznych pochodzą z odpowiednich baz (w tym OPI) i na ogół
są stosunkowo łatwo dostępne.
Rycina 9. Przepływy migracyjne (zameldowania i wymeldowania) w latach 2005 i 2006 według rejestracji
bieżącej GUS. Mapa obejmuje wszystkie przepływy międzypowiatowe.

Źródło: Komornicki i in. 2013; opracowanie P. Śleszyński

W

ramach

tego

samego

projektu

analizowano

także

niektóre

aspekty

relacji

międzynarodowych (handel zagraniczny i turystykę przyjazdową; porównaj ryciny 11 i 12). W
tym wypadku dane pochodzą z Ministerstwa Finansów względnie z GUS i są łatwo dostępne.
W obu przypadkach nie można jednak określić siły powiązań z innymi miastami, a jedynie z
państwami (kierunek wywozu lub narodowość nocujących cudzoziemców).
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Rycina 10. Połączenia internetowe w latach 2007 i 2008
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Źródło: Komornicki i in. 2013; opracowanie P. Siłka na podstawie www.netdimes.org.
Rycina 11. Eksport do wybranych krajów w metropoliach w 2009 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Celnego Ministerstwa Finansów; Komornicki i
in. 2013.

30

Rycina 12. Noclegi udzielone turystom z wybranych krajów według ośrodków w 2009 r. (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS; Komornicki i in. 2013

Wyniki projektu wykorzystano m.in. przy typologiach proponowanych w raporcie Polskiej
Prezydencji (Bohme i in 2011). Badania potwierdziły wyraźny podział analizowanego zbioru
metropolii na cztery grupy (klasy) różniące się natężeniem, strukturą i kierunkiem interakcji
międzymetropolitalnych (wewnętrznych oraz z otoczeniem). Są to (Komornicki i in. 2013):


Warszawa

–

silne

związki

ze

wszystkimi

ośrodkami

krajowymi;

silne

związki

międzynarodowe, w tym z niektórymi metropoliami otoczenia; ogromna koncentracja
jednokierunkowych (w stronę stolicy) powiązań ekonomicznych i migracyjnych; silna bariera
infrastrukturalna dla rozwoju powiązań.


Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto – metropolie o nieco silniejszych związkach z
pozostałymi

ośrodkami

(nie

tylko

z

Warszawą);

wzrastające

znaczenie

relacji

międzynarodowych, ale w większości ukierunkowanych na ośrodki odległe.


Łódź i konurbacja górnośląska – metropolie o niejednorodnym charakterze powiązań;
zaznaczające swoją obecność w niektórych typach relacji (np. konurbacja górnośląska w
powiązaniach naukowych, Łódź w ruchu internetowym), przy jednoczesnym braku innego
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rodzaju powiązań, względnie ich jednokierunkowym ustawieniu w stronę metropolii
stołecznej (migracje); co charakterystyczne są to metropolie o relatywnie dobrej i
poprawiającej się sytuacji transportowej.


Białystok, Lublin, Szczecin – metropolie peryferyjne o powiązaniach skierowanych prawie
wyłącznie ku stolicy (w przypadku Szczecina także do Poznania); aktywne w przygranicznych
relacjach z pojedynczymi metropoliami otoczenia.

Tabela 5. Klucz terytorialny sieci miast – potencjalne wskaźniki
Zagadnienia wiążące
Wskaźniki
(linking issues)
Interakcje pomiędzy
Wielkość i struktura eksportu z metropolii
metropoliami w skali
UE
Liczba nocujących turystów zagranicznych

Interakcje między
głównymi krajowymi
biegunami wzrostu

Siła powiązań właścicielskich przedsiębiorstw
w układzie międzynarodowym
Umowy partnerskie pomiędzy miastami w
układzie międzynarodowym
Relacje demograficzne (migracje, małżeństwa)
w układzie macierzowym
Relacje ekonomiczne w układzie macierzowym

Czynniki terytorialne
(specyfika środowisk
lokalnych)

Dostępność w ramach
metropolii i pomiędzy
metropoliami

Powiązania telekomunikacyjne między
ośrodkami (internet)
Powiązania naukowe ośrodków akademickich
(realizacja projektów, recenzowanie
doktoratów)
Posiadanie funkcji metropolitalnych, udział
zatrudnionych w sektorze R&D, liczba
studentów na 1000 mieszk.

Dostępność dzienna pomiędzy metropoliami
w transporcie publicznym
Liczba ludności w obrębie izochrony 60 minut
(rynek pracy) dojazdu transportem
publicznym do centrum metropolii

Uwagi
Brak jest danych obrazujących
relacje względem konkretnych
miast zagranicznych (a nie krajów)
Brak jest danych obrazujących
relacje względem konkretnych
miast zagranicznych (a nie krajów)
Odpowiednie bazy danych nie są
kompletne
Ocena umów powinna być także
jakościowa
Dane są dostępne w GUS, ale nie
są publikowane (dostęp jest
płatny)
Odpowiednie bazy danych nie są
kompletne
Dostępne są tylko dane na
określonej próbie
Dane są dostępne po zamówieniu
w odpowiednich instytucjach (OPI)
Dane powinny być agregowane
dla obszarów metropolitalnych lub
dla funkcjonalnych obszarów
miejskich (FUA’s), a nie dla miast
w granicach administracyjnych
Dane są dostępne na bazie
wskaźników dostępności czasowej
oraz rozkładów jazdy
Wskaźnik dla transportu
drogowego po modernizacji
będzie dostępny w końcu 2014 r.

W Raporcie bazowym Polskiej Prezydencji wymieniono jako potencjalne wskaźniki głównie
miary relacyjne (z naciskiem na współpracę w dziedzinie badań i rozwoju oraz w układach
międzynarodowych). Takie odniesienie mają także odpowiadające temu kluczowi
zagadnienia wiążące (linking issues; tabela 5). Miarą obrazującą sytuację samego ośrodka
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jest tzw. specyfika środowisk lokalnych (trudno kwantyfikowalna w kontekście układów
sieciowych) oraz związane z nią funkcje metropolitalne.
Reasumując łatwiejsze, w sensie technicznym, wydaje się wykorzystanie wskaźników
obrazujących pozycję ośrodków w sieci (uzupełnionych o ich wybrane funkcje
metropolitalne), aniżeli bazowanie na danych relacyjnych (pomimo, że to one lepiej oddają
rzeczywistość przestrzenną). W tych warunkach wskaźniki rekomendowane, jako możliwe do
pozyskania lub obliczenia na poziomie co najmniej powiatów oraz spełniające wymienione
na wstępie kryteria podstawowe to:


Poziom eksportu towarów zagranicę względem liczby mieszkańców (lub produkcji sprzedanej
przemysłu);



Liczba nocujących cudzoziemców na 1000 mieszkańców;



Liczba studentów na 1000 mieszkańców;



Liczba projektów naukowych realizowanych we współpracy z innymi ośrodkami.
6. Klucz terytorialny regiony funkcjonalne
Charakter klucza regiony (lub obszary) funkcjonalne jest nieco odmienny od pozostałych
zaproponowanych w dokumencie Polskiej Prezydencji. Klucz ten obrazuje przede wszystkim
zmianę podejścia do oceny procesów przestrzennych, poprzez oderwanie się od
dominujących dotąd, granic administracyjnych. Przy takim założeniu nie jest możliwe
wyznaczenie jednego uniwersalnego zestawu wskaźników obrazujących klucz terytorialny
„obszary funkcjonalne”. Każdy z obszarów jest, bowiem swego rodzaju regionem (w
rozumieniu Dziewońskiego 1967), a zarazem innym podzbiorem przestrzeni geograficznej.
Każdy obszar funkcjonalny ma w takim rozumieniu inne cechy warunkujące jego domknięcie.
Dopiero te cechy możemy ilustrować wskaźnikami.
Jednocześnie, alternatywnie, możliwe są odmienne podejścia do obszarów funkcjonalnych,
jako do:



nakładających się jednostek wypełniających przestrzeń społeczno-ekonomiczną;



jako do synonimu czynnika aglomeracji w rozwoju społeczno-ekonomicznym.
W pierwszym przypadku wszystkie jednostki podlegają wówczas działaniom różnych polityk
sektorowych, stając się przejawem ich terytorializacji. W drugim poszukując wskaźników
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musimy odwołać się do dynamiki w zakresie koncentracji zasobów (w tym kapitału
materialnego i ludzkiego w regionach).
6.1. Regiony funkcjonalne jako jednostki przestrzenne
W polskich ośrodkach obecnie prowadzone są prace dotyczące, regionów/obszarów
funkcjonalnych rozumianych jako jednostki przestrzenne. W dużej części są one odpowiedzią
na zapisy zawarte w przyjętej w roku 2011 nowej Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030. Wyzwaniem jest w pierwszej kolejności poprawna ich
delimitacja. Badania delimitacyjne mają długa tradycję w polskiej i światowej geografii
społeczno-ekonomicznej. Obejmowały one m.in. delimitację okręgów przemysłowych, a
bardziej współcześnie funkcjonalnych obszarów miejskich i obszarów metropolitalnych.
Obecnie problem dotyczy szerszego spektrum zagadnień. Jednocześnie również w tym
wypadku właściwy dobór wskaźników nie jest zawsze możliwy, z uwagi zarówno na ich
dostępności, jak i jakość.
Nowa Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 zdefiniowała ponad 20
różnych typów obszarów funkcjonalnych (OF), mających w założeniu stać się przedmiotami
polityki o charakterze terytorialnym. Ich liczba jest większa niż we wcześniejszych podobnych
dokumentach, a także większa niż w proponowanej wcześniej wersji eksperckiej (Korcelli i in.
2010). Wyznaczono cztery podstawowe rodzaje takich obszarów:


określone w odniesieniu do całego systemu osadniczego, wyznaczone na podstawie stopnia
urbanizacji, obejmujące obszary miejskie – rdzenie i ich strefy funkcjonalne – i obszary
funkcjonalne wiejskie,



wyznaczone na podstawie typu potencjału rozwojowego ze względu na występowanie
szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej i warunków dla polityki rozwoju w
skali makroregionalnej,



wyznaczone ze względu na możliwość wystąpienia konfliktów przestrzennych związanych ze
sposobem wykorzystania ich potencjału przyrodniczego i kulturowego,



wymagające restrukturyzacji i rozwoju nowych funkcji przy użyciu instrumentów właściwych
polityce regionalnej.
W dokumencie nie przeprowadzono ostatecznej delimitacji, żadnego typu OF, choć w
niektórych przypadkach scharakteryzowano dość jednoznacznie zasady takiej delimitacji.
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Podstawa prawna (Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym…. 2003) nie
nakładała na Koncepcję takiego obowiązku. Przyjęcie odpowiednich kryteriów, a następnie
sama delimitacja stały się jednak warunkiem wykorzystania OF w efektywnej polityce
przestrzennej. Prace w tym zakresie trwają nadal (pomimo ponad 2 lat jakie minęły od
przyjęcia KPZK 2030 przez Rząd). Jednym z istotnych ograniczników pozostaje brak
odpowiednich wskaźników, które pozwalałyby nie tylko na samą delimitację, ale także na
późniejszy efektywny monitoring i ewaluację ewentualnej interwencji.

Rycina 13. Delimitacja FUA’s wg ESPON

Źródło: ESPON 1.4.3. Final Report; www.espon.eu
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Rycina 14
Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych wg Śleszyńskiego (jeden z wariantów)

Źródło: Śleszyński 2012

Z polskich prac, jako najbardziej zaawansowane wymienić należy analizy delimitacyjne
obszarów

metropolitalnych

oraz

funkcjonalnych

obszarów

miejskich.

Początkowo

prowadzone były one w oparciu o analizy zbioru cech (funkcje metropolitalne; m.in.
delimitacja wg Unii Metropolii Polskich i wg Smętkowskiego, 2005), a po części także
delimitacje ESPON (rycina 13). Z czasem ich podstawą stały się przede wszystkim powiązania
funkcjonalne (Śleszyński 2012; rycina 14).
W Raporcie Bazowym Polskiej Prezydencji obszarom funkcjonalnym przypisano pięć spośród
zdefiniowanych zagadnień wiążących (tabela 6). Koncentrują się one wokół obszarów
funkcjonalnych rozumianych jako lokalne rynki pracy, dostępności do ośrodków średniej
wielkości, a także ich rozwoju, a ponadto wskazują na rolę miasta kompaktowego, jako
generującego mniejsze koszty (w tym środowiskowe). Takie rozumienie pojęcia obszaru
funkcjonalnego czyni z niego w pierwszej kolejności narzędzie przełamania tradycyjnego
podziału na obszary wiejskie i miejskie. Podział ten, szczególnie w warunkach polskich
(administracyjny tryb przyznawania „praw miejskich”) jest oderwany od rzeczywistych
procesów urbanizacyjnych i sprzyja tworzeniu fałszywego obrazu statystycznego przestrzenni
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społeczno-ekonomicznej. Tym samym obszar funkcjonalny jest nie tyle problemem
terytorialnym, co raczej alternatywnym sposobem postrzegania terytorium. Autorzy Raportu
przypisali mu bardzo szeroką gamę przykładowych wskaźników obejmujących m.in.:


Dostępność czasową transportem publicznym do ośrodków regionalnych;



Dynamikę zmian ludności małych i średnich miast (SMESTO);



Poziom kontrolowania suburbanizacji (ograniczenie jej do obszarów wzdłuż korytarzy
transportu publicznego);



Dojazdy do pracy;



Migracje między obszarami wiejskimi i miejskimi;



Poziom kongestii transportowej w miastach.
Zwrócono

także

uwagę

na

potrzebę

wyodrębniania

transgranicznych

obszarów

funkcjonalnych, podając jako przykład tworzenie szkół średnich obejmujących obszary z
dwóch sąsiadujących krajów oraz transgraniczne rynki pracy. Część zaproponowanych
wskaźników jest ściśle powiązana z innymi omawianymi wyżej kluczami terytorialnymi, w
tym zwłaszcza z kluczem dostępność i usługi pożytku publicznego, a do pewnego stopnia z
kluczem sieci miast.

Tabela 6. Klucz terytorialny obszary funkcjonalne (jako jednostki przestrzenne) – potencjalne wskaźniki
Zagadnienia wiążące
Wskaźniki
Uwagi
(linking issues)
Rozszerzenie lokalnych Dojazdy do pracy
W Polsce dane na temat dojazdów
rynków pracy
są niepełne, ale dostępne w
układzie macierzowym dla roku
2006 (gminy) i 2011 (NSP;
powiaty)
Zwiększanie masy
Zmiany liczby ludności ośrodków i
Ograniczeniem na terenie Polski
krytycznej ośrodków
otaczających obszarów funkcjonalnych (FUA’s) jest niska jakość statystyki
dzięki współpracy
ludnościowej (zwłaszcza
terytorialnej
migracyjnej)
Dostępność
Dostępność czasowa do ośrodków
Ograniczeniem jest właściwe
drugorzędnych
regionalnych i subregionalnych
wybór jednostek uznanych za
biegunów wzrostu i
regionalne bieguny wzrostu
ośrodków regionalnych
(zwłaszcza jeżeli mają być nimi
także niektóre ośrodki szczebla
niższego niż wojewódzki)
Połączenia
Dostępność transportem publicznym do
Wskaźnik może być miarą
komunikacyjne z
ośrodków regionalnych i subregionalnych
bezwzględna, a może także
ośrodkami regionalnymi
pokazywać różnicę w czasie
dojazdu między transportem
indywidualnym a transportem
publicznym
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Kompaktowe miasta
(zrównoważone miasta)

Proporcja liczby mieszkańców w obszarze
rdzeniowym i strefie podmiejskiej

Interpretacja wskaźnika wymaga
uwzględnienia specyficznym
warunków lokalnych (np.
położenia względem elementów
środowiska naturalnego,
obszarów chronionych itp.)

W tej sytuacji, najbardziej celowe wydaje się nie tyle proponowanie konkretnych
wskaźników (te mogą być różne w przypadku poszczególnych typów obszarów
funkcjonalnych), co raczej podanie wskaźników pozwalających na delimitację takich
obszarów, bez odnoszenia się do tradycyjnego podziału administracyjnego. W Polsce
delimitacja taka musi odbywać się na poziomie gminnym. Najbardziej adekwatnymi wydają
się wskaźniki relacyjne:


Dojazdy do pracy w układzie macierzowym, lub opcjonalnie udział dojeżdżających do pracy w
innej gminie w otoczeniu wybranych wstępnie ośrodków określonej rangi (regionalnych,
subregionalnych);



Migracje w układzie macierzowym.
6.2. Regiony funkcjonalne jako synonim czynnika aglomeracji
Wyznaczenie wskaźników obrazujących klucz regiony funkcjonalne rozumiany jako znaczenie
czynnika aglomeracji może być dokonane na drodze mierników dynamicznych, lub z
zastosowaniem metodologii autokorelacji przestrzennej (por. m.in. Bivand 1980, Ratajczak
1980). Tak ujęte miary nie odpowiadają jednak bezpośrednio zagadnieniom wiążącym
(linking issues) leżącym u podstaw wydzielenia kluczy terytorialnych (stad inny układ tabeli
7). Metoda autokorelacji przestrzennej może zostać zastosowana względem miar
obrazujących stan lub względem proponowanych równolegle wskaźników dynamicznych.
Wskaźniki dynamiczne powinny obejmować relatywnie długie okresy (zmienność
jednoroczna nie jest wystarczająca do oceny trendów aglomeracyjnych). Po części mogą one
bazować na tych samych danych pierwotnych jakie byłyby stosowane przy rozumieniu
regionów funkcjonalnych jako jednostek przestrzennych. Odrębnie powinna być oceniona
tendencja do koncentracji ludności i działalności gospodarczej. W pierwszym przypadku pod
uwagę powinna być brana odrębnie ludność ogółem (koncentracja popytu) oraz ludność w
wieku produkcyjnym (koncentracja zasobów pracy). W drugim istotne jest wychwycenie
różnych aspektów działalności gospodarczej od aktywności w sektorze MSP (liczba
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podmiotów w systemie REGON), przez ich produkcję (produkcja sprzedana) po wymierny
efekt dla społeczności lokalnej (dochody z CIT).
Tabela 7. Klucz terytorialny obszary funkcjonalne (jako synonim czynnika aglomeracji) – potencjalne
wskaźniki
Wskaźniki
Uwagi
Długookresowa zmiana liczby ludności w wieku
Proponowany okres 5 letnie lub nawet 10
produkcyjnym
letni. Dane sa dostępne w zasobach GUS,
wskaźnik mógłby być obliczany w każdym
roku dla stałej liczby poprzedzających go lat.
Długookresowa zmiana liczby podmiotów
Proponowany okres 5 letnie lub nawet 10
gospodarczych
letni. Dane są dostępne w zasobach REGON,
wskaźnik mógłby być obliczany w każdym
roku dla stałej liczby poprzedzających go lat.
Długookresowa zmiana wartości produkcji sprzedanej Proponowany okres 5 letnie lub nawet 10
przemysłu
letni. Dane są dostępne w zasobach GUS
(tylko poziom powiatowy, z wyłączeniem
niektórych jednostek objętych tajemnica
statystyczną), wskaźnik mógłby być obliczany
w każdym roku dla stałej liczby
poprzedzających go lat.
Autokorelacja przestrzenna jednostek pod względem Dane dostępne w GUS poddane określonej
dynamiki zmian ludności w wieku produkcyjnym
procedurze statystycznej (statystyka I
Morana) uzupełniona o lokalne wskaźniki
zaleznoći (LISA)
Autokorelacja przestrzenna jednostek pod względem
wielkości dochodów gmin z podatku CIT przeliczonego
na 1 mieszkańca

Dane dostępne w GUS poddane określonej
procedurze statystycznej (statystyka I
Morana) uzupełniona o lokalne wskaźniki
zaleznoći (LISA)

Do czynnika aglomeracji nawiązują klasyczne metody delimitacji okręgów przemysłowych,
oparte na zatrudnieniu w przemyśle (m.in. Wrzosek 1972, Misztal 1980, Fierla 1987). W
swoich podstawach bazowały one jednak na statycznym obrazie sytuacji w jednostkach. Tym
samym obrazowały poziom koncentracji, a nie procesy skupiania (wykorzystywano gęstośc
zatrudnienia oraz warunek ciągłości przestrzennej). W późniejszym okresie do badania
struktur przemysłowych wykorzystywano także metodę autokorelacji przestrzennej I
Morana, (porównaj Gierańczyk 2008). Autokorelację badano dla obliczonego wcześniej
wskaźnika syntetycznego rozwoju przemysłu, który miał jednak nadal charakter statyczny
(obraz dla jednego przekroju czasowego). Analizę autokorelacji w ujęciu dynamicznym
stosuje Smętkowski w odniesieniu do poziomu gospodarczego krajów Europy ŚrodkowoWschodniej. Jednocześnie zwraca on jednak uwagę na trudności w interpretacji statystyk
globalnych I Morana, związane z faktem, że podobne wartości można obserwować przy
różnych rozkładach przestrzennych (Smętkowski 2008).
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Reasumując poszukując wymiernych wskaźników tak rozumianych regionów funkcjonalnych
dla jednostek lokalnych słuszniejsze wydaje się pozostanie przy, prostszych w interpretacji,
wskaźnikach dynamiki koncentracji. Najbardziej adekwatnymi wydają się:
 Długookresowa zmiana liczby ludności w wieku produkcyjnym
 Długookresowa zmiana wartości produkcji sprzedanej przemysłu

7. Podsumowanie
Reasumując, jeśli poszukujemy odpowiedzi na pytanie jak mierzyć (kwantyfikować) spójność
terytorialną, wykorzystując w tym celu zdefiniowane klucze, celowe wydaje się podzielenie
tychże kluczy na:
 Klucze-problemy
 Klucze-narzędzia
Kluczami problemami są bez wątpienia dostępność, usługi pożytku publicznego oraz sieci
miast. Co więcej wszystkie one przenikają się wzajemnie, także w kontekście przydatności i
wyboru wskaźników. Obszary funkcjonalne stanowią raczej klucz – narzędzie (zarówno
narzędzie badania-analiz, jak i narzędzie działania – terytorializacji polityk). Charakter klucza
zasoby lokalne jest dwoisty. Ich brak jest problemem i może być przedmiotem działania
(polityk terytorialnych). Jednocześnie właściwe wyodrębnienie zasobów lokalnych jest do
pewnego stopnia narzędziem, podstawą dla efektywnej polityki ukierunkowanej
terytorialnie.
Powyżej przy charakterystyce poszczególnych kluczy wskazano na pewne wskaźniki, jako
najbardziej przydatne przy opisie kluczy terytorialnych, a tym samym możliwe do
wykorzystania przy operacjonalizowaniu terminu spójności terytorialnej. Poniżej te same
wskaźniki zestawiono w tabeli 8 dokonując ich oceny pod kątem spełniania zdefiniowanych
na wstępie zasad/kryteriów (dostęp danych, zmienność przestrzenna, wrażliwość na
interwencję). Każdy z kryteriów oceniono w skali od - (nie spełnia kryterium), poprzez +/(częściowo spełnia kryterium) i + (dobrze spełnia kryterium) po ++ (bardzo dobrze spełnia
kryterium).
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Tabela 8. Przydatność wybranych wskaźników w świetle przyjętych kryteriów
Klucz
Wskaźnik
Kryteria/zasady
terytorialny
Dostępu danych
Zmienności
przestrzennej
Dostępność
wskaźnik dostępności
międzygałęziowej
+
++
potencjałowej liczony w ujęciu
krajowym (WMDT II)
wskaźnik dostępności drogowej
potencjałowej liczony w ujęciu
+
++
europejskim (WDDTII)
liczba ludności mieszkająca w
obrębie izochrony 60 minut od
++
++
ośrodków regionalnych
odsetek ludności wysyłających
deklarację PIT droga
+/++
internetową
Usługi pożytku wskaźnik syntetyczny
publicznego
wyposażenia w placówki
usługowe (możliwe
wykorzystanie różnych
+/zmiennych składowych,
poddanych następnie
procedurom statystycznym)
odsetek ludności obsługiwana
++
++
przez sieci kanalizacyjne
odsetek ludności mieszkającej
w obrębie izochrony 15 minut
+
+
od ośrodków powiatowych
Zasoby
Wskaźnik syntetyczny pokrycia
terytorialne
obszarami chronionymi (wg.
+/++
Degórskiego lub
modyfikowany)
Udział ludności z
++
++
wykształceniem wyższym
Wskaźnik frekwencji wyborczej
++
++
w wyborach lokalnych
Udział nakładów
inwestycyjnych w wydatkach
++
+
budżetów gmin
Sieci miast
Poziom eksportu towarów
zagranicę względem liczby
+
++
mieszkańców (lub produkcji
sprzedanej przemysłu)
Liczba nocujących
cudzoziemców na 1000
++
++
mieszkańców
Liczba studentów na 1000
++
+
mieszkańców
Liczba projektów naukowych
realizowanych we współpracy z
+/++
innymi ośrodkami
Obszary
Dojazdy do pracy (macierz)
+/++
funkcjonalne
Migracje (macierz)
+/++
Długookresowa zmiana liczby
++
++
ludności w wieku
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Wrażliwości na
interwencję
++

+

++

+/-

+/-

++
+

+/-

+/-

+/-

+/+/+
+
+/-/+

produkcyjnym
Długookresowa zmiana
wartości produkcji sprzedanej
przemysłu

+/-

+

-/+

Zestawienie traktować należy jako propozycję autorską, która może nawet powinna być
dalej modyfikowana. Prawdopodobnie nadmiernie reprezentowane są wskaźniki związane z
dostępnością przestrzenną, co może wskazywać na potrzebę zredukowania ich liczby (np.
usuniecie wskaźnika pokazującego dostępność czasowa do miast powiatowych), względnie
agregacji do miar syntetycznych. Przedstawiona tabela pokazuje także, że wskaźniki
dotyczące zasobów lokalnych na ogół nie są wrażliwe na interwencję. Największa wrażliwość,
a tym samym przydatność do ewaluacji polityk terytorialnych występuje w przypadku miar
obrazujących dostępność oraz usługi pożytku publicznego.
Wykonane zestawienie może też prowadzić do refleksji odnośnie wzajemnego usytuowania
zdefiniowanych kluczy terytorialnych (rycina 15). Celem długofalowym jest wzmocnienie
zasobów lokalnych (endogenicznych) i rozwój terytoriów. Aby go osiągnąć w ramach polityki
terytorialnej staramy się oddziaływać na poprawę dostępności, rozwój szeroko rozumianych
usług pożytku publicznego oraz usiłujemy wzmacniać powiązania o charakterze sieciowym.
Aby nasze działania były efektywne musimy posługiwać się właściwymi jednostkami
przestrzennymi, którymi są obszary funkcjonalne.
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Rycina 15. Wzajemne usytuowanie kluczy terytorialnych

Klucze podatne na interwencję
(politykę terytorialną):




Uwarunkowania

Dostępność
Usługi pożytku publicznego
Sieci miast

Klucz – narzędzie


Obszary funkcjonalne

Klucze wyniki procesów
długookresowych (słabo podatne
na interwencję)

Polityka
ukierunkowana
terytorialnie



Źródło: opracowanie własne
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Zasoby lokalne
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