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PRZEDMOWA

W ostatnich dziesięcioleciach spośród nauk geograficznych w yodrębni
ła się geografia stosowana, w ty m zwłaszcza geografia planistyczna. Ta
ostatnia podejm uje trudne zadanie dostosowania rozwijającej się teorii
geografii na potrzeby planowania przestrzennego. Rozwój tej dziedziny
naukowej jest do pewnego stopnia odzwierciedleniem współczesnych
tendencji do skwantyfikowanego ujm ow ania zjawisk i procesów roz
woju społeczno-gospodarczego oraz jego konsekwencji dla jakości śro
dowiska człowieka. Na tej podstawie, w ykorzystując postęp w elektro
nicznej technice obliczeniowej, dąży się do konstruow ania sformalizo
wanych m atem atycznie modeli, które m ają odwzorowywać rzeczywistość
i umożliwiać symulowanie procesów rozwojowych.
Rzecz charakterystyczna jednak: im bardziej rozwija się ta nowa
gałąź geografii, tym większy rozłam pow staje pomiędzy osiągnięciami
teorii a p raktyką codzienną w warsztacie planow ania przestrzennego.
W ynika to z wielu powodów, ale nie najm niej w ażnym z nich jest fakt,
że geografowie nie są na ogół dostatecznie zapoznani z procesem budo
w y planów zagospodarowania przestrzennego i jego specyficznymi w y 
m aganiami, a planiści przestrzenni w pracy swej dopingowani term inam i
wolą opierać się na znanej sobie rutynie niż ryzykować stosowanie mało
znanych, a pracochłonnych procedur badawczych.
W tej sytuacji, jako podstawowe zadanie powiązania teorii z p ra k 
tyką, w yłania się spraw a stworzenia pomostu pom iędzy m etodam i ana
liz geograficznych a procedurą opracowania planów zagospodarowania
przestrzennego, zwłaszcza w skali regionalnej. Uświadamiając sobie tę
potrzebę, w Zakładzie Przestrzennego Zagospodarowania K ra ju IGiPZ
PAN podjęto tem at pt. M etody analiz geograficzno-ekonomicznych na
u ż y te k planowania przestrzennego, opracow yw any w grupie tem atycznej
Planowanie przestrzenne — m e to d y i wzorce problem u międzyresorto
wego I 28 — Podstawy przestrzennego zagospodarowania kraju.
Program opracowania tego tem a tu przew iduje kolejno:
— Zapoznanie się z realiam i w arsztatu planow ania przestrzennego
i sformułowanie jego potrzeb w zakresie m etod analitycznych.
— Opracowanie teoretycznych schem atów blokowych postępowania
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w budowie planu zarówno dla całości jego koncepcji, jak i w poszcze
gólnych elem entach s tru k tu ry przestrzennej regionów.
—• Sform ułowanie problem ów badawczych istotnych z p u n k tu widze
nia potrzeb w arsztatu planistycznego.
— Poszukiwanie względnie prostych m etod geograficznych a d e k w a t
nych do rozwiązania postawionych problem ów analitycznych.
— W ybór metod, które można by określić jako standardow e, ich
przetestowanie na konkretnych przykładach i opisanie na tej podsta
wie w formie procedur badawczych.
W ciągu dwóch lat, licząc od 1976 r., w ykonano trzy pierwsze z w y 
mienionych zadań badawczych zarówno w poszczególnych działach te -ч
m atycznych planu zagospodarowania przestrzennego, jak i w w y b ra 
nych dziedzinach analiz zbiorczych.
Zamieszczone w niniejszym zeszycie „D okum entacji Geograficznej”
a rty k u ły określić można jako relację autorów z przeprow adzonych do
tychczas prac w podjętym temacie. Zestaw opracow ań nie w yczerpuje
całości problem atyki badawczej omawianego tem atu. Je st jednak do
statecznie reprezentatyw ny, by dać Czytelnikowi pojęcie o sposobie po
dejścia do tem atu.
Należy podkreślić, że intencją całości prac nad tem atem jest udostęp
nienie uzyskanych rezultatów badań zarówno zainteresow anym geogra
fom, jak i praktykom planowania przestrzennego. Dla pierw szych m a
to być stym ulatorem do bliższego związania ich prac teoretycznych z po
trzebam i w arsztatu planistycznego, dla drugich zaś stanowić m a kom pedium względnie prostych m etod analitycznych pom ocnych w studiach do
konkretnego planu. Ze względu na ściśle geograficzny c h a ra k te r tego W y
dawnictwa zamieszczone w zbiorze artykuły skierowane są głównie do
geografów i służyć m ają pierwszem u z w ym ienionych zadań. Taki cha
rak te r artykułów w ynika zresztą także z dotychczasowego zaaw ansow ania
całości podjętego tem atu, którego pierwsze etapy koncentrow ały się na
poznaniu potrzeb w arsztatu planow ania przestrzennego.
Bolesław Malisz
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LEO KA DIA RYMKIEWICZ

I. PROBLEMATYKA LUDNOŚCIOWA
W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM
Problem atyka ludnościowa w planow aniu przestrzennym ma ch a 
ra k te r podstaw owy w stosunku do innych działów planu. W każdym
zagadnieniu rozpatryw anym w planie przestrzennym w ystępują ele -5
m enty demograficzne. Rozwój demograficzny bowiem determ inuje po
ziom i zm iany innych elem entów zagospodarowania przestrzennego. Dla
tego praw idłow e opracowanie koncepcji rozwoju ludności, właściwe u ję 
cie metodologiczne, poprawność prognoz itp. m ają istotne znaczenie dla
całości sporządzanego planu. Z drugiej strony popraw ne wnioskowa
nie w zakresie rozwoju ludności wym aga wszechstronnej znajom ości
specyfiki geograficznej regionu, jego stosunków gospodarczych i spo
łecznych.
ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE W PLANACH TYPU REGIONALNEGO

Planow anie przestrzenne na szczeblu wojewódzkim jest pod względem
m etod koordynowane i kierow ane przez In sty tu t Kształtow ania Środo
wiska, planow anie zaś na szczeblu m akroregionów prowadzone jest przez
zespoły planow ania regionalnego, tj. pewnego rodzaju D elegatury K o 
misji Planow ania przy Radzie Ministrów. Obydwie te instytucje w ydały
wiele instrukcji i wytycznych podległym sobie placówkom planistycz
nym , w których określane są cele, zakres i form a sporządzanych planów
przestrzennych. Instrukcje te zaw ierają wym agania jednostek c e n tral
nych w stosunku do opracow yw anych planów w ojewództw i m akroregio
nów. N arzucają takie ujęcia planow anych zagadnień, które um ożliwiały
by w ykonanie opracowań syntetycznych, koordynację planów w skali
k raju oraz zapewniały ich zgodność z założeniami planu krajowego. I n 
strukcje te pozostawiają jednak planistom wiele swobody, a naw et pew
ną dowolność w zakresie stosow anych metod i prowadzonych prac stu 
dialnych.
W w ykonyw aniu zadań i poleceń szczebla centralnego terenowe pla
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cówki planistyczne napotykają wiele trudności. Wśród najczęściej w y 
stępujących należy wymienić:
— trudności kadrow e polegające na b raku odpowiednich specjali
stów i niedostatecznym przygotowaniu nowo zatrudnionych pracow 
ników;
— niedostateczną znajomość metod analizy, oceny i prognozy rozpa
tryw anych zjawisk i procesów;
— napięte term iny w ykonyw anych prac;
— przeciążenie pracą bardziej doświadczonych pracowników k o n 
cepcyjnych;
— brak dostatecznej w spółpracy z innym i placówkami planistycz
nymi, zwłaszcza resortow ym i oraz z jednostkam i adm inistracji tereno
wej, co niekorzystnie ogranicza w ym ianę informacji i doświadczeń.
Powyższe uwagi o charakterze ogólnym, odnoszą się do całości za
gadnień planu, a więc również do zagadnień ludnościowych. W ym ienio
ne zaś trudności rzutują na sposób rozwiązywania problem ów ludnościo
wych. Analizy przeprow adzane w tym zakresie w biurach planowania!
przestrzennego opierają się głównie na wielu w ybranych współczynni
kach i wskaźnikach s tru k tu ry oraz dynam iki demograficznej. Podczas!
ich opracowania preferow ane są najprostsze metody, mało pracochłon
ne, pozwalające na szybką — chociaż często powierzchowną — ocenę
badanego zjawiska i wyciągnięcie wniosków. Taki sposób postępowania
zapewnia terminowość prac, ale nie g w aran tu je dobrej jakości sporzą
dzanych opracowań. Przedstaw iane koncepcje oraz słuszność ich ro z 
w iązań zależą przede w szystkim od doświadczenia, znajomości regionu,
ru ty n y i intuicji zawodowej planistów. Są to czynniki konieczne, w no
szące elem ent twórczy do planowania, ale niewystarczające. O pracowy
wane plany powinny bowiem bazować na wszechstronnych badaniach,
opartych na pełnych porów nyw alnych informacjach, a prowadzonych
za pomocą właściwie dobranych i w m iarę obiektyw nych metod.
Tryb opracowania zagadnień demograficznych we wszystkich placów
kach jest oparty na tych sam ych zasadach. Prezentow any schem at (rye. 1)
obrazuje w dużym uproszczeniu odtworzony proces pow stawania kon
cepcji rozwoju demograficznego w ojew ództw a lub m akroregionu. Jest on
przede wszystkim dostosowany do udzielenia odpowiedzi na pytania n a d 
rzędnych szczebli planowania.
J a k w ynika z tego schematu, prace planistyczne w zakresie zagadnień
demograficznych podzielić można na dwa etapy:
— pierwszy obejm uje analizę i ocenę stanu istniejącego badanych
zjawisk, przy czym przez stan istniejący rozumie się rok wyjściow y do
planu bez uwzględnienia retrospekcji;
— drugi obejm uje opracowanie perspektyw icznej koncepcji rozwoju
demograficznego, a więc określenie stosunków demograficznych w roku
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docelowym planu zgodnie z w ytycznym i i wskaźnikam i zaw artym i w pla
nach wyższego rzędu.
W takim ujęciu nie uwzględnia się procesów, które kształtow ały do
tychczasowy rozwój i doprowadziły do stanu istniejącego. Nie są też
dostatecznie uwzględniane przesłanki rozwojowe oraz procesy kształtu
jące stan w roku docelowym planu. Nie ma ciągłości analizy rozwoju
demograficznego; planista zajm uje się dwoma w ybranym i przekrojam i
czasowymi.
W obydwu wyodrębnionych etapach analizowane są głównie trzy pro
blem y: podaży siły roboczej, popytu na siłę roboczą oraz bilansu siły robo
czej.
Analiza p o d a ż y s i ł y r o b o c z e j polega na ocenie zasobów siły
roboczej regionu na podstawie wielkości i s tru k tu ry zaludnienia oraz
aktywności zawodowej jego mieszikańców. Uwzględniane są również tak ie
elem enty, mające w pływ na zasoby siły roboczej, jak ludność dw uzaw odowa oraz dojazdy do pracy. Dla okresu perspektywicznego wyjściowe
dane statystyczne zastępowane są odpowiednimi prognozami, a schem at
postępowania pozostaje taki sam. Now ym czynnikiem są tylko przew i
dywane ruchy m igracyjne. Wielkość i kierunki przemieszczeń m iędzyre
gionalnych (wojewódzkich) określa plan krajow y w sposób obligatoryjny.
Nie uwzględnia on jednak często specyfiki regionalnej.
Najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby centralne opracowywanie prog
noz demograficznych dla wszystkich województw przez odpowiednio p rzy 
gotowaną do tego rodzaju prac instytucję, jaką jest GUS. Zapewniałoby
to nie tylko jednorodność metodologiczną wszystkich prognoz, ale rów 
nież porównywalność oraz zgodność z założeniami planu krajowego i ogól
nokrajow ym bilansem ludności. Pozwalałoby też zaoszczędzić czas p la 
nistów przestrzennych. Aby jednak prognozy te spełniały swoją rolę,
m usiałyby być sporządzane terminowo. W praktyce natom iast byw a róż
nie.
Terenowe biura planistyczne nierzadko otrzym ują prognozy GUS
już po opracowaniu swoich planów. Zmuszone są więc do oparcia ca
łości prac na w łasnych koncepcjach, które nie zawsze są prawidłowe.
Ujaw nia to dopiero późniejsza konfrontacja z prognozami centralnym i,
co wym aga niekiedy przeprowadzenia licznych korekt lub naw et po
nownego opracowania planu.
Analiza obecnego i przyszłego p o p y t u n a s i ł ę r o b o c z ą r e 
gionu polega na ocenie istniejących i przew idyw anych miejsc pracy
w poszczególnych sektorach (działach) gospodarki narodowej. Podstaw ę
tej oceny stanowią wytyczne dotyczące rozw oju gospodarczego, resor
towe i branżowe zamierzenia lokalizacyjne, a także preferow ane k ieru n 
ki zmian w stru k tu rze zatrudnienia. W efekcie otrzym uje się sum ę
miejsc pracy w okresie planow anym. Dla planów krótkookresow ych in-
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form acje te są dość ścisłe, chociaż zbyt późno przekazywane. Dla planów
perspektyw icznych b rak jest na ogół w iarygodnych informacji. Te zaś, któ
re są podaw ane przez resorty często ulegają zmianom. Zmiany decyzji
w trakcie sporządzania planu przestrzennego zmuszają nieraz do p rzy ję
cia całkowicie nowej koncepcji. Analizy, o których mowa dotyczą glo
balnej wielkości w rozbiciu na sektory gospodarki narodowej. Nie ana
lizuje się natom iast s tru k tu ry przyszłego zatrudnienia pod kątem ja 
kościowym (np. pod względem w ykonyw anego zawodu, kwalifikacji itp.).
G łów nym celem opracow ywanych koncepcji ludnościowych w p l a 
nach przestrzennych jest b i l a n s s i ł y r o b o c z e j . Konfrontacja
potencjalnych zasobów siły roboczej regionu z sumą przyszłych m iejsc
pracy pozwala na ustalenie niedoborów i nadw yżek zatrudnienia. Daje
to możliwość z jednej strony oceny i korekty zakładanych kierunków
i wielkości m igracji zewnętrznej, z drugiej strony w a ru n k u je m igracje
w ew nętrzne stałe i w ahadłow e oraz zm iany proporcji zatrudnienia w po
szczególnych sektorach gospodarki narodowej. Efektem końcowym jest
osiągnięcie względnej równowagi m iędzy popytem i podażą siły robo
czej zgodnie z zakładaną s tru k tu rą zatrudnienia. Czynnikiem umożli
w iającym uzyskanie i zachowanie tej równowagi są między innym i do
jazdy do pracy. W granicach m ałych jednostek, jakimi są województwa,
możliwość sterowania codzienną m igracją ludności pozwala na w yrów 
nyw anie lokalnych dysproporcji między zasobami siły roboczej a m iejsca
mi pracy.
W szystkie zagadnienia szczegółowe analizowane w ram ach trzech
w ym ienionych problem ów ludnościowych rozpatryw ane są z uwzględ
nieniem miejsca zamieszkania (wieś lub miasto), płci i wieku. K on
cepcje rozw oju demograficznego są p unktem wyjścia do oceny stopnia
zaspokojenia potrzeb ludności w dziedzinie m ieszkalnictwa i usług. P rze
w idyw ana wielkość zaludnienia i s tru k tu ra rodzinna w poszczególnych
skupiskach miejskich i na wsi jest podstaw ą do sformułowania progra
m u budow nictw a mieszkaniowego, rozbudowy in fra stru k tu ry społecznej
i kom unalnej.
Do podstawowych źródeł informacji statystycznych z zakresu pro
blem atyki ludnościowej należą spisy powszechne, spisy kadrowe, reje
s tr y meldunkowe, badania terenow e i sprawozdawczość bieżąca. W spi
sach powszechnych i kadrow ych za podstawę 'klasyfikacji ludności p rzy j
m u je się faktyczną Obecność w danym miejscu w momencie spisu. Ta
kie ujęcie obrazuje rzeczywiste rozmieszczenie ludności na badanym
terenie, uwzględnia też grupę osób przebyw ających bez meldunku. Dla
innych celów (np. badań porównawczych nad stopniem zasiedziałości)
m ożna korzystać z dodatkow ych informacji biur meldunkowych. Spra
w a doboru kryteriów oceny zmian zaludnienia jest szczególnie ważna
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na obszarach o dużej zmienności zaludnienia (sezonowo). Wówczas dane
spisowe i m eldunkow e nie w ystarczają, konieczne są dodatkowe badania
terenow e i szacunki brakujących danych. W niektórych przypadkach
(np. analizy dojazdów do pracy) można w ykorzystać sprawozdawczość
bieżącą zakładów pracy.
Wszystkie inform acje statystyczne dotyczące zagadnień ludnościo
w ych przetw arzane są i analizowane w układzie adm inistracyjnym , czy
li w odniesieniu do granic adm inistracyjnych m iast i gmin, w szczegól
nych przypadkach zaś do miejscowości. Z p u n k tu widzenia planowania
przestrzennego taki układ odniesienia jest o p eraty w n y i wygodny. P o
zwala łatwo sumować wyniki dociekań w poszczególnych jednostkach
adm inistracyjnych różnych szczebli oraz u łatw ia uzyskanie inform acji
wyjściowych, ponieważ oparty jest na tych sam ych zasadach co sy
stem informacji statystycznej. Posługiwanie się układem a d m in istracy j
ny m jest jednak wskazane raczej w ujęciach syntetycznych. W opra
cowaniach analitycznych należałoby stosować inne układy odniesienia,
takie jak siatka geodezyjna, geograficzna, geom etryczna itp. W p ra k ty 
ce planistycznej, w niektórych pracach studialnych stosowane są siatki
geodezyjne lub spisowe. S kładają się one z jednostek m niejszych niż
adm inistracyjne, tj. z obwodów spisowych lub geodezyjnych. Na po
szczególne jednostki adm inistracyjne składa się zawsze całkowita liczba
obwodów. M ankam entem tych układów jest różna powierzchnia poszcze
gólnych jednostek oraz zmienność w czasie, co utrudnia porów nyw anie
badanych zjawisk.
W planow aniu regionalnym w innych k raja ch stosowane są siatki
geograficzne lub geometryczne. Stosowanie siatki geograficznej zapewnia
porównywalność w czasie, lecz nie w przestrzeni, gdyż oczka siatki są
różnej wielkości.
Najbardziej w arte upowszechnienia w polskim planow aniu przestrzeń^
ny m są siatki geometryczne. Spełniają one w arunki, k tó ry ch b rak in
n ym układom odniesienia:
— wszystkie jednostki m ają tę sam ą wielkość, a więc są porów ny
w alne pod w zględem powierzchni;
— siatki geom etryczne są niezależne od zmian administracyjnych.'
a więc dają możliwość dowolnego porów nyw ania w czasie. U tru d n ie
niem w stosowaniu siatek geometrycznych w polskich w a runkach jest
b rak odpowiednio przygotow anych danych statystycznych. Je st to jed
n ak trudność pozorna, ponieważ przejście z siatki geom etrycznej na u k ład
adm inistracyjny i odw rotnie jest stosunkowo łatwe, jeśli zastosuje się
m etodę punktow ą rozmieszczenia ludności. Najczęściej stosowane są siatki
prostokątne (kwadratowa) i heksagonalne.
Z geograficznego p u n k tu widzenia bardziej popraw na jest siatka
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heksagonalna, ponieważ sześciokąt jest figurą zbliżoną do koła. Ze
względu jednak na możliwości opracow ania i przetw arzania danych
statystycznych częściej stosowane są siatki prostokątne, ponieważ m a
szyny m atem atyczne mogą operować tylko tak im układem odniesienia.
KRYTYCZNA

OCENA

STOSOWANYCH

DOTYCHCZAS

METOD

Niektóre zasygnalizowane wcześniej słabe p u n k ty opracowań plani
stycznych z zakresu rozwoju demograficznego regionu w ym agają bliż
szego omówienia. Dotyczy to przede w szystkim następujących spraw:
— Zbyt statyczne jest ujęcie analiz demograficznych, które spro
wadza się jedynie do oceny stanu istniejącego. Słuszniejsze byłoby
ujęcie dynamiczne, ukazujące n a podstawie badań retrospektyw nych
procesy demograficzne i gospodarcze, które ukształtow ały stan istnie
jący. Takie ujęcie pozwoliłoby również na obserw ację zmian i trendów
oraz mogłoby stanowić przesłankę do wnioskowania o przyszłych prze
mianach.
— Celem nadrzędnym opracow ywanych koncepcji ludnościowych
w planach przestrzennych jest bilans siły roboczej. W ydaje się, że ce
lem rów norzędnym powinno być określenie zaludnienia regionu, jako
podstaw y do opracow ania koncepcji rozwoju osadnictwa, zainwestowa
nia te re n u itp. Zagadnienia rozmieszczenia ludności i procesów kon
centracji nie są przedm iotem badań w ram ach obecnie sporządzanych
planów województw.
— Operowanie system em adm inistracyjnym , jako układem odniesie
nia, narzuca sztyw ny podział na miasto i wieś. Je st to podział czysto
form alny, któ ry nie powinien stanowić k ry te riu m w analizie zjawisk
ludnościowych. Istotny jest sty l i w a ru n k i życia mieszkańców danego
obszaru, a nie status adm inistracyjny miejscowości, w której mieszka
ją. Nie docenia się roli procesów urbanizacyjnych, wzajem nego prze
nikania miejskiego i wiejskiego m odelu życia oraz konsekwencji zmian
s tru k tu raln y ch , jak starzenie się ludności, fem inizacja itp.
— W ydaje się, że zestaw elem entów analizow anych w ocenie po
daży siły roboczej nie jest pełny. Szczególnie b rak u je inform acji o ja 
kości zasobów siły roboczej, a zwłaszcza jej s tru k tu ry zawodowej oraz
kwalifikacji. U w zględniane są jedynie globalne zasoby w rozbiciu na
płeć i trzy podstaw ow e g rupy wieku.
— Podobna uw aga dotyczy oceny zasobów m iejsc pracy. W planach
przestrzennych uw zględniany jest tylko podział na sektory i działy go
spodarki narodow ej, natom iast pom ijana jest s tru k tu ra stanowisk i w y 
m agane kwalifikacje.
— Sposób opracow yw ania koncepcji rozwoju demograficznego w nie
których kw estiach w ydaje się zbyt zależny od w ytycznych i założeń od

http://rcin.org.pl

16

górnych. Wielkość m igracji przyjm uje się np. wyłącznie na podstawie
w ytycznych planu krajowego bez analizy faktycznych ruchów m igracyj
n ych w przeszłości i oceny możliwości przyszłych przemieszczeń ludnoś
ci regionu.
— Większość koncepcji rozwoju demograficznego opracow ywana jest
w wersji jednow ariantowej. W takiej sytuacji podważenie lub zmiana
jednego założenia przyjętego z planów wyższych szczebli może spowodo
wać obalenie całej koncepcji planistycznej. W ydaje się rzeczą konieczną
uelastycznienie planów przestrzennych poprzez opracowywanie w ersji
wielowariantowych. Odnosi się to zresztą nie tylko do zagadnień lud
nościowych, lecz także do innych działów planu. Aby jednak umożliwić
opracowanie w ariantów i ich weryfikację, konieczne są wszechstronne
analizy geograficzno-demograficzne prowadzone na tle ogólnych proce
sów gospodarczych.
PROPONOWANE

ROZWIĄZANIE ZAGADNIEŃ LUDNOŚCIOWYCH
W P LA N IE TYPU REGIONALNEGO

Przedstawiona w niniejszym rozdziale propozycja rozwiązywania za
gadnień ludnościowych uwzględnia omówione poprzednio braki i m an
kam enty zaobserwowane w obecnej praktyce planistycznej, a jedno
cześnie w ykorzystuje doświadczenia i m etody badawcze nauk geograficz
nych. Chodzi przede wszystkim o uw ypuklenie roli, jaką mogą i po
w inni odgrywać geografowie w analizach na rzecz planow ania prze
strzennego.
Zadaniem geografii ludności jest wykrycie ogólnych prawidłowości
rządzących zróżnicowaniem przestrzennym stosunków ludnościowych
oraz krytyczna ocena istniejącej sytuacji z p u n k tu widzenia potrzeb
społecznych. Zakres badań tego działu geografii obejm uje zm iany w cza
sie i przestrzeni zbiorowości ludzkich ze względu na:
— cechy geograficzne (miejsce urodzenia, zamieszkania, pracy itp.);
— cechy biologiczne (rasa, waga, wzrost, grupa krw i i inne cechy
antropologiczne);
— cechy demograficzne (płeć, wiek, sta n cyw ilny i rodzinny);
— cechy ekonomiczne (zawód w ykonyw any i wyuczony, stosunek do
pracy, źródło utrzym ania, kw alifikacje itp.);
— cechy kulturow e (język ojczysty, narodowość, wyznanie, środo
wisko, wykształcenie itp.);
— cechy społeczne (obywatelstwo, stanowisko, przynależność orga
nizacyjna itp.).
Nie wszystkie z wym ienionych analiz mogą być w rów nym stopniu
przydatne w planow aniu przestrzennym . Na szczególną uwagę zasługują
analizy przeprowadzone z p u nktu widzenia cech geograficznych, dem o
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graficznych i ekonomicznych. Inne mogą mieć zastosowanie w szczegóło
w ych studiach problemowych, 'które na ogół nie mieszczą się w zakresie
planu przestrzennego.
W myśl proponowanej tu procedury budowa koncepcji rozwoju de
m ograficznego regionu (ryc. 2 ) składa się z czterech zasadniczych etapów:
— zespół analiz retrospektyw nych sięgających wstecz tak daleko, jak
na to pozwalają porów nyw alne dane;
—■ analiza i ocena stanu istniejącego zakończona diagnozą;
— ocena możliwości rozwojowych w przyszłości na podstawie do
tychczasowych kierunków i w ytycznych planów wyższych szczebli;
— opracowanie koncepcji dla okresu perspektyw y i dróg jej reali
zacji.
Pierwsze trzy etapy obejm ują problem atykę wchodzącą w zakres
geografii ludności. Etap ostatni polega na opracowaniu wielu w arianto
wych rozwiązań prognozy demograficznej. Jest to domeną demografii
i może być w ykonane m etodam i demograficznymi. Na podstawie prog
nozy w ynikow ej sporządza się ostateczny bilans siły roboczej oraz kon
cepcję zaludnienia regionu.
W przedstaw ionym schemacie uwidoczniono z jednej strony zało
żenia i w ytyczne nadrzędnych planów oraz analizy własne, a z drugiej
wnioski w ynikające z 'koncepcji rozwoju demograficznego' regionu dla
innych działów planu, a także dla planów wyższych szczebli i dla po
lityki społeczno-gospodarczej w obrębie regionu.
W procesie planowania rozwoju demograficznego należałoby zagad
nienia ludnościowe rozpatryw ać na tle rozwoju przestrzenno-gospodarczego regionu. Oznacza to, że koncepcja zaludnienia regionu opiera się
na w ynikach badań w innych działach planu, ale jednocześnie wpływa
na opracowywane tam rozwiązania, zwłaszcza w zakresie osadnictwa,
rozmieszczenia miejsc pracy, in fra stru k tu ry oraz zasad kształtowania
środowiska. Dlatego konieczna jest ścisła współpraca i w ym iana infor
macji między autoram i poszczególnych koncepcji działowych oraz kon
ta k ty bezpośrednie z planistam i gospodarczymi i władzam i regionu.
W om aw ianym schemacie zagadnienia ludnościowe obejm ują sie
dem grup problemowych, z których każda analizowana jest w czterech
kolejnych omówionych uprzednio etapach planu. Są to rozmieszczenie
ludności, s tru k tu ra demograficzna, ru ch naturalny, migracje stałe, do
jazdy do pracy, stru k tu ra społeczno-zawodowa, bilans siły roboczej.
W analizie r o z m i e s z c z e n i a l u d n o ś c i podstawową spra
wą jest ustalenie jednostek odniesienia oraz jednolitych kryteriów kla
syfikacji ludności, zgodnie z kryteriam i przyjętym i w m ateriałach źród
łowych oraz zgodnie z celem badań. W ram ach tej analizy powinno się
badać zróżnicowania gęstości zaludnienia. We w łaściwym doborze prze
krojów czasowych i jednostek powierzchni może ona być dobrym na2 — Metody analiz geogr. 3/79
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rzędziem oceny przemieszczeń ludności, procesów w yludniania jednych
i przeludniania innych obszarów.
O
zm ianach rozmieszczenia ludności decydują głównie ruch n a tu r a l
ny i wędrów kow y. Pierw szy zależy przede wszystkim od s tr u k tu ry
demograficznej społeczeństwa, drugi u w arunkow any jest stru k tu rą spo
łeczno-gospodarczą regionu. Przem iany rozmieszczenia ludności są od
zw ierciedleniem procesów koncentracji, aglom eracji i urbanizacji.
Analiza s t r u k t u r y d e m o g r a f i c z n e j
obejm uje takie ele
m enty, ja k płeć, wiek, stan cywilny i rodzinny. Analiza stru k tu ry płci
i w ieku um ożliw ia prześledzenie procesów feminizacji i starzenia się
ludności, stw ierdzenie możliwości reprodukcji społeczeństwa oraz daje
przesłanki do oceny potencjalnego ruchu wędrówkowego. Stan cyw ilny
i rodzinny (w tym także s tru k tu ra gospodarstw domowych) dają po
gląd na zm ieniający się model w arunków życia i potrzeb ludności w dzie
dzinie m ieszkalnictwa oraz in fra stru k tu ry społecznej.
R u c h n a t u r a l n y bezpośrednio zależy od stru k tu ry dem ogra
ficznej, pośrednio zaś od w arunków kulturow ych i ekonomicznych. M ia
rą ruchu naturalnego jest liczba urodzeń i zgonów oraz w zajem ne r e 
lacje m iędzy tym i wielkościami. Istotne jest uchwycenie tendencji zm ian
poszczególnych elem entów ruchu naturalnego, ze szczególnym uw zględ
nieniem przyczyn wszelkich w ahań i załam ań w przeszłości. W ym aga to
w nikliw ych badań znacznie sięgających wstecz, ale ułatw ia praw idłow ą
ocenę przyszłych tendencji i sporządzania prognoz biologicznych, a także
daje przesłanki dla polityki populacyjnej.
Podobnie jak w przypadku ruchu naturalnego, tak i w przypadku
m i g r a c j i , prześledzenie zmian i ich przyczyn w dłuższym okresie po
zwala na właściwą ocenę procesów demograficznych. Bezpośrednim r e 
zultatem takich badań jest ustalenie rejonów em igracyjnych i im igracyjnych, co ma zasadnicze znaczenie w bilansowaniu siły roboczej re 
gionu.
W zależności od przyjętych kryteriów (zasięg, kierunek, przyczyna
itd.) wyróżnia się różne typy ruchu wędrówkowego. W literaturze geo
graficznej coraz częściej spotykany jest podział na m i g r a c j e s t a ł e
i d o j a z d y c o d z i e n n e . Chodzi tu głównie o dojazdy do pracy,
które ze względu na ich częstotliwość i coraz większą masowość tra k 
tow ane są jako odrębny problem.
Analizując dojazdy do miejsc pracy i ośrodków obsługi, istotne jest
ustalenie strefy ciążeń różnych ośrodków i liczby dojeżdżających. Daje
to podstaw y do rozwiązań kom unikacyjnych oraz przesłanki do zm iany
s tru k tu ry społeczno-zawodowej ludności rejonów podmiejskich, z k tó 
ry ch głównie re k ru tu ją się dojeżdżający.
W zakresie s t r u k t u r y s p o ł e c z n o - z a w o d o w e j analizuje
się przede wszystkim stopień aktywności zawodowej ludności. Ujęcie
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dynamiczne, podobnie jak w innych zagadnieniach, obrazuje tendencje
przem ian aktywności zawodowej ze względu na w iek i płeć p rac u ją 
cych oraz ich miejsca zamieszkania. Umożliwia to ocenę ogólnego po
tencjału zasobów siły roboczej w badanym regionie. Analiza s tru k tu ry
w ew nętrznej zawodowo czynnych pozwala zróżnicować te zasoby p o i
względem jakościowym. Pow inny tu być uwzględniane takie elem enty,
ja k źródło utrzym ania, zawód w ykonyw any oraz wykształcenie.
Na podstawie analiz ludnościowych i przestrzenno-gospodarczych
opracowuje się b i l a n s s i ł y r o b o c z e j r e g i o n u , który pole
ga na zrównoważeniu (ilościowym i jakościowym) zasobów siły robo
czej z przew idyw anym i potrzebam i zatrudnienia w poszczególnych dzia
łach gospodarki narodowej.
Wszystkie poruszone zagadnienia ludnościowe mogą być rozwiązy
wane za pomocą m etod analizy geograficznej. Geografia, jako nauka
kompleksowa, korzysta bezpośrednio z m etod wielu dziedzin albo po
średnio. przez adaptow anie ich, albo przez modyfikacje przestrzenne.
Stw arza to duże możliwości wzbogacenia w arsztatu planistycznego oraz
praktycznego w ykorzystania metod naukow ych w planow aniu prze
strzennym .
M etody geograficzne pozwalają najpełniej i najtrafniej ocenić śro
dowisko naturalne, człowieka i jego działalność oraz formułować p ra
wa kierujące przem ianam i ilościowymi oraz jakościowymi rozwoju sp o 
łeczno-gospodarczego w czasie i w przestrzeni. Kompleksowy c h a ra k te r
geografii jako nauki predysponuje geografów do wiodącej roli w anali
zie i ocenie dotychczasowych tendencji rozwoju demograficznego, sta-l
nu istniejącego i przyszłych możliwości rozwojowych, oraz do roli do
radczej podczas w eryfikacji ujęć w ielow ariantowych, a także w w ybo
rze koncepcji rozwoju demograficznego w7 planie przestrzennym .
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II. PROBLEM ATYKA OSADNICZA
W PLANOWANIU REGIONALNYM
W problem atyce poświęconej osadnictwu odzwierciedlają się bardzo
wyraźnie zarówno osiągnięcia, jak i słabości planow ania regionalnego.
W pływ a na to wiele różnorodnych i nie zawsze łatw ych do zin te rp re 
tow ania zjawisk. Ja k w ykazuje doświadczenie, planowanie układu osad
niczego nie może być oparte na sztyw nych schem atach oderw anych od
całości koncepcji planu regionalnego. W układach osadniczych koncen
tru je się całokształt działalności człowieka. W ram ach problem atyki
osadniczej należy wnikliwie rozpatryw ać zagadnienia demograficzne,
przemysłowe, in fra stru k tu raln e itd. Od nich bowiem zależy rozwój
i przekształcenia układów osadniczych. Prawidłowo może być opraco
w ana jedynie tak a koncepcja prognostyczna osadnictwa, która jest zh a r
m onizowana z rozwojem ludności, produkcji i usług w określonym śro
dowisku geograficznym.
Studia planistyczne poświęcone osadnictwu dotyczą nie tylko rozmiesz
czenia zjawisk i procesów, lecz również współzależności przestrzenno-funkcjonalnych. Planista regionalny, pracujący nad prognozą osadnictwa,
powinien zajmować się analizą stru k tu r, nakładaniem się stru k tu r w
przestrzeni, jak również zależnościami m iędzystrukturalnym i. W ymaga
to operowania dużą wiedzą o tworzeniu i rozwoju s tru k tu r ekonomicz
nych, funkcjonalnych i przestrzennych.
P roblem atyka osadnicza jest kluczowym elem entem koncepcji pla
nu regionalnego. J a k wiadomo, ujęcia syntetyczne są najtrudniejsze tak
z p u n k tu widzenia 'teoretycznego, jak i praktycznego.
Trudności prawidłowego planow ania osadnictwa w ynikają z a k tu a l
nego system u planow ania w Polsce. Współczesny model planowania i za
rządzania charakteryzuje się p riorytetem układu działowo-gałęziowego
w stosunku do układu regionalnego. W układzie tym przebiega progno
zowanie, planowanie i realizacja planów rozw oju gospodarczo-społecz
nego. Decyzje ekonomiczne, podejm owane i w ykonyw ane w ram ach
układu działowo-gałęziowego, determ inują rozwój s tru k tu r osadniczych.
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P rzy tym układ działowo-gałęziowy z n a tu ry swej nie dotyczy proble
m atyki osadnictwa, ale każda z decyzji resortow ych wpływa na skalę
w zrostu i przem iany stru k tu ra ln e układów osadniczych.
Inwestorzy podejm ujący decyzję w układzie działowo-gałęziowym
działają w myśl swych interesów cząstkowych bez względu na skutki,
jakie ta działalność w yw ołuje w rozw oju s tr u k tu r osadniczych. Dla części
produkcyjnej tego układu reprezentatyw ne są tendencje współczesnej
industrializacji. Z planistą regionalnym zajm ującym się procesami u r 
banizacji zazwyczaj nie konsultuje się zamierzeń inwestycyjnych, a waż
ne dla rozwoju system ów osadniczych decyzje lokalizacyjne zapadają
poza jednostkami planow ania przestrzennego. W efekcie pow oduje to
dezaktualizację opracow ań regionalnych i ich izolację od założeń roz
w oju ekonomicznego. Przem iany osadnictwa wiążą się ze skalą i natęże
niem działania poszczególnych czynników wzrostu gospodarczego. Brak
przepływ u informacji zarówno o zamierzeniach rozwoju gospodarczego,
jak i o przyszłym rozmieszczeniu nakładów inwestycyjnych u trudnia ste
rowanie rozwojem układów osadniczych.
Skonstruow anie pożądanego społecznie, a jednocześnie realnego, pla
nu rozwoju -osadnictwa w regionie wym aga znacznego wzmocnienia roli
planów zagospodarowania przestrzennego w naszym system ie plano
wania i podporządkowania cząstkowych interesów resortów produkcyj
nych ogólnospołecznej racjonalności gospodarowania. Jed n ak naw et
w obecnych w arunkach można i należy dążyć do doskonalenia w a rszta 
tu planistycznego tak, aby opracowywane koncepcje przestrzennej s tru k 
tu ry osadnictwa b yły bardziej m erytorycznie uzasadnione i bardziej od
porne na odkształcenia w ynikające z fragm entarycznie podejm ow anych
decyzji lokalizacyjnych. W ymaga to jednak podniesienia poziomu m e
tod analizy i bardziej elastycznych rozwiązań koncepcji planu.
Opracowanie prawidłowej koncepcji prognostycznej system u osad
niczego w skali m akroregionu lub w ojewództwa m usi być oczywiście
podporządkowane zbilansowanym w skali całego k ra ju w ytycznym z pla
nu nadrzędnego, jakim jest plan krajowy. Takie podporządkowanie,
wynikające z zasady integralności planów w sensie przestrzennym , jest
z jednej strony ułatwieniem , a z drugiej utrudnieniem procesu plano
w ania regionalnego. Ułatw ieniem jest określenie s tru k tu ry osadniczej
w skali kraju, do której nawiązać należy koncepcje regionalne. U tru d 
nienie zaś powstaje wtedy, gdy plan szczebla centralnego zbyt głęboko
ingeruje w sprawy, które słuszniej jest rozwiązywać na podstawie an a 
liz w skali regionu.
W planie krajow ym zostały określone ośrodki i zespoły miejskie
o przyśpieszonym rozwoju demograficznym. Do tych jednostek i ich ze
społów osadniczych zakwalifikowano 9 aglom eracji ukształtow anych, 9
aglom eracji kształtujących się, 32 krajow e ośrodki w zrostu (w tym 3
zespoły). W planie k rajow ym podano dla tych 50 jednostek lub zespo
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łów osadniczych dw uw ariantow ą wielkość zaludnienia dla końcowego
okresu perspektyw y. Ustalenia te stały się wiążące dla planisty m akroregionalnego i wojewódzkiego. Następnie zaś planiści szczebla c e n tral
nego wyodrębnili na terenie k raju 201 tzw. regionalnych ośrodków roz
woju, w tym : 78 ośrodków usługowo-przemysłowych, 51 przem y słowo-usługowych, 19 usługowych, 22 m iasta przemysłowe, 22 ośrodki w ypoczynkowo-uzdrowiskowe oraz 9 miast o funkcjach przygranicznych i go
spodarki morskiej.
P lan perspektyw iczny narzucił więc sztyw ny schem at rozmieszcze-*
nia, funkcji i organizacji przestrzennej. Utworzone zaś zespoły рІапЦ
styczne w ośmiu m akroregionach m ają konsekw entnie kontrolować wcie
lanie w życie tej koncepcji w układzie wojewódzkim.
Wojewódzkie biura planow ania opracowują plany zgodne z central
nie ustalonym i założeniami, lecz w m iarę możliwości realizują własne
koncepcje, które świadczą o aktywności i prężności środowisk regional
nych.
Prace nad koncepcją osadnictwa przebiegają w poszczególnych w o
jew ództw ach bardzo rozmaicie. Instytut Kształtowania Środowiska, ściś
le w spółpracujący z pracow niam i w terenie, usiłuje wprowadzić pewne
ujednolicenie. Przekazyw ane zalecenia nie m ają jednak charakteru no
watorskiego pod względem metodycznym. Nie są więc w stanie wzboga
cić w arsztatu planistycznego o nowe in stru m en ty poznawcze.
W zaleceniach In sty tu tu K ształtowania Środowiska podano zasady
kształtow ania system u osadniczego. Zaproponowano stosowanie trzech
kryteriów klasyfikacyjnych:
— podziału kom petencji związanych z podejm owaniem podstaw o
w ych decyzji planistycznych (układ krajow y, regionalny, lokalny);
— stopnia złożoności w ew nętrznej;
— pełnienia określonych funkcji zewnętrznych.
Decyzje w kwestii regionalnych ośrodków rozwoju należą do p la 
nowania makroregionalnego. Do kom petencji biur planow ania prze strz e n i
nego należy przede wszystkim określenie lokalnych i gm innych ośrod
ków. Oprócz samego w yboru ośrodków istotne są również problem y de]imitacji, terytorialnych zasięgów, zbadanie s tru k tu ry w ew nętrznej oraz
ustalenie ich przesłanek rozwojowych.
Propozycje klasyfikacyjne, z p u n k tu widzenia złożoności w ew nętrz
nej oraz pełnienia funkcji zewnętrznych, ustalono dość ogólnikowo
bez podania wskazówek metodycznych. W yodrębniono trzy form y osad
nicze:
— obszary (regiony) funkcjonalne;
— zespoły jednostek osadniczych;
— jednostki osadnicze.
W odniesieniu do funkcji zew nętrznych zalecono określenie granic
ich oddziaływania w zakresie obsługi:
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— adm inistracyjnej;
— ludności;
— produkcji żywności;
— mieszkaniowej.
W myśl tych zaleceń, które nie zostały wystarczająco wyjaśnione,
planista wojewódzki powinien zakwalifikować ośrodki miejskie do g ru
py o tzw. rozwoju intensyw nym (wzrost zaludnienia) oraz rozwoju mo
dernizacyjnym (stagnacja zaludnienia). W planie zagospodarowania wo
jew ództw m ają być wyróżnione tzw. ośrodki lokalne, wspomagające
ośrodki regionalne oraz gminne.
Opracowane przez Instytut K ształtowania Środowiska zalecenia bu-<
dzą wiele wątpliwości. Cechą pozytyw ną jest próba pewnego ujednolić
cenią prac, co wpłynie na zwiększenie ich porównywalności. Propono
wane rozwiązanie opiera się jednak na założeniach dość dyskusyjnych,
w ydaje się, że nie dają one w ystarczających przesłanek do konstruow a
nia właściwych rozwiązań przestrzennych. W omawianych zaleceniach
b rak propozycji metodycznych, jeśli nie liczyć ustalonego trybu postę
powania.
Zalecenia planistów szczebla centralnego ograniczają poważnie moż
liwości twórcze planistów regionalnych, zawężając ich samodzielność pla
nistyczną. Ograniczając się do ścisłego spełniania podanych zaleceń, ro
la planow ania w zakresie osadnictwa stałaby się w ośrodkach w oje
wódzkich aż nazbyt skrom na. W praktyce polegałaby na wyborze na te 
ry to riu m województwa ośrodków o znaczeniu lokalnym i zbadaniu za
sięgów ich oddziaływania w stosunku do wyznaczonych już regional
nych ośrodków rozwoju, jak również już wyznaczonych jednostek gm in
nych. Ponadto pozostałoby zakwalifikowanie ośrodków miejskich bądź
do grupy rozwijających się, bądź charakteryzujących się stagnacją de
mograficzną.
Z przeprowadzonych rozmów w terenie w ynika, że ośrodki wojew ódz
kie odnoszą się dość krytycznie do narzuconych odgórnie decyzji. S ta
ra ją się do nich dostosować i przyjąć tylko w takim stopniu, aby to nie
powodowało radykalnej zm iany ich w łasnych od daw na ustalonych kon
cepcji. Metodyka opracowań regionalnych nie uległa zmianie. Prezen
tacja kartograficzna także się nie zmieniła. Różnice między opracowa
niam i sprzed kilku lat, a w ykonyw anym i ostatnio wykazują, że uległa
pew nej m odyfikacji używ ana terminologia, przy m inim alnych zmianach
m erytorycznych. Opracowania z zakresu osadnictwa w planie regional
nym m ają już wieloletnią tradycję. W nowo powstałych województwach
przyjęto stosowaną dotychczas m etodykę. Na rycinie 3 załączonej cio
te k stu pokazano najbardziej typową drogę tw orzenia koncepcji osad
niczej w planie regionalnym . Je st to ujęcie generalne, oparte na w y 
wiadach w kilku biurach planow ania przestrzennego. Można jednak
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przypuszczać, że w zbliżony sposób prowadzone są prace w pozostałych
ośrodkach wojewódzkich.
W stępna faza pracy nad planem rozwoju osadnictwa polega na prze
prow adzeniu analizy stanu istniejącego. Po zebraniu dokum entacji s ta 
tystycznej dla poszczególnych jednostek osadniczych, głównie z zakresu
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demografii, planista rozpatruje różnorodne zagadnienia dotyczące s tru k 
tu r demograficznych (struktura wieku, płci, zatrudnienia, wykształce
nia itp.).Następnie, opierając się o zalecenia planu krajowego oraz o w y
tyczne prognozy demograficznej, tworzy w stępne założenia rozwoju
podstaw owych elem entów system u osadniczego regionu. Na ty m etapie
pracy rozpatruje istniejące sprzeczności m iędzy założeniami rozw oju sy
stem u krajowego, regionalnego i lokalnego. P rzepływ różnorodnych in
form acji między tym i trzem a szczeblami planow ania przestrzennego
umożliwia planiście skonstruow anie wstępnej koncepcji rozw oju u rb a 
nizacji.
Podczas rozwiązywania tych problemów, planista przestrzenny stosu
je tzw. ujęcie ekonomiczno-przestrzenne. Polega ono na ustaleniu prog
ram u rozwoju układu osadniczego na podstawie analizy ekonomicznej,
która jest zdeterm inow ana głównie potrzebam i tworzenia nowych miejsc
pracy. Przyjęte założenia często porów nuje się z możliwościami inw esty
cyjnymi. Uzyskane wyniki są spraw dzane i uściślane za pomocą analizy
przestrzennej, która ma na celu dostosowanie program u ekonomicznego
do w arunków miejscowych.
W prowadzona w biurach planow ania analiza przestrzenna polega
na zbadaniu istniejących uw arunkow ań, głównie poprzez w ykrycie nie
zgodności i kolizji między rozwojem osadnictwa a równowagą środowiska
geograficznego oraz rozw ojem innych funkcji gospodarczych. W ynikiem
tej procedury jest koncepcja zawierająca dane o postulow anym rozwoju
ludności miejskiej. Obejmuje ona również założenia rozwoju dem ogra
ficznego w ybranych ośrodków miejskich. Poszczególnym m iastom przy
pisuje się dla okresu perspektywicznego odpowiednie funkcje, analizu
jąc strukturę zatrudnienia według głównych działów gospodarki naro
dowej. Podstaw ą tej procedury są inform acje napływ ające z resortów
gospodarczych1. Wielkość zatrudnienia w działalności produkcyjnej
w każdym z m iast umożliwia z kolei określenie wielkości zatrudnienia
w usługach.
Rozmieszczenie działalności usługowej w skali regionalnej analizuje
się bardzo dokładnie. Bada się przy ty m zapotrzebowanie na poszczegól
ne rodzaje usług i możliwości jego pokrycia. Określa się orientacyjne
zasięgi różnego typu urządzeń usługowych. Zapotrzebowanie na usługi
konfrontuje się ze wskaźnikam i zaspokojenia potrzeb lu d n o śc i2. S ta n 
1
Trzeba jednakże zastrzec, że inform acje te z reguły dotyczą tylko następnego
planu 5-letniego, nie są więc w ystarczające do określenia rozwoju p erspektyw icz
nego.
2
Są to jed n ak w skaźniki teoretyczne opracowane w Instytucie U rb an isty k i
i A rchitektury, które nie m a ją mocy obowiązującej. Obecnie część tych w skaźników
podana jest w instru k cji M inisterstw a A dm inistracji, Gospodarki Terenow ej i O ch
rony Środowiska, a postulowane doinw estow anie w usługach opiera się zw ykle
na porównaniu ze średnią krajow ą.
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d a rd y te są zróżnicowane w zależności od wielkości i funkcji ośrodka
miejskiego. Analizą objęte są funkcje centralne. Na ich podstawie u sta 
la się zasięgi oddziaływania przestrzennego poszczególnych ośrodków
osadniczych pełniących istotne funkcje w regionie. W yznaczenie stref
oddziaływania ośrodków miejskich oparte jest przeważnie na badaniach
dostępności kom unikacyjnej terenu. P rzy tym są przede wszystkim
w ykorzystyw ane w yniki analiz specjalistów planujących rozwój tra n s
portu. W przypadku braku analiz lub w spółpracy z odpowiednimi pla
cówkami prowadzącymi takie badania, jedynym kryterium wyznacze
nia stref ciążenia sita je się w ykreślenie izochron na podstawie teore
tycznej dostępności kom unikacyjnej. Umożliwia to skonstruow anie kon
cepcji wielostopniowego system u ośrodków obsługi ludności. Podczas
tw orzenia tej koncepcji nie w ykorzystuje się możliwości, jakie daje ana
liza funkcji wyspecjalizowanych.
W biurach planow ania przestrzennego prowadzi się studia głównie
na podstawie intuicji planistycznej. Nie stosuje się w zasadzie powszech
nie znanych m etod analizy geograficzno-ekonomicznej, nie mówiąc już
o bardziej skom plikow anych analizach ekonom etrycznych. Dla przykładu
m ożna tu podać, że nie zawsze w ykorzystuje się, znany już w latach
trzydziestych, wzór W. G. Dawidowicza na obliczenie zaludnienia m ia
sta w okresie perspektyw icznym na podstawie podziału ludności na
grupę miastotwórczą, uzupełniającą i niesamodzielną.
Koncepcja rozwoju osadnictwa w województwie opracowana jest
przeważnie tzw. m etodą kolejnych przybliżeń. Polega ona na wielokrot
nym szkicowaniu w coraz to dokładniejszym ujęciu oraz na stopniowym
eliminowaniu niezgodności. Na podstawie w ytycznych planu krajow e
go, zaleceń otrzym anych z In sty tu tu K ształtowania Środowiska, su
gestii w ładz lokalnych, a przede w szystkim własnych koncepcji kon
struow any jest na mapie roboczej generalny szkic koncepcji planu.
Szkic ten analizuje się powtórnie, elim inując dostrzeżone błędy. Pow 
tarzając ten proces kilkakrotnie, tw orzy się ostateczną w ersję planu roz
w oju i przem ian sieci osadniczej. O statecznym rezultatem tej procedu
r y jest w ielobarw na mapa, na której sygnaturam i określona jest w iel
kość i s tru k tu ra zatrudnienia poszczególnych jednostek osadniczych.
Wielkość sy g n a tu ry w kształcie koła mówi o przew idyw anym potencja
le dem ograficznym jednostki, podział zaś koła na sektory ujaw nia za
zwyczaj stru k tu rę zatrudnienia według głównych działów gospodarki
narodowej. W niektórych przypadkach na m apie zaznaczono wielostop
niową hierarchię ośrodków obsługi ludności i ich strefy oddziaływania
przestrzennego. Zazwyczaj m apa osadnictwa jest jednocześnie m apą
syntetyczną, na której zaznacza się przekształcenia środowiska w dzie
dzinie produkcji i in fra stru k tu ry technicznej.
W opisanej procedurze uderza brak wariantowego opracowania kon
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cepcji planu. Jeśli naw et opracowuje się w arianty, to dotyczą one ra
czej szczegółów, niż całości koncepcji. W konsekwencji, rezultat całej
pracy w postaci gotowego projektu planu przedstaw iony jest w ładzom
do zatwierdzenia, co nie jest wystarczające do powzięcia określonych
decyzji. Sam opis techniczny koncepcji nie ujaw nia sposobu i p rzesła
nek, na których została ona oparta. Część opisowa jest niew ielka i skła
da się zazwyczaj z kilku stron tekstu z tabelami. Opis koncepcji zawie
ra w zasadzie charakterystykę kartogram u i krótką in terp retację za
łączonych tabel statystycznych. Elaborat tekstow y opracow any jest zgod
nie z aktualnie obowiązującymi wytycznym i In sty tu tu K ształtow ania
Środowiska. Całość przedstaw iona jest raczej schematycznie. Proble
m atyka metodyczna nie jest w tekście zazwyczaj uwzględniona. W treści
uw ypuklają się tendencje do pom ijania problem ów dyskusyjnych i tru d 
nych do interpretacji. Podczas dokładniejszej analizy nasuw a się wiele
sprzeczności m erytorycznych. W widocznej subiektywności i dowolności
wielu sform ułow ań poważnie rażą końcowe wnioski, w których autorzy
stw ierdzają zazwyczaj arbitralnie, że opracow any przez nich plan roz
woju i przem ian osadnictwa jest koncepcją optym alną. Sztywne ujęcie
jednow ariantow e utrudnia przeprowadzenie w przyszłości w eryfikacji
poszczególnych elem entów prognozy. W ybrana koncepcja pozbawiona
jest krytycznej oceny możliwości realizacyjnych. Proporcje m iędzy ogól
nikowym opisem koncepcji prognostycznej a niezm iernie pracochłonną
i bardzo starannie, z punktu widzenia geograficznego, w ykonaną stro
ną kartograficzną są dość znamienne. Świadczą one o m niejszym zainte
resowaniu uzasadnieniem m erytorycznym koncepcji od samej jej ze
w nętrznej prezentacji.
W przedstawionych rozważaniach skoncentrowano się głównie na za
gadnieniach generalnych. Pominięto problem y szczegółowe rozw iązywa
ne w jednostkach planistycznych w sposób zróżnicowany i trudno po
równywalny. Należy pamiętać, że poruszone zastrzeżenia, wątpliwości lub
sugestie nasunęły się autorow i w w yniku w izytacji tylko kilku b iu r
planowania przestrzennego. W związku z tym mogą być obarczone nie
dokładnościami, a naw et błędami. Uw ażam jednak, że taka krytyczna
ocena, połączona z propozycjami metodycznymi, może stanowić w stępny
m a te ria ł3 um ożliwiający przeprowadzenie wszechstronnej dyskusji nad
łączną oceną koncepcji prognostycznych osadnictwa w planow aniu r e 
gionalnym.
Opracowane w biurach planowania przestrzennego plany rozwoju
i przem ian osadnictwa bazują n a wielu przesłankach o niewielkiej w ia
rygodności m erytorycznej. Koncepcja rozwoju sieci osadniczej konstruo-

3
Szersze omówienie zagadnienia i propozycję k o n stru o w an ia koncepcji p ro g 
nostycznej osadnictwa w planie regionalnym przedstaw iłem w arty k u le M e t o d y k a
pro gn ozow ania r e g io n a ln y c h system ów osadniczych, Miasto, 1977, 12 oraz Podsta
w o w e fazy p la n o w a n ia re g io n a ln y c h system ów osadniczych, Miasto, 1979, 1.
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w a n a jest na podstawie prognozy demograficznej. Jak to w ynika z a r
ty k u łu L. Rymkiewicz, zamieszczonego w niniejszej publikacji, prognoza
ta, pom ijając w dużym stopniu procesy migracji zewnętrznej, obciążo
na jest dużą niedokładnością. Dane odnoszone do bilansu siły roboczej
oraz hipoteza przyszłych przekształceń stru k tu ry zawodowej ludności
budzą również poważne zastrzeżenia. W stru k tu rze zatrudnienia silnie
oddziałują postulaty przem ysłu kosztem szeroko pojętych usług. Z kolei
zbyt optymistycznie, oceniając unowocześnienie produkcji rolnej, postu
luje się za duży odpływ siły roboczej z tego tak obecnie istotnego dzia
łu gospodarki narodow ej.
W biurach planow ania przestrzennego nie prowadzi się na ogół stu 
diów retrospektyw nych. Koncepcje rozwoju osadnictwa budowane są na
podstaw ie inw entaryzacji i danych stanu istniejącego. W niewielkim
zakresie uwzględnia się dotychczasowe tendencje, wpływ ające tak po
ważnie na dalszy rozwój. Stosowanie ujęcia statycznego u tru d n ia w y
krycie czynników stym ulujących lub ograniczających procesy urbani
zacyjne.
Jednow ariantow o konstruow ane koncepcje rozwoju osadnictwa od
znaczają się nadm ierną szczegółowością. Cechą znamienną takich kon
cepcji jest mała elastyczność wobec zmieniających się w arunków. W sy
tuacji nadrzędności układu działowo-gałęziowego w stosunku do układu
przestrzennego zapadają liczne nieoczekiwane decyzje lokalizacyjne, któ
re staw iają pod. znakiem zapytania cały wysiłek planistyczny. W takiej
sytuacji p rzyjęte założenia zostają zachwiane, szczegółowe zaś bilanse
nie odpowiadają już nowej rzeczywistości, co w pływa na przedwczesną
dezaktualizację planów.
Przyjm ow ane rozwiązania prognostyczne nie pow inny zawierać ele
m entów usztyw niających koncepcję, które u tru d n ia ją procedurę w ery
fikacyjną. Prace nad koncepcją układu osadniczego w ym agają w n ik li
wej oceny elem entów trw ałych i zmiennych.
K ażdy układ osadniczy jest efektem wielowiekowej działalności czło
wieka. Zazwyczaj ma on wiele w ad w ynikających z rozwoju historycz
nego. Pow oduje to w rezultacie, że nie odpowiada on aktualnym po
trzebom. Nie można jednak zapominać, że zmiana pojedynczych elem en
tów może spowodować zakłócenia spójności całego układu i jego po
wiązań funkcjonalno-przestrzennych. Przekształcenia i dostosowanie sieci
osadniczej do now ych potrzeb wym aga olbrzymich nakładów inw esty
cyjnych. K onstruow ane prognozy zaś nie zawierają podbudowy ekono
micznej dotyczącej kosztów związanych z ich przebudow ą i rozbudową.
Staw ia to pod znakiem zapytania realność tworzonych koncepcji.
W pracach planistycznych w yraźnie oddziela się problem atykę osad
nictw a wiejskiego i miejskiego. Obecnie podział ten staje się coraz
m niej ad ekw atny i u tru d n ia przeprowadzenie klasyfikacji osadnictwa
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z p u nktu widzenia zróżnicowań funkcjonalnych, faz rozwojowych, znaczenia regionalnego, form organizacyjnych, przestrzennych itp.
Sterow anie przyszłym i procesami urbanizacji w ym aga oderw ania się
od tradycyjnych ujęć i wyobrażeń. Współczesne procesy to nie tylko
rozwój ludnościowy miast. Cechą charakterystyczną procesów urb an i
zacji jest powstawanie w ielokierunkow ych powiązań w nowych ska
lach przestrzennych. Samodzielne dotychczas ośrodki miejskie zaczy
n ają przekształcać się w zespoły m iast lub w mono-, lub policentryczne
aglomeracje miejskie. Coraz większe obszary zajm ują strefy zurbanizo
w ane lub urbanizujące się intensywnie. Aglomeracje miejskie oraz ośrod
ki miejskie powiązane ze sobą pasm am i kom unikacyjnym i i ciągami
in fra stru k tu ry technicznej tworzą współzależne u k ład y o silnych w za
jem nych korelacjach w yrażonych ruchem pasażerskim i tow arow ym .
P asm a kom unikacyjne wyznaczają kierunek przestrzennego rozwoju
procesów urbanizacji oraz związanych z nią form integracji funkcjo
nalnej. W literaturze fachowej przyjęto term in „system węzłowo-pasm ow y” dla oddania specyfiki tych nowoczesnych form przestrzenno-gospodarezych.
Układ osadniczy przestaje być stosunkowo regularnym zespołem
zhierarchizow anych ośrodków centralnych. N abierają istotnego znaczenia
funkcje wyspecjalizowane, których zasięg nie jest już ograniczony sztyw 
nym i granicami. Rozwój nowoczesnej kom unikacji nie w ym aga już
jedności przestrzennej miejsc pracy i zamieszkania. W w yniku nakła
dania się procesów koncentracyjnych w skali k raju i regionów, oraz
procesów dekoncentracji w skali aglom eracji i jednostek osadniczych
w ystępuje stale potęgujący się wzrost wielkości oraz złożoności układów
osadniczych.
W ymienione przykładowo nowe zjawiska i procesy, ujaw niające się
coraz wyraźniej w przestrzeni gospodarczo-społecznej, w ym agają rad y 
kalnych zmian w sposobie opracow ywania w planie przestrzennym za
gadnień osadniczych. Przed planistą regionalnym zajm ującym się osad
nictwem stoją bardzo skomplikowane i złożone zadania. Tradycyjne
ujęcia oraz m etody stosowane niezmiennie od kilkunastu lat stały się
już mało adekw atne i nie są w stanie opisać, a także w ytłum aczyć ge
nezy, istoty przekształceń nowych zjawtisk przestrzennych. Nie w y s ta r
cza już bowiem docelowe określenie zaludnienia i s tru k tu ry ekonomicz
nej ośrodka miejskiego na podstawie planowanego zatrudnienia w po
szczególnych działach gospodarki narodowej. Koncepcja układu osadni
czego powinna być świadomie ukształtow ana syntezą licznych elem en
tów węzłowych i pasmowych skonstruow anych na podstawie całokształtu
występujących współzależności przestrzenno-funkcjonalnych.
Zrealizowanie tego postulatu wym aga bardziej nowoczesnych na rz ę 
dzi metodycznych. Zasadniczym uspraw nieniem byłoby opracowanie
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opisowego logicznego modelu powiązań, jakie w ystępują pomiędzy ele
m entam i system u osadniczego i pomiędzy całym system em a jego oto
czeniem. Model taki składałby się ze znormalizowanych modeli czą
stkowych, z których każdy służyłby do rozwiązania jednostkowego za
dania stojącego przed planistą regionalnym. Traktow ane łącznie daw a
łyby przesłanki do wniosków syntetycznych w kierunku skonstruow ania
bardziej prawidłowej, a przy tym realnej koncepcji przekształceń s tru k 
tu ra ln y ch osadnictwa.
W dalszym ciągu tego w yw odu przykładowo w ym ienię kilka metod
badawczych opracowanych wszechstronnie w literaturze przedmiotu.
Zastosowanie ich w praktyce może stanowić pu n k t przełomowy w do
tychczasowej metodyce planowania regionalnego.
Należałoby się zastanowić przede wszystkim nad w ykorzystaniem
różnych ujęć o ukierunkow aniu systemowym. Podejścia systemowe po
przez rozpatryw ane współzależności o charakterze sprzężeń zwrotnych
ułatw ia ją przeprowadzenie różnorodnych analiz podczas prognozowania
zjaw isk kompleksowych. Interesujące rezultaty daje tu np. zastosowanie
m etod sym ulacyjnych um ożliwiających wykonanie w ielow ariantow ych
rachunków w pływ u składowych elementów system u osadniczego na roz
wój system u jako całości.
Ujęcia systemowe powinny być poprzedzane analizą rozkładu wiel
kościowego osadnictwa. Do tego celu służy między innym i tzw. reguła
kolejności i wielkości. R ezultat graficzny tej m etody przedstaw iony na
w ykresie w formie krzyw ej, asymptotycznie zbliżającej się do osi od
ciętej, jest punktem wyjścia do podziału osadnictwa w regionie na u k ła 
dy mono- i policentryczne. Ujęcie dynamiczne natom iast może być
wartościową przesłanką do oceny tendencji rozwojowych poszczególnych
elem entów układu osadniczego.
Praktyczne zastosowanie w planow aniu regionalnym powinny zna
leźć modele grawitacji, potencjału i wzajem nego oddziaływania w prze
strzeni. Obliczenie siły, energii czy potencjału graw itacyjnego ośrodków
umożliwia przedstawienie teoretycznych zasięgów miast lub aglom era
cji, łącznie ze w zajem nym i relacjam i i współzależnościami. M etody te
już w ykorzystano w wielu krajach, lokalizując ośrodki usługowe.
W literaturze przedm iotu łączy się modele graw itacji i potencjału
z teorią ośrodków centralnych. Połączenie obu tych podejść metodycz
nych może być podstawą do prognozowania rozmieszczenia działalności
usługowej w układach lokalnych i regionalnych. Ostatnie prace z zakre
su teorii ośrodków centralnych nie tylko zajm ują się hierarchizacją
i określaniem zasięgów wpływów, ale dają również szerokie możliwości
konstruowania przyszłej organizacji funkcjonalno-przestrzennej różnorod
nych układów przestrzennych.
Obok analizy funkcji centralnych i centralności, ważnym elementem'
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poznawczym jest ocena funkcji wyspecjalizowanych, których rola w
w yniku wzrastającego społecznego podziału pracy nabiera coraz większe
go znaczenia. P unktem wyjścia mogłaby tu być teoria bazy ekonomicz
nej miast. Mimo wielu znanych zastrzeżeń w stosunku do niej, do
tyczących zwłaszcza metod pom iaru i niedoceniania postępu techniczne
go, daje ona porządkującą podstawę klasyfikacyjną, co powinno być
w ykorzystane w planow aniu regionalnym.
Inny n u rt m etodyczny wiąże się z teorią polaryzacji. Metody z tego
zakresu przeszły do praktyki planistycznej wielu krajów. Są one szeroko
wykorzystyw ane w sterow aniu przem ianam i s tru k tu r przestrzenno-gospodarczych. Wiąże się to z jednej strony z próbam i aktyw izacji obszarów
zacofanych, z drugiej strony z koniecznością zwiększenia efektywności
ekonomicznej przez skupienie wielu lokalizacji w w ybranych ośrod
kach miejskich. Z punktu widzenia analizy regionalnej koncepcje bie
gunów wzrostu są drogą do przyspieszenia rozwoju gospodarczego wo
jewództw słabo zurbanizowanych.
Istotnym elem entem planu powinna być w m iarę pełna ocena eko
nomiczna. Spraw a ta natrafia na duże trudności, gdyż rachunek efek
tywności ekonomicznej inwestycji, rozw inięty głównie do celów inwe
stycji produkcyjnych, nie nadaje się do oceny złożonych układów prze
strzennych. Nie um iem y bowiem dotychczas w formie wartościowej
ująć wielu istotnych efektów niew ym iernych, a ponadto ceny nie są
u nas odzwierciedleniem rzeczywistych kosztów. Drogę rozwiązania te 
go dylem atu zdaje się wskazywać m etoda analizy progowej. W zastoso
waniu jednak do układów osadniczych typu regionalnego w ym agałaby
ona odpowiedniego rozwinięcia.
W badaniach nad osadnictwem nie można pomijać problem atyki
socjologicznej. Wiele metod uwzględniających te zjawiska w strefach
zurbanizow anych zostało opracow anych przez ekologów społecznych.
Modele ekologiczne, dotyczące użytkow ania przestrzeni przez człowieka,
mogą być pomocne w podejm owaniu niektórych decyzji planistycznych.
Przedstaw iony tu przegląd m etod z zakresu osadnictwa nie jest peł
ny i nie daje jeszcze bezpośrednio podstaw do rzeczywistego u sp raw 
nienia w arsztatu planisty przestrzennego. Ma on raczej c h a ra k te r w ska
zania na ew entualne źródła, z których trzeba by czerpać, aby dopra
cować się operatyw nych m etod planow ania układów osadniczych.
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III. ANALIZA ZAGADNIEŃ PRZEMYSŁOWYCH
W PLANOW ANIU PRZESTRZENNYM
Analiza zagadnień przem ysłow ych odgrywa istotną rolę w studialnej
części planu przestrzennego zagospodarowania, jednakże prawidłowe
jej przeprowadzenie napotyka trudności już we wstępnej fazie procesu
planistycznego. Trudności te w ynikają przede w szystkim z samej istoty
nowego podziału adm inistracyjnego Polski.
Znaczna część obecnych województw, ze względu na zbyt małą po
wierzchnię, nie ma ch arak teru regionów węzłowych. Innym i słowy po
w ierzchnia nowych województw na ogół nie pokryw a się z obszarami
ich powiązań funkcjonalnych. Z tego względu poprawność analizy re
gionalnej w ym aga od geografa wychodzenia poza granice poszczegól
nych jednostek adm inistracyjnych w celu określenia kompleksów prze
mysłowych, ustalenia układów kooperacyjnych oraz uchwycenia zasięgów
zaopatrzenia i zbytu. Nieraz zjawiska te w ystępują w skali całego k ra 
ju, częściej jednak ograniczać się mogą do granic m akroregionu. Z tego
powodu w ydaw ać by się mogło, że studia geograficzne na potrzeby
planow ania przestrzennego bardziej przydatne będą w opracowaniu
planów m akroregionów niż województw. Te ostatnie bowiem, nie mając
ch arak teru planu perspektywicznego rozwoju społeczno-gospodarczego,
tem atycznie zbliżają się bardziej do planow ania miejscowego.
Czymże są jednak m akroregiony i czy spełniają postulat obszarów
węzłowych. D w ustopniowy podział adm inistracyjny, m ający na celu m.in.
skrócenie obiegu inform acji i przyspieszenie decyzji oraz centralizację
zarządzania, w ym agał w planow aniu przestrzennym w prowadzenia ogni
wa pośredniego (pomiędzy planow aniem krajow ym a wojewódzkim), to
jest podziału k raju na takie jednostki, w obrębie których prowadzić
można koordynację większych przedsięwzięć inw estycyjnych i prograH
mów społeczno-gospodarczych obejm ujących kilka województw. Istotą
dokonanego podziału na m akroregiony miało być uchwycenie w zajem 
nych powiązań głównych zespołów przemysłowo-osadniczych z ich za
pleczem. Powiązania te w formie przepływ u osób, dóbr m aterialnych
3 — Metody analiz geogr. 3/79
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oraz informacji m ają zazwyczaj c h a ra k te r koncentryczny. Z tego
względu przebieg granic m akroregionów może budzić poważne zastrze
żenia, ponieważ ich ośrodki centralne znajdują się często nie w środku,
lecz na peryferiach podległych im obszarów, a nierzadko w obrębie
jednego m akroregionu w ystępują równolegle dwa duże skupiska osad
nicze.
Tak więc dla geografa, posługującego się analizą regionalną na po
trzeby planow ania przestrzennego, wojew ództw a i m akroregiony nie
mogą być jednostkam i odniesienia. Zakres tej analizy w wielu przy
padkach musi wykraczać poza granice adm inistracyjno-planistyczne,
wskazywać na faktyczne związki i zasięgi oddziaływania badanych ośrod
ków oraz skupisk produkcyjnych. Oprócz zasięgu terytorialnego prow a
dzonych badań, istotne jest również ustalenie zakresu tematycznego
uzasadnionego etapam i budow y planu. Bez względu na szczebel plano
wania przestrzennego istnieje pew na kolejność postępowania podczas
badania zagadnień przemysłowych. Polega ona na przechodzeniu od
ujęć retrospektyw nych, poprzez analizę stan u istniejącego do propozy
cji dalszego rozwoju przem ysłu na danym obszarze.
Przedstaw iony na rycinie 4 proponow any schemat postępowania w
konstrukcji planu, obejm uje teoretycznie pożądany szeroki zakres b a 
dań. Składają się na niego kolejne etapy: analizy, diagnozy, program u
rekonstrukcji oraz wniosków do planu dotyczących now ych elementów
uprzemysłowienia.
1.
A n a l i z a powinna zawierać dw a podetapy — retrospekcję i ana
lizę stanu obecnego. W dotychczasowej praktyce jednak i w części stu
dialnej planu nie zawsze w prowadza się ujęcie retrospektyw ne ze wzglę
du na brak porównywalnych danych statystycznych odniesionych do a k 
tualnych jednostek terytorialnych. Na dodatek zaś oficjalne m ateriały
statystyczne pod względem zakresu tem atycznego są dość skąpe, wobec
czego planiści przestrzenni nieraz muszą liczyć tylko na własną znajo
mość rozwoju objętego planem terytorium . W tych województwach,
w których istnieje ustabilizowana kadra planistyczna, m ająca długoletnie
doświadczenie zawodowe, jest to do pewnego stopnia wystarczające.
Jednakże w nowo pow stałych województw ach brak doświadczenia pla
nistów w połączeniu z brakiem porów nyw alnych m ateriałów prowadzi
do w yelim inow ania ujęcia retrospektyw nego z ogólnej analizy.
1.1.
Retrospekcja jest ujęciem istotnym ze względu na przeprow a
dzenie porównań i w yprowadzenie kierunków dalszego rozwoju. Szcze
gólnie ważne w ydaje się określenie dotychczasowych czynników lo
kalizacyjnych działających na rozpatryw anym terytorium . Innym i sło 
w y chodzi tu o stwierdzenie, co w płynęło na lokalizację i o k r e ś l o n y
profil produkcyjny zakładów przem ysłow ych położonych na terenie
regionu. Czy były to złoża surowców, bliskość rynków zbytu, usytuo-
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wanie przy dogodnych liniach transportow ych, zasoby siły roboczej,
korzyści wspólnej lokalizacji itp.
Po określeniu dotychczasowych czynników lokalizacyjnych należy
stwierdzić, w jakim tem pie i na jaką skalę w zrastało zatrudnienie w
przem yśle, produkcja globalna, towarow a oraz jaka była zależność po
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między tym wzrostem a zapotrzebow aniem na rezerw y terenowe, ś ro d 
ki transportu, siłę roboczą itp. W yniki tych badań mogą być pomocne
podczas konstruow ania prognoz wzrostu uprzem ysłowienia w regionie.
Również istotne jest stwierdzenie, jak duże były dotychczasowe n a 
kłady inwestycyjne poniesione na rozwój poszczególnych grup i gałęzi
z podziałem na przem ysł planow any centralnie oraz przem ysł terenowy.
Chodzi tu o zbadanie o ile wzrósł m ajątek trw ały w regionie, a jeśli
to możliwe, także o stwierdzenie wielkości zainwestowanych mocy p ro
dukcyjnych m aszyn i urządzeń w stosunku do początkowego okresu
badań.
O statnim elem entem ujęcia retrospektyw nego będzie określenie}
ubocznych czynników postępującej industrializacji. Chodzi tu o takie
zagadnienia jak:
— wzrost zanieczyszczeń (wody, powietrza, gleby);
— przyrost terenów zajm owanych przez przem ysł (np. o dużej w a r
tości rolniczej, krajobrazow ej itd.);
— przeciążenie szlaków transportow ych itd.
Mając już pogląd na dotychczasowy rozwój przem ysłu w regionie,
trzeba następnie dokonać oceny dotychczasowych koncepcja planistycz
nych oraz ustalić poczynione od nich odstępstwa podyktowane „naka
zami chwili”. Zm iana koncepcji planu pod w pływ em presji określone
go resortu (bądź resortów) powoduje bowiem często przekreślenie jej
sensu lub wypaczenie idei.
1.2.
Analiza obecnego stanu uprzem ysłow ienia w regionie jest d r u 
gim podetapem ogólnej części analitycznej. Pow inna obejmować wszy
stkie wym ienione p u n k ty z ujęcia retrospektyw nego, czyli zatrudnienie,
m ajątek trw ały, wielkość produkcji itd.
Zagadnienia te należy rozpatryw ać w dwóch ujęciach: branżow ym
i regionalnym. Tego ty p u podejście jest dość ważne, ponieważ w pływ
planowania w skali regionu ogranicza się do rozmieszczenia przem ysłu
terenowego, podczas gdy decyzje dotyczące obiektów przemysłu kluczo
wego (mających charakter regionotwórczy) są podejm owane na szczeblu
centralnym .
Z tego względu już w pierwszym etapie konstrukcji planu trzeba
uwzględniać zarówno racje terenow e (regionalne), jak i podejście
branżowe (centralne). K onfrontacja obu tych stanowisk pozwala b a r 
dziej obiektywnie określić obecny stan industrializacji analizowanego
obszaru. Będzie jeszcze o tym mowa w dalszej części niniejszego a r
tykułu.
N astępną spraw ą jest określenie tzw. „ogniwa wiodącego” w procesie
uprzem ysłowienia, czyli ustalenie dom inującej gałęzi, głównego kom bi
natu lub zakładu przemysłowego w gospodarce regionu. Od rodzaju tego
ogniwa zależeć bowiem może dalszy rozwój badanego terytorium , a jego
trudności będą problem am i całego regionu.
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Omówić należy kolejne ważne zagadnienie określane m ianem „w ą
skiego gardła”. Tym w ąskim gardłem u trudniającym dalszy rozwój
przem ysłu mogą być przykładowo braki w zakresie w ykw alifikowanej
siły roboczej, ograniczona przepustowość szl-aków transportowych, nie
dostatek zasobów w odnych itd. Określenie niedoborów w ystępujących
w gospodarce regionu umożliwia nawiązanie do następnego etapu w kon
strukcji planu.
2.
D i a g n o z a istniejącego uprzem ysłowienia stanowi przejście od
etapu analizy do etapu program u i planu.
Diagnoza będąca rozwinięciem ostatniej części analizy powinna roz
poznawać dotychczasowe trudności i efekty uboczne rozwoju industriali
zacji na danym tery to riu m w aspekcie sytuacji w całej gospodarce
regionalnej. Chodzi tu o:
— zjaw iska patologiczne uprzemysłowienia, zarówno o charakterze
społecznym (pijaństwo, demoralizacja itd.), jak i przyrodniczym (zanie
czyszczenie wody, powietrza i gleby);
— niew ykorzystanie istniejących możliwości rozwoju przemysłu;
— skutki ogólnogospodarcze nadm iernej industrializacji, polegające
bądź na przeciążeniu, bądź rozsadzaniu dotychczasowej stru k tu ry re
gionu.
Ten ostatni punkt w ym aga dodatkowego naświetlenia. Otóż, zbyt
duży wzrost przem ysłu na danym obszarze spowodować może zaburze
nia w całej jego gospodarce nie przygotowanej do tak szybkiego roz
woju. Mimo poważnych nakładów inw estycyjnych przeznaczonych na
aktyw izację regionu mogą powstać liczne trudności ekonomiczne. W w y 
niku przeciążenia szlaków transportow ych wystąpiią np. braki w zao
patrzeniu zakładów przem ysłow ych w surowce, a to z kolei w płynie na
wielkość produkcji. Tworzy się wówczas błędne koło. Uprzemysłowienie
zamiast poprawić sytuację gospodarczą regionu na pewien czas ją po
garsza.
Z tego powodu właściwie postawiona diagnoza dotychczasowego rozi
woju przem ysłu powinna określić ram y jego dalszego dopuszczalnego
wzrostu w regionie. Może być też sytuacja odwrotna. Diagnoza w ska
że na niew ykorzystane możliwości gospodarcze danego obszaru i celo
wość zwiększenia nakładów na rozwój przemysłu.
3.
P r o g r a m r e k o n s t r u k c j i , jako kolejny etap w b u 
dowie planu, powinien wskazać na możliwość usunięcia w ym ienionych
trudności. Je st to więc program tych działań, które należałoby podjąć
dla popraw ienia stanu istniejącego. Na podstawie trafnie postawionej)
diagnozy, może to wymagać:
— ograniczenia szkodliwych skutków industrializacji poprzez m o
dernizację p arku maszynowego w istniejących zakładach, likwidację
fabryk nie dostosowanych do współczesnych w ym agań z dziedziny ochro
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ny przyrody lub poprzez zmianę profilu produkcyjnego zakładów ce
lem dostosowania ich do wymogów gospodarki regionalnej ;
— właściwego podziału nakładów inw estycyjnych dla zachowania od
powiednich proporcji w rozbudowie przem ysłu (w stosunku do innych
działów), unikając w m iarę możności zaburzeń w strukturze gospodar
czej danego regionu;
—• pobudzania obszarów zacofanych pod względem ekonomicznym za
pomocą inwestycji przeznaczonych bądź na rozbudowę, bądź na rozwój
od podstaw uzasadnionych lokalizacyjnie gałęzi przemysłowych.
4.
O statnim etapem w zakresie zagadnień przem ysłow ych są w n i o 
s k i d o p l a n u opracowywane na podstawie szczegółowej analizy
stan u istniejącego wzbogaconego ujęciem retro sp ek ty w n y m z uwzględ
nieniem diagnozy i postulatów w zakresie rekonstrukcji. P unktem w y j
ścia tego opracowania są wytyczne władz (Plan Krajow y, resorty, W KP)
uzupełnione trzem a rodzajam i prognoz, a mianowicie:
— prognozą dotychczasowych trendów ;
— prognozą rozw oju czynników lokalizacyjnych — jest to szczególnie
ważna prognoza ze względu na praw idłowe rozmieszczenie nowych
obiektów przemysłowych;
— prognozą przyszłych potrzeb społeczno-gospodarczych, wyznacza
jącą ram y i kierunki dalszego rozwoju.
Na podstawie program u podbudowanego opracowaniami prognosty
cznymi w ykonuje się wiele rozwiązań w ariantowych, spośród których
w ybierany jest w ariant w danej sytuacji najkorzystniejszy.
O pisany poprzednio schem at przebiegu prac planistycznych w dzie
dzinie przemysłu, odnoszący się w zasadzie do ujęcia m akroregionalnego, umożliwia ukierunkow anie poszukiwań właściwych dla tego dzia
łu technik badawczych. Techniki te, m ające charakter m etod z dziedzi
ny geografii ekonomicznej, odnoszą się przede wszystkim do dwóch
pierwszych etapów omówionego schem atu, czyli do analizy w raz z retrospekcją oraz do diagnozy (ryc. 5).
W tej dziedzinie geograf ma duże pole do działania i może rozszerzyć
zakres stosowanych dotychczas metod. W części studialnej planu prob
lemy wym agające zbadania sformułować można w postaci trzech ogól
nych pytań:
a) Jaki był dotychczasowy rozwój przem ysłu?
b) Jak i jest obecny sta n uprzem ysłow ienia?
c) Jakie są ujem ne strony industrializacji wym agające przeciwdzia
łania?
Aby w pełni odpowiedzieć na postawione pytania należy dyspono
wać odpowiednimi m ateriałam i statystycznym i w dość szczegółowym u ję 
ciu terytorialnym (np. wg gmin). Chodzi tu o następujące wiadomości:
— powierzchnia teren u zajętego przez obiekty przemysłowe;
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— liczba i rodzaj zakładów oraz rok budowy;
— zatrudnienie, w ty m liczba robotników biorących udział bezpo
średnio w produkcji;
— liczba osób dojeżdżających do pracy według miejscowości;
— w artość produkcji globalnej i towarowej;
— w artość nakładów inw estycyjnych;
— w artość środków trw ałych (ewentualnie z podziałem na maszy
ny i urządzenia oraz pozostałe);
\
— moc urządzeń energetycznych;
—• zużycie surowców, materiałów, energii i paliw (w złotych lub
tonach) oraz miejscowości skąd są dostarczane;
— rodzaj i c h a ra k te r w ykorzystania in fra stru k tu ry technicznej;
— rodzaj i wielkość zanieczyszczeń.
Je st to oczywiście p ro g ram m aksimum , jednakże dane tego typu by 
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ły już zbierane i opracowywane przez GUS w ram ach spisu przem ysło
wego przeprowadzonego w 1966 r. Nie są to więc wym agania przekra
czające możliwości polskiej statystyki.
Mając tego rodzaju m ateriały podstawowe (w dwóch lub więcej
przekrojach czasowych) można przeprowadzić właściwą analizę uprze
mysłowienia regionu. Metody, które mogą być zastosowane w studial
nej części planu dogodnie jest przedstawić wTedług uprzednio przyjętego
schem atu postępowania.
1. Retrospekcja. N ajpierw należałoby zbadać, jakie czynniki loka
lizacyjne w płynęły na określony rozwój przem ysłu w regionie. Sprawa
jest względnie prosta, gdy chodzi o przem ysł wydobywczy, kom plikuje
się jednak w przypadku przemysłów o swobodnej lokalizacji, gdyż ich
rozmieszczenie często w naszych w arunkach zależy od czynników poza
ekonomicznych, a naw et woluntarystycznych. Można jedynie w przybli
żony sposób określić na m apach (np. 1 : 100 000) w pływ y wielkich ry n 
ków zbytu, źródeł surowców i innych zjaw isk na dotychczasowe procesy
industrializacji.
Następną spraw ą jest określenie tem pa i skali wzrostu oraz s tru k tu 
ry uprzemysłowienia. Służy do tego wiele m iar i wskaźników statystycz
nych rozpatryw anych w co najm niej dwóch przekrojach czasowych. Są
to takie mierniki, jak wartość produkcji w przeliczeniu na liczbę ludno
ści regionu lub na jednego zatrudnionego, na 1 k m 2 powierzchni itd.
Tempo rozwoju industrializacji można badać, posługując się średnią
arytm etyczną, odchyleniem standardow ym i współczynnikiem zmienno
ści. Omawiane zjawiska można również pokazać na mapach, stosując
różnego typu kartogram y i kartodiagram y. Pomocna może być też m eto
da przesunięć m iędzyregionalnych i międzygałęziowych dająca porów
nanie wzrostu branżowego przem ysłu, (wg zatrudnionych, wartości pro
dukcji, zainwestowania itd.) w stosunku do całego k raju lub m akrore
gionu.
Istotne będzie także zbadanie zmian koncentracji przemysłowej na
danym terytorium . Posłużyć się można krzywą Lorenza oraz w skaźni
kiem i współczynnikiem koncentracji, wskaźnikiem asym etrii krzywej
koncentracji, a także m apam i dającym i przestrzenny obraz tych zmian.
2. Analiza stanu uprzem ysłowienia regionu wym aga w stosunku
do retrospekcji bardziej rozszerzonych badań.
— W początkowym stadium analizy nieodzowne jest wprowadzenie
ujęcia kartograficznego (skala 1 : 100 000 i 1 : 200 000), które pokaże
przestrzenne rozmieszczenie ośrodków przem ysłow ych według różno
rodnych wskaźników z podziałem na poszczególne grupy i gałęzie. Do
tego celu najlepiej nadają się diagram y kołowe.
— Następnie, znając wielkość i rozmieszczenie przemysłu, można
określić jego rolę w stru k tu rze gospodarczej poszczególnych ośrodków
osadniczych. Do tego celu służy metoda mnożnikowa (z teorii bazy eko
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nomicznej), a za jej pomocą da się również określić specjalizację prze
m ysłową poszczególnych m iast i osiedli. Pozwoli to z kolei ustalić co
jest ogniwem wiodącym w rozwoju tych ośrodków.
—
Postępując o krok dalej, można w badaniach w ykorzystać anali
zę korelacji i regresji, aby stwierdzić istnienie różnego rodzaju zależ
ności (lub ich brak!). Na przykład pomiędzy:
a) stopniem industrializacji a urbanizacją;
b) zatrudnieniem a wartością produkcji i zainwestowania;
c) terenochłonnością a wartością produkcji i nakładam i inw estycyj
nymi. Powyższe zależności w różnym naświetleniu przedstaw ią uprzem y
słowienie danego terytorium .
—• Posługując się przepływ am i (osób, dóbr m aterialnych, energii),
można w dalszym etapie pracy określić: a) zakres społecznego oddzia
ływ ania obiektów i ośrodków przemysłowych; b) stopień „domknięcia”
produkcyjnego poszczególnych gałęzi i grup przem ysłowych w obrębie
rozpatryw anego terytorium ; c) współdziałanie produkcyjne zakładów
i powiązanie ze źródłami surowców i energii. Podczas badania przepły
wów najlepiej w ykorzystać różnego typu modele graw itacji i p otencja
łu.
Reasum ując, przy analizie stanu obecnego i dotychczasowego rozwoju
przem ysłu w regionie, posłużyć się można: metodami kartograficzny
mi (kartogram, kartodiagram), wskaźnikami w zrostu i koncentracji, tech 
niką „przesunięć”, analizą korelacji i regresji oraz modelami grawitacji.
3.
Diagnoza jest ostatnim etapem w konstrukcji planu, w któ ry m
znaleźć mogą zastosowanie m etody analizy regionalnej. Jednakże tru d n o
tu ta j dawać gotowe recepty na stosowanie takich czy innych metod,
ponieważ zjawiska w ym agające rozpoznania m ają w każdym z regionów
odm ienny charakter. Ogólnie można powiedzieć, że w tym zakresie
należy rozwinąć m etody logicznego wnioskowania.
W ymienione uprzednio techniki badawcze można by podzielić na
tradycyjne i nowoczesne, jednakże podział taki w ydaje się mocno uprosz
czony. Bardziej celowy w ydaje się podział metod na trzy grupy: I. ele
m entarne, II. analityczne i III. syntetyczne (zbiorcze).
G rupa I obejm uje metody, przy których użyciu w ystarczy posługi
wać się m ateriałam i statystycznym i dotyczącymi podstawowych e le m e n t
tów i form przestrzennych w regionie (makroregionie). Chodzi tu o da
ne liczbowe zaw arte w publikacjach GUS, odnoszące się do zatrudnię-'
nia i produkcji oraz zainwestowania przemysłowego. Zakres tych m a
teriałów ogranicza w pew nym stopniu swobodę w stosowaniu m etod
analizy regionalnej. Głównie w ykorzystyw ane są dwa rodzaje modeli:
a) iko niczne4 — przetw arzające w różnej skali stany, zdarzenia
4

Według R. L. A c k o f f a ,

n ych, Warszawa.

1969, Decyzje o p ty m a ln e w
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i przedmioty. Są to po prostu m apy i plany oraz różnego rodzaju sche
maty;
b)
analogow e5 — w ykorzystujące jedne własności zjawisk, przed
miotów itp. do przedstaw ienia innych, co w ym aga w prow adzenia do
datkowej legendy. Stosuje się np. barw y na określonych planszach, w y 
kresy obrazujące tre n d y itd.
Są to ujęcia znane, posługujące się m etodam i kartograficznym i i sta
tystycznym i o niewielkim stopniu komplikacji, które jednakże dają
przybliżony i niekom pletny obraz rzeczywistości.
G rupa II obejm uje m etody przydatne do badania bardziej* złożonych
form przestrzennych o dużej skali powierzchniowej, jak pasma, sku
piska i zespoły przemysłowe. M etody tej g ru p y charakteryzują się ten 
dencją widoczną we współczesnej nauce geografii, a polegającą na prze
chodzeniu w analizie:
— od badania prostych elementów do coraz bardziej złożonych
układów strukturalnych;
— od ujęć jakościowych do ilościowych;
— od podejścia jednostkowego do uogólniającego, co pozwala w y 
jaśniać i przewidywać.
Zadaniem geografii planistycznej — jak się ją określa — powinno
być badanie procesów przedstaw iających za pomocą cząstkowych modeli
m atem atycznych badane relacje w formie sformalizowanej.
G rupa III om awianych m etod dotyczy badań przem ysłu w aspekcie
kompleksowej analizy regionu ekonomiczno-społecznego, który pod
względem obszaru powinien być zgodny z tery to riu m m akroregionu
(W rzeczywistości, jak wiadomo, jest nieco inaczej.) Ze względu na
dużą złożoność i wielowarstwowość s tr u k tu ry regionalnej należy sto 
sować syntetyczne m etody badawcze, lub łącząc poszczególne techniki,
dążyć do uzyskania ogólnego obrazu sytuacji gospodarczo-społecznej
w regionie. Etap ten stanowi p u n k t wyjścia do prac koncepcyjnych, jak
budowa program u i rekonstrukcja dalszego rozwoju przem ysłu. D la
tego też przeprow adzana analiza powinna umożliwić rozpoznanie istnie
jących i projekcję pożądanych w przyszłości związków funkcjonalnych
i predyspozycji rozwojowych danego obszaru. Dotyczy to m.in. relacji
pomiędzy gospodarką centralną a regionalną, oraz między sferą p ro d u k 
cji i sferą usług.
W zasadzie, badając całość układu regionalnego, można posługiw ać
się m etodam i elem entarnym i, działowymi i syntetycznym i. Jed n ak że
wysoka złożoność s tru k tu r tego układu w ym aga pom ijania w badaniach
technik zbyt uproszczonych.
W sytuacji, gdy z formalnego punktu widzenia racje terenow e m a
5 Chodzi tu tylko o proste w ersje modeli analogowych.
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ją mniejsze znaczenie od resortowych, w argum entacji na rzecz planu
regionalnego pew ną pomocą może być rozbudowywanie technik badaw 
czych i pogłębianie tem atyczne przeprowadzonej analizy.
W artykule starano się zarysować drogi postępowania metodycznego
w studialnej części planu w zakresie problem atyki przem ysłu — ta
dziedzina bowiem w planow aniu regionalnym rozpatryw ana jest po
wierzchownie. W ynika to, jak wspomniano, z tego, że w zdecydowanej
mierze jest ona przesądzona centralnie.
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WŁODZIMIERZ ZGLIŃ SKI

IV. PROBLEM ATYKA ROLNICTWA
W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM
Planowanie przestrzenne jest najw ażniejszym czynnikiem w procesie
racjonalnego kształtow ania przestrzennej organizacji rolnictwa i gospo
darki żywnościowej. Planowe działanie m a na celu zapewnienie rol
nictwu niezbędnej przestrzeni produkcyjnej, która pozwoli na m a
ksymalne zaspokojenie potrzeb wyżywieniowych ludności. Niemniej
ważnym zadaniem jest właściwe w ykorzystanie tej przestrzeni, a więc
kształtowanie optym alnej stru k tu ry u p raw i hodowli.
W rolnictwie, podobnie jak w innych dziedzinach gospodarki, istnie
ją w yraźne związki współistnienia i związki przyczynowo-skutkow e po
m iędzy w arunkam i przyrodniczymi, kierunkam i produkcji i siłami w y 
twórczym i a efektam i produkcyjnym i oraz w arunkam i socjalno-bytowymi ludności wsi. Dlatego też w planow aniu przestrzennym należy
uwzględniać nie tylko w ew nętrzne, ale i zew nętrzne w arunki, które
w pływ ają na rolnictwo w sposób pośredni, nieraz jednak decydujący.
Należą do nich głównie w arunki przyrodnicze, bilans siły roboczej, prob
lem atyka sieci osadniczej, rozmieszczenie przem ysłu spożywczego, sieć
obsługi rolnictwa, uzbrojenie sieciowe terenu, polityka rolna itp.
Problem atyka rolnictw a w planow aniu przestrzennym wiąże się też
z kw estią w ielofunkcyjności obszarów wiejskich. O bszary te — obok pod
stawowej funkcji, jaką jest produkcja rolna — w coraz większym
stopniu przejm ują niekolizyjne, dodatkowe funkcje związane z potrze
bami wypoczynkow o-turystycznym i ludności miejskiej, skupiają duży
odsetek ludności zatrudnionej poza rolnictw em lub ludności dwuzawodowej. Z drugiej zaś strony przem iany organizacyjno-strukturalne rol
nictwa w coraz większym stopniu zmniejszać będą różnicę m iędzy
m iejskim a wiejskim stylem życia, co m a swój w yraz zarówno w prze
kształceniach sieci osadniczej, urządzeń in fra stru k tu ry technicznej, jak
i kształtow aniu usług dla ludności.
J a k widać więc, problem atyka rolnictwa i gospodarki żywnościowej
w planow aniu przestrzennym ma bardzo szeroki zakres i wym aga pro-'
wadzenia licznych prac analitycznych i studialnych.
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ZAGADNIENIA ROLNICTWA W PLANACH PRZESTRZENNYCH WOJEWÓDZTW

Rozpoznanie w arsztatu planistycznego szczebla wojewódzkiego u jaw 
niło znaczne zróżnicowanie zarówno w ujęciu problem atyki planów, jak
i w stosowanych metodach analiz geograficzno-ekonomicznych. (Często
zaś trudno naw et odczytać z planów tok ich konstruow ania oraz sto
sowane metody.) W ynika to z następujących przyczyn:
1. P lany przestrzennego zagospodarowania województw sporządzane
są na podstawie w ytycznych M inisterstw a Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Środowiska; w ytycznych społeczno-gospodarczego
rozwoju województw opracow ywanych przez Zespoły Planowania Regio
nalnego Komisji Planow ania przy Radzie M inistrów (plan krajow y i m akroregionalny); w ytycznych W KP Urzędów Wojewódzkich oraz inform a
cji zaw artych w planach organizacji produkcji rolnej Wydziałów Rolni
ctwa i Leśnictwa Urzędów Wojewódzkich. W ytyczne te bardzo ogólnie
u jm u ją zakres prowadzonych prac nad planem i nie zawierają w ska
zówek dotyczących pola prowadzonych studiów i analiz oraz nie okre
ślają stosowanych m etod analitycznych, pozostawiając zespołom projek
tow ym całkowitą dowolność w opracowaniu planów.
2. P lany przestrzennego zagospodarowania województw opracow y
wane są jednocześnie z planam i makroregionalnym i, co powoduje, że
nie ma łączności między zamierzeniami planu krajowego a planem w o
jewódzkim.
3. Terenowe placówki planistyczne, a szczególnie placówki nowych
województw borykają się z dużymi trudnościam i kadrowymi.
4. Krótkie napięte term in y sporządzania planów, wyznaczone przez
władze nadrzędne, prowadzą do nadm iernej generalizacji, uproszczenia
metod i treści. W prawdzie planowanie przestrzenne jest procesem ciąg
łym, a plany ulegają okresowej aktualizacji, to jednak postępujące
obecnie w szybkim tempie przem iany s tru k tu ry przestrzennej rolnictw a
mogą spowodować rozbieżność między planam i a rzeczywistością.
5. Z tym ostatnim zagadnieniem wiąże się b rak perspektywicznego
planu rozw oju rolnictw a, szczególnie zaś nieistnienie program u przem ian
ustrojow ych oraz regionalnych prognoz przebudow y stru k tu ra ln ej rol
nictwa. Również słabe powiązanie planu przestrzennego z planow aniem
gospodarczym nie daje planowi p rzestrzennem u właściwych podstaw
prognostycznych, nie obejm uje też lokalizacji produkcji rolnej, kształ
tow ania stru k tu ry u p raw i hodowli. Powoduje, że planowanie przestrzen
ne obejm uje bardzo szeróki zakres pracochłonnych studiów i analiz.
Krótkie term iny, jakim i rozporządzają planiści, uniemożliwiają jednak
rzetelne prowadzenie w łasnych badań i uzyskiw ane wyniki nie zawsze
są zgodne ze stanem faktycznym. Jest w ątpliwe czy studia takie znaj
dują w praktyce pokrycie w rzeczywistych zam ierzeniach rolnictwa.
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6. Na zakres prowadzonych prac nad planem w pływ a również do
stępność m ateriałów źródłowych i statystycznych, niejednakow a w róż
nych województwach. Pod tym względem w dużo lepszej sytuacji znaj
dują się województwa stare (wg poprzedniego podziału adm inistracyj
nego), w których istnieją placówki naukowo-badawcze, oraz dla których
opracowano już plany rozwoju (dawnych) regionów. Szczególnie dotkli
w y jest brak m ateriałów statystycznych dotyczących retrospekcji (wciąż
zmieniające się podziały adm inistracyjne podstaw owej jednostki adm i
nistracyjnej, jaką jest gmina), co nie pozwala określić kierunków roz
w oju poszczególnych cech rolnictwa, a ty m sam ym tworzyć prognoz
rozwoju rolnictwa.
W ymienione czynniki w zasadniczy sposób rzutują na tok konstruk
cji planów oraz zakres analiz i studiów. Mimo wszystko jednak, na pod
stawie przeprowadzonego rozeznania, można do pewnego stopnia odtw o
rzyć stosowany obecnie tok myślenia w konstruow aniu koncepcji pla
nów. Składa się on zazwyczaj z następujących etapów:
1) Analiza stanu istniejącego rolnictwa.
2) Ocena stanu istniejącego — diagnoza.
3) Prognozy możliwości rozwojowych i potrzeb rolnictw a i gospo
darki żywnościowej.
4) Opracowanie koncepcji dla okresu perspektyw y i dróg jej reali
zacji.
1.
Etap a n a l i z y s t a n u i s t n i e j ą c e g o ma c h a ra k te r mono
graficzny i zawiera charakterystykę obecnego stanu zagospodarowania
rolniczego województwa- Składają się na nią c h arak tery sty k i rolniczej
przestrzeni produkcyjnej (kompleksy agroekologiczne), charakterystyka
sił wytwórczych i efektów produkcyjnych. Szczególną uwagę zwraca się
na przyrodnicze uw arunkow ania produkcji rolnej, w ykorzystując do tego
celu opracow ania IUNG-u zaw ierające agroekologiczne podstaw y roz
mieszczenia produkcji rolnej oparte na punktow ej ocenie jakości gleb,
rzeźby terenu i stosunków wilgotnościowych. W ykorzystując tę m eto
dę, przeprowadza się waloryzację przestrzeni produkcyjnej rolnictwa
i wyznacza się rejony agroekologiczne w różnym stopniu korzystne dla
produkcji rolniczej oraz tereny przeznaczone do zm iany użytkowania.
Wyznacza się też obszary o najwyższej wartości rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, które pełnić m ają wiodącą funkcję w produkcji rolnej
i powinny być chronione przed szkodliwymi oddziaływaniam i przem ysłu
oraz innych funkcji gospodarczych. Na tych obszarach planuje się n a j
większą intensyfikację produkcji rolniczej poprzez koncentracje środ
ków inwestycyjnych. Porów nując następnie aktualną s tru k tu rę zasie
wów z w aloryzacją przestrzeni produkcyjnej rolnictw a, dokonuje się
oceny prawidłowości rozmieszczenia s tr u k tu ry u p raw i wyznacza rejony
specjalizacji zgodne z predyspozycjam i środowiskowymi. Te ostatnie
studia m ają już ch a ra k te r diagnozy istniejącej s tru k tu ry użytkow ania
rolniczego ziemi oraz stanow ią przesłanki dla prognozy.
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W ty m etapie dokonuje się również rejonizacji organizacyjno-eko
nomicznej rolnictwa. Polega ona na w yodrębnieniu na podstawie analizy
cech społeczno-własnościowych i organizacyjno-technicznych rolnictwa,
jednorodnych stref o podobnym poziomie koncentracji form władania
ziemią, wyposażenia w m ajątek trw ały i zasoby siły roboczej.
Należy zaznaczyć, że o ile w aloryzacja w arunków agroekologicznych
(zgodnie z zaleceniami planu krajowego) prowadzona jest w ten sam spo
sób we wszystkich województwach 6, to zakres analiz pozaprzyrodniczych
u w arunkow ań zewnętrznych rolnictw a, a zwłaszcza cech samego rol
nictwa, jest zróżnicowany w poszczególnych województwach i bardzo
często niepełny. Nie pozwala to na kom pleksową ocenę stru k tu ry prze
strzennej rolnictw a i jego zew nętrznych uw arunkow ań. W wielu p rzy 
padkach część studialna planu zaw iera liczne analizy cech diagnostycz
nych rolnictw a (w formie opisów, w ykresów i map), które w dalszym
etapie konstrukcji planu nie są w ykorzystyw ane. Świadczy to o braku
jasnej koncepcji tworzenia planu oraz o trudnościach metodycznych
w syntetycznym prezentow aniu problem atyki rolnictwa.
P u n k te m wyjścia do opracow ania planu jest stan istniejący. Nie
uwzględnia się natom iast badań retrospektyw nych, dzięki którym można
rozpoznać drogi dojścia do sta n u obecnego oraz w ystępujące kierunki
i prawidłowości. Pożądany przyszły stan rolnictwa określa się na pod
stawie założeń planów nadrzędnych, które nie zawsze uwzględniają re
gionalne zróżnicowania u w arunkow ań rozwoju rolnictwa.
2. W etapie o c e n y s t a n u i s t n i e j ą c e g o , czyli w diagnozie
należy ustalić pozytywne i negatyw ne cechy rolnictwa oraz przeanalizo
wać ich przyczyny. Na podstaw ie diagnozy można wyznaczyć zabiegi
i środki, jakie należałoby podjąć dla zlikwidowania cech negatyw nych
oraz ugruntow ania cech pozytyw nych. W planach wojewódzkich ten
etap prac nie jest w yraźnie zaznaczony. Pew ne jego elem enty znajdują
się w prawdzie w analizie cech rolnictw a i jego uwarunkow ań, ale cele
planu, które powinny częściowo w ynikać z diagnozy (poprawa stanu
istniejącego, zwłaszcza jego cech negatyw nych), w całości określane
są na podstawie centralnych w ytycznych w etapie prognozy.
3. W etapie p r o g n o z o w a n i a określa się z jednej strony prog
nozy rozwoju rolnictw a i gospodarki żywnościowej oraz przyszłych po
trzeb żywnościowych, a z drugiej potencjalne możliwości, a także w a 
ru n k i produkcyjne rolnictw a. P ierw szy z tych elem entów opiera się —
jak już wspomniano — na założeniach pilanów wyższego szczebla, drugi
natom iast w planach w ojew ództw o p a rty jest tylko na możliwościach
potencjalnych środowiska geograficznego. W ykorzystuje się tu opra
cowanie IUNG-u, na podstawie którego określa się rejony specjalizacji
6
O pracowania IUNG w P uław ach, szczególnie zaś Agro eko lo g ic zne i gospo
darcze p o d sta w y rozmieszczenia p r o d u k c j i r o l n e j ora z ocena p o te n c ja ln e j p r o 
d u k t y w n o ś c i re g io n ó w do 1990 r. oraz R o ln icz a przy d a tn o ś ć gleb P o ls k i w liczbach.
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produkcji rolnej, przyszłe kierunki oraz przew idyw ane plony i wiel
kość hodowli.
4.
Etap o p r a c o w a n i a k o n c e p c j i p l a n u polega na po
szukiw aniu najkorzystniejszego i realnego w arian tu rozwoju rolnictwa.
Stosowane w planow aniu przestrzennym m etody dotyczące rolnictwa
i gospodarki żywnościowej, to głównie:
— Metoda opisowa oparta na m ateriale statystycznym , różnorodnych
opracowaniach wcześniejszych (plany regionalne, plany zagospodarowa
nia) oraz na znajomości terenu i problem atyki rolnictwa.
—• Zestawienia liczbowe, w ykazy tabelaryczne, zestawienia podstawo
w ych wskaźników cech rolnictwa, stanowiące załączniki do m etody opi
sowej, nie zawsze wyczerpujące problem atykę rolnictw a i często bardzo
przypadkowe.
— M etody kartograficzne, które również stanowią ilustrację graficz
ną planu, a nie są narzędziem analiz.
— M etody bilansowania produkcji rolnej w stosunku do potrzeb
żywnościowych, potrzeb przem ysłu rolno-spożywczego, obsady hodowli
oraz użytkow ania ziemi.
— Metody syntetyczne zmierzające do rejonizacji produkcji roślin
nej i zwierzęcej. M etody te oparte są na średnich udziałach procento
w ych poszczególnych u p raw oraz obsady zwierząt w jednostkach gm in
nych. W ten sam sposób określane są rejony produkcji (oparte na udziale
produkcji globalnej bądź towarowej) oraz rejo n y s tru k tu r w ładania zie
mią (udział obszarów rolnych będących w różnym władaniu).
— M etody rejonizacji agroekologicznej oparte głównie na sta n d a ry 
zacji różnych jakościowo cech przez nadanie im odpowiednich, często
subiektyw nych wag punktowych, a następnie ich sum ow aniu (ta metoda
znalazła zastosowanie w planie krajowym ).
M etody stosowane w biurach planow ania w sposób właściwy, acz
kolwiek niepełny, pozwalają przeprowadzać analizy rozmieszczenia po
szczególnych elem entów rolnictw a oraz stru k tu ry przestrzennej rolnictwa.
Znacznie gorzej przedstaw ia się natom iast sytuacja w zakresie prac syn
tetycznych zm ierzających do poszukiwania prawidłowości w e współist
nieniu i związkach przyczynowo-skutkow ych między czynnikam i p ro
dukcji rolnej, jej kierunkam i i poziomem oraz jej efektam i p rodukcyj
nymi.
Pow ażnym m ankam entem jest też niejednokrotnie przypadkow y do
bór cech diagnostycznych rolnictwa, niejednakow y we w szystkich p r a 
cowniach i uzależniony od inwencji pracowników oraz możliwości uzy
skania m ateriałów statystycznych.
Brak również — jak już podkreślano — ujęć retrospektyw nych
problem atyki rolnictwa, co nie pozwala na określenie tendencji dotych
czasowego rozwoju, a tym sam ym na określenie kierunków przyszłych
zmian rolnictwa. Prognozy przyszłych przekształceń poszczególnych cech
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rolnictw a przyjm uje się z planu krajowego, nie uwzględniając regio
nalnych różnic i uw arunkow ań.
Duże luki metodyczne w ystępują również w pracach syntetycznych
dotyczących rejonizacji. B rak jednoznacznej klasyfikacji cech i w a ru n 
ków rolnictw a powoduje niepraw idłow ą interpretację poszczególnych
czynników i subiektywizm w prowadzonych pracach syntetycznych. Ja k
słusznie zauważył J. K o stro w ic k i7, mieszanie cech i w arunków rolnictwa
powoduje, że użyteczność w yróżnionych w ten sposób jednostek jest nie
wielka. Nie pozwala bowiem na wyciąganie wielu istotnych wniosków co
do zm iennych relacji między c harakterem samego rolnictw a a w a ru n 
kami, w których ono w ystępuje; co do możliwości zmian cech przez od
działywanie na w arunki; co do zmian typu rolnictwa przez oddziały
wanie na jego cechy oraz co do racjonalności wykorzystania w arunków
przyrodniczych przez rolnictwo.
W elaboratach planów nie stosuje się wariantow ania. Jeżeli naw et
opracow uje się w ariant odbiegający od centralnych wytycznych, to opie
ra się go na propozycji W ydziału Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Woje
wódzkiego. Tak więc, nie wiadorno właściwie czemu służą wykonyw ane
w biurach planowania przestrzennego prace analityczne.
PROPONOWANE U JĘCIE PROBLEMATYKI ROLNICTWA
W PLA N A CH WOJEWÓDZTW

Uwzględniając omówione niedostatki w arsztatu planistycznego w za
kresie zagadnień rolnictwa, proponuje się tok postępowania nad kon
strukcją planu, u ję ty w sześć następujących etapów (ryc. 6):
1. analiza stanu istniejącego rolnictwa;
2. retrospekcja;
3. diagnoza;
4. cele i ograniczenia planu (prognozowanie);
5. poszukiwanie rozwiązań planu;
6. w ybór koncepcji planu.
1.
Etap pierwszy powinien dotyczyć analizy pełnej, bogatej pro
blem atyki rozmieszczenia produkcji rolnej zarówno w stosunku do w a
runków w ew nętrznych jej rozwoju, jak i w arunków zewnętrznych. Jako
zewnętrzne tra k tu je m y te w arunki (zarówno przyrodnicze, jak i pozaprzyrodnicze), w których rozwija się rolnictwo danego województwa,
a więc tylko pośrednio oddziaływujące na produkcję rolną. Przez w e
w nętrzne w aru n k i rozumieć należy s tru k tu rę własnościową, form y organizacyjno-techniczne i efekty produkcyjne rolnictwa.
Analiza w arunków zew nętrznych rolnictw a obejmuje:
7
s. 608.
4

J. K o s t r o w i c k i ,

Metody analiz geogr. 3/79

1969, T y p o lo g ia r o l n ic t w a , Przegl. Geogr., t. XLI, z. 4,
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Warunki zewnętrzna
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— w a ru n k i przyrodnicze, to jest poszczególne kom ponenty środowiska
przyrodniczego — a więc gleby, klim at, zasoby wód i rzeźbę terenu;
— w arunki pozaprzyrodnicze, a więc sieć osadniczą, sieć obsługi rol
nictwa, sieć dróg, przem ysł rolno-spożywczy, politykę kredytow ą, szkol
nictwo i oświatę rolniczą, in fra stru k tu rę techniczną itp.
Analiza w ew nętrznych w arunków rolnictw a obejm uje trzy grupy
zagadnień:
a) W arunki społeczno-własnościowe, czyli:
— form y własności ziemi (indywidualna, spółdzielcza, państwowa);
— form y władania ziemią (właściciel, dzierżawca);
— wielkość gospodarstw (struktura);
— wielkość zatrudnienia (ilość i struktura);
— form y zaopatrzenia w siłę roboczą (rodzinna, najem na, sezonowa);
— dwuzawodowość (chłoporobotnicy).
b) W arunki organizacyjno-techniczne, czyli:
— cechy organizacyjne rolnictwa, czyli rozdrobnienie i rozrzut pól,
użytkow anie ziemi, stru k tu ra zasiewów;
— zabiegi techniczne, a więc system y u p raw y roli, system y zmianowania, nawożenia, melioracje, m etody reprodukcji i selekcji roślin oraz
zwierząt hodowlanych, m etody pielęgnacji roślin, hodowli zwierząt, m e
tody odnowy roślin, mechanizacja, n ak ład y siły roboczej ludzi, zwierząt
i maszyn;
-— intensywność rolnictwa wyrażona wielkością nakładów pracy ży
wej i uprzedm iotowionej, a więc nakłady pracy na jednostkę powierzchni
i nakłady środków trw ałych i obrotowych.
c) W arunki produkcyjne rolnictwa, a więc efekty produkcyjne okreś
lone przez:
— produktyw ność rolnictwa, tj. produkcję rolną wyrażoną w jed
nostkach pieniężnych lub um ow nych na jednostkę powierzchni (pro
duktyw ność ziemi), na jednostkę pracy żywej (produktywność lub w y
dajność pracy) lub na jednostkę pracy uprzedm iotowionej (produktyw 
ność lub wydajność środków produkcji — lub kapitału);
— towarowość rolnictw a określoną uzupełniającym i się w skaźnika
mi: stopniem towarowości (stosunkiem produkcji towarow ej do global
nej) oraz poziomem towarowości (wielkością produkcji towarowej na
jednostkę powierzchni). W skazany byłby również wskaźnik określający
wielkość produkcji towarow ej w stosunku do nakładów pracy i kapitału;
— k ieru n k i produkcji rolnej określone udziałem produkcji roślin
nej i zwierzęcej (z ich podpodziałami), w produkcji globalnej (kierun
ki produkcyjne) oraz towarow ej (kierunki specjalizacji).
2.
Etap retrospekcji powinien ukazać procesy, które doprowadziły do
obecnej struktury. Obejmować on powinien badania poszczególnych
czynników rozwoju rolnictw a w ich historycznym rozwoju. Celem tych
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badań jest poznanie m echanizm ów i cech rozwoju oraz określenie praw i
dłowości i trendów.
3. W etapie diagnozy należy określić podstawowe cechy pozytywne
i negatyw ne dotychczasowego rozwoju oraz aktualnej s tr u k tu ry prze
strzennej rolnictwa w porów naniu z zakładanymi celami przyszłego
rozwoju, określonego w ytycznym i planu krajowego i program em spo
łeczno-gospodarczym. Takie postępowanie stw arza przesłanki dla two
rzenia planu oraz polityki przestrzennej.
Ocena stanu rolnictwa opiera się na analizach etapu poprzedniego
i jest sum ą pięciu ocen cząstkowych dotyczących w arunków zew nętrz
nych i w ew nętrznych rolnictwa. Pow inna się ona opierać na kryteriach:
— jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
—• stopnia w ykorzystania przyrodniczych i pozaprzyrodniczych w a 
runków rolnictwa;
— ch arak teru stru k tu ry agrarnej z p u nktu widzenia jej podatności
na produkcję wysokotowarową, intensyw ną, zmechanizowaną;
— c h arakteru osadnictwa dostosowanego do wysokotowarowego rol
nictwa.
Na tej podstawie określa się główne tre n d y dotychczasowego rozwoju
rolnictwa oraz pozytyw ne i negatyw ne cechy tego rozwoju.
Wśród cech dodatnich rozważa się:
— w zrastającą w ydajność i towarowość rolnictwa;
— w zrastającą wydajność pracy z hektara i na jednego pracow
nika;
— w zrastające um aszynowienie pracy;
— w zrastające nasycenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej infra
s tru k tu rą techniczną;
— przekształcenie się gospodarki rolnej w w ielkotowarową stru k tu rę
gospodarstw.
Spośród cech negatyw nych uwzględnia się:
— szybszy wzrost potrzeb w yżyw ienia niż możliwości intensyfikacji
produkcji rolnej;
— pogłębianie się trudności na rynku pracy (starzenie się ludności
rolniczej);
— zmniejszanie się przestrzeni produkcyjnej rolnictwa;
— niedostateczną koncentrację osadnictwa wiejskiego i w związku
z tym trudności w obsłudze ludności wsi;
— zagrożenie środowiska przez nadm ierną koncentrację produkcji
rolnej.
Diagnoza stanowi punkt wyjściowy do prognoz rozwojowych rol
nictwa.
4. Etap prognozowania obejm uje:
— określenie potencjalnych w arunków i możliwości produkcji rol
nej» wyznaczające pole możliwych rozwiązań na podstawie dotychcza
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sowego kierunku rozwoju rolnictwa (będącego sumą trendów cząstko
w ych określonych w fazie retrospekcji);
— prognozę przyszłych potrzeb społeczno-gospodarczych w zakresie
gospodarki żywnościowej, a więc zapotrzebowanie na żywność oraz su
rowce dla przemysłu.
Dla określenia możliwości produkcyjnych podstaw ą są w yniki w łas
nych bad ań w arunków w ew nętrznych i zew nętrznych rolnictwa oraz za
łożenia planów nadrzędnych, dotyczące poziomu produkcji, jej uk ieru n 
kowania, jak również przew idyw ane nakłady inwestycyjne i prognozy
rozw oju przem ysłu obsługującego rolnictwo. Prognozy rozwoju rolnictwa
obejmować powinny przede wszystkim:
— kierunki i wielkości produkcji rolnej wraz z jej ukierunkow a
niem;
— użytkow anie rolniczej przestrzeni produkcyjnej (po uwzględnie
niu procesów uprzem ysłowienia i urbanizacji);
— zm iany stru k tu ry agrarnej;
— zatrudnienie w rolnictwie;
— profil i rozmieszczenie podstawowych branż przem ysłu rolnospożywczego;
— rozwój wiejskiej sieci osadniczej;
— rozwój system u obsługi technicznej rolnictwa;
— ocenę pokrycia potrzeb gospodarki żywnościowej.
W zakres tych prac powinno również wchodzić:
— porównanie prognozy spożycia z prognozą produkcji gotowej rol
nictw a z uw zględnieniem prognozy rozwoju ludności i migracji sezo
nowych;
— porównanie nakładów inw estycyjnych z potrzebam i w ynikający
mi z zakładanych efektów produkcyjnych i postulatam i ry n k u żywnoś
ciowego;
— wyznaczenie obszarów potencjalnych konfliktów rolnictwa z in
nymi funkcjam i gospodarczymi i rozwojem osadnictwa.
Potencjalne w arunki i możliwości rozwoju produkcji rolnej są w swej
istocie niczym innym, jak ograniczeniami pola dopuszczalnych rozwiązań
i obejm ują ograniczenia przyrodnicze limitujące upraw y poszczególnych
roślin i chowu zwierząt oraz ograniczenia społeczno-ekonomiczne okre
ślające dopuszczalne (właściwe) w danym regionie kierunki użytkowania
gruntów i poziomu produkcji.
Tak określone prognozy rozw oju rolnictw a pozwalają na sporządze
nie hierarchicznej listy celów planu, które po akceptacji przez władze
i społeczeństwo stają się zbiorem kryteriów , w edług których ocenia się
różne możliwe w arian ty rozwiązania.
5.
Poszukiwanie możliwych rozwiązań planu polega na form uło
waniu różnych w ariantów koncepcji planu, opierając się na określo
nych w poprzednim etapie potencjalnych w arunkach i możliwościach
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rozwoju rolnictw a i gospodarki żywnościowej (pole możliwych rozw ią
zań) oraz na sprecyzowanych prognozach potrzeb żywnościowych i roz
w oju rolnictwa (cele planu). Budowa w ariantów polega na rozpatryw a
niu różnych możliwych alokacji program u społeczno-gospodarczego roz
w oju rolnictw a w stosunku do pola możliwych rozwiązań.
W tym etapie konstrukcji planu wykorzystać należy te modele teo
retyczne, które stanowią wzorce możliwych rozwiązań oraz przeprow a
dzić studia lokalizacyjne obiektów inw estycyjnych objętych planem k r a 
jowym.
6.
W ybór koncepcji planu. Znając cele działalności planistycznej, w a 
ru n k i w jakich znajdować się będzie rolnictwo badanego obszaru oraz
środki działania będące do dyspozycji w okresie docelowym, można po
szukiwać optymalnego i realnego w arian tu bądź gw arantującego okre
ślony poziom zaspokojenia celów za pomocą m inim um środków, bądź
maksymalizującego efekty przy określonych nakładach.
ZAKRES ANALIZ GEOGRAFICZNO-EKONOMICZNYCH

Zakres analiz geograficznych dotyczy głównie analizy stanu istnie
jącego i retrospekcji oraz jego oceny, czyli diagnozy. Geografia ekono
miczna rozporządza tu szerokim wachlarzem powszechnie stosowanych
i sprawdzonych technik analitycznych. W pracach rozpoznawczych i oce
nie rolnictwa oraz jego uw arunkow ań zew nętrznych stosuje się m etody
oraz techniki, które można ująć w cztery duże grupy:
1. Analizy i oceny z p u nktu widzenia rolnictwa poszczególnych
kom ponentów środowiska geograficznego oraz analizy przestrzenne po
szczególnych czynników produkcji rolnej. W tym zakresie m etody geo
graficzne są znane. Umożliwiają one rozpoznanie rozmieszczenia prze
strzennego oraz wielkości poszczególnych cech rolnictwa. Obok prostych
m etod statystyki opisowej, pozwalającej określić prawidłowości w y stę 
pujące w badanych zlbiorowościach jednostek statystycznych (średnie
m iary zmienności, odchylenie standardowe, w ariancja, współczynnik
zmienności, współczynnik korelacji terytorialnej, analizy rozkładu li
czebności i zmienności), istotne są tu m etody ustalania w strukturze
elem entów wiodących, które służą do określania kierunków użytkow ania
ziemi, gruntów ornych, produkcji rolnej, a także określenia m etody
specjalizacji, czyli koncentracji produkcji rolnej.
2. Badania współzależności między różnym i elem entam i s tru k tu ry
są szczególnie ważne w pracach planistycznych rolnictwa. O ile jednak
badania elem entów w ym iernych są stosunkowo proste (w ykresy i tab 
lice korelacyjne, współczynniki korelacji i regresji), to duże trudności
nastręczają badania elementów, których nie da się w yrazić w sposób iloś
ciowy. W tym drugim przypadku — obok metod, w których w ystępuje
czynnik oceny subiektyw nej, takich jak np. m etoda punktow a (przypi
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sywanie określonej wagi poszczególnym elementom) czy też m etody g ra 
ficzne (diagram y gwiaździste — typogram y) — są metody bardziej
skomplikowane, takie jak analiza taksonomiczna czy też analiza wieloczynnikowa.
3. Syntezy dotyczące głównie rejonizacji i typologii rolnictwa. Do
całościowego poznania rolnictwa potrzebne są m etody syntetyczne, zmie
rzające do wyróżnienia jednorodnych stref (regionów) lub typów rol
niczych polegające na standaryzacji różnych jakościowo cech. Ostatecz
ny m bowiem celem przeprowadzonych analiz w tym etapie planu po
winna być w aloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej, a więc okre
ślenie pola w którego zakresie może się rozwijać rolnictwo i gospodar
ka żywnościowa. W aloryzacja może być dokonana na podstawie rejo
nizacji agroekonomicznej, rejonizacji zew nętrznych w arunków pozaprzyrodniczych, organizacyjno-ekonomicznej i produkcyjnej.
Jest wiele m etod delimitacji rejonów, począwszy od stosunkowo pro
stej m etody nakładania zasięgów poszczególnych elem entów czy też
m etody wydzielania rejonów na zasadzie charakterystyki słownej, po
przez subiektyw ną m etodę punktową, m etody typogramów, aż po skom 
plikowane m etody taksonomiczne i m etodę analizy wieloczynnikowej.
W opracow aniach syntetycznych rolnictwa szczególne miejsce zaj
m ują m etody typologiczne, zwłaszcza opracowana przez J. Kostrowickiego 8 m etoda oparta na graficznej metodzie typogram ów oraz metodzie
dewiacji. Metoda ta, w sposób kom pleksowy i określony przez charakte
rystyczny układ cech, syntetyzuje wszystkie istotne cechy rolnictwa.
Pozwala ona na porów nyw anie różnych typów rolnictw a w przestrzeni
i czasie, dlatego też może mieć zastosowanie w planow aniu przestrzen
nym.
4. Opracowania kartograficzne będące zarówno ilustracją przestrzen
ną badanych elementów, jak również same w sobie będące m etodą ba
dawczą.
Spośród wielu m etod geograficznych w praktyce planistycznej rol
nictw a należy raczej stosować m etody bardziej proste, pozwalające jed
nak rozwiązać postawione problem y. Zakres stosowanych m etod jest też
często lim itow any jakością m ateriałów statystycznych. Słusznie też pod
kreśla się, że stosowanie bardzo w yrafinow anych m etod do rozwiąza
nia prostych problem ów lub też do nieścisłego m ateriału źródłowego jest
tylko pozorem naukowego podejścia.
Bogata problem atyka rolnictwa stw arza możliwość prowadzenia licz
nych badań, które nie zawsze są potrzebne w toku konstrukcji planu
przestrzennego rolnictwa. Z tego też powodu problem celowości prze
8 J. K o s t r o w i c k i , 1972, P rób a ty p o lo g ii r o l n i c t w a świata, Przegl. Geogr.,
t. XLIV, z. 4; J. K o s t r o w i c k i , 1969, T y p o lo g ia r o l n ic t w a , Przegl. Geogr.,
t. XLI, z. 4.
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prow adzanych analiz powinien być ściśle określony tym , co chcemy osiąg
nąć w toku prowadzonych prac planistycznych. W ydaje się, że zakres
prowadzonych analiz dotyczyć powinien przede w szystkim uw a ru n k o 
w ań przyrodniczych rolnictwa, kierunków zmian użytkow ania ziemi, in
fra s tru k tu ry technicznej rolnictwa, w zakresie zaś w arunków w ew nętrz
nych — stru k tu ry wielkościowej i własnościowej gospodarstw, kieru n 
ków użytkow ania gruntów ornych i rolniczego użytkow ania ziemi, kie
runków produkcyjnych rolnictwa, produktyw ności ziemi i pracy oraz
stopnia specjalizacji.
Wśród licznych metod syntetycznych, dla celów p raktyki planow a
nia, stosunkowo większe znaczenie m ają podziały rejonizacyjne typu ana
litycznego oparte na kilku cechach niż skomplikowane m etody n u m e 
ryczne. W drugim przypadku otrzym ujem y wpraw dzie odpowiedź syn
tetyczną, z której jednak trudno odczytać, w jakich proporcjach w y s tę 
p u ją poszczególne cechy diagnostyczne. Uwaga ta nie dotyczy om aw ia
nej przedtem m etody typologicznej, gdyż, posługując się nią, możemy dla
każdego typu określić wartości cech diagnostycznych.
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V. PROBLEM ATYKA TURYSTYKI I WYPOCZYNKU
W PLANACH W OJEWÓDZTW
WPROW ADZENIE

P roblem atyka turystyki i wypoczynku jest szeroko rozbudow ana
w planach przestrzennych wszystkich województw, ze szczególnym roz
winięciem tego tem atu w regionach, w których funkcja ta ma c h a ra k te r
wiodący w działalności gospodarczej. W ynika to zarówno ze specyfiki
zagadnienia, jak też organizacji turystyki i wypoczynku. Ruch tu ry sty cz 
ny odbywa się na obszarze całego kraju. Ustalenie jego wielkości, kie
runków, dynam iki i potrzeb terenow ych wym aga szczegółowych badań.
Ze względu na s tru k tu rę organizacyjną turystyki, opartą na działalności
wielu przedsiębiorstw nie podlegających jednem u gestorowi, koordynacja
przedsięwzięć związanych z użytkow aniem terenu do celów turystycznych
prowadzona jest przez wojewódzkie biura planowania przestrzennego.
W ynika z tego konieczność prowadzenia szerokich badań analitycznych
podbudowujących ustalenie planu.
M etody prow adzenia analiz w procesie sporządzania planów w zakresie
turystyki i w ypoczynku są zróżnicowane w poszczególnych w ojew ództ
wach. Zróżnicowanie to w ynika ze specyfiki obszarów turystycznych,
a także z b raku ujednolicenia procedury opracowania planu. W sposo
bie ujęcia problem atyki turystyczno-wypoczynkowej w planach prze 
strzennych wojew ództw zaznacza się w yraźny w pływ silnych ośrodków
planistycznych (powstałych na gruncie daw nych b iu r urbanistycznych)
na zespoły planistyczne nowych województw utworzonych po reform ie
adm inistracyjnej. Ośrodki te stanow ią pewnego rodzaju szkoły plan i
styczne dysponujące zbiorem wypróbow anych w wieloletniej praktyce
m etod analitycznych, które udostępniają mniej zaaw ansow anym w ty m
zakresie sąsiednim województwom. Ponadto są dość liczne publikacje
dotyczące tu ry s ty k i i wypoczynku, które zawierają opisy m etod analiz
geograficznych oraz ich zastosowania w praktyce. Mimo iż w ybór tych
prac jest znaczny, nie zaspokajają one wszystkich potrzeb w a rszta tu
planistycznego. W biurach planistycznych odczuwa się przede w szyst
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kim brak standardów i wskaźników dotyczących następujących zagad
nień:
— zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych na okres 1980-1990, ze szcze
gólnym uwzględnieniem potrzeb związanych z obsługą turystyczną;
— stanu i potrzeb m odernizacji bazy turystycznej;
— podaży terenów i popytu społecznego na główne rodzaje rekreacji;
— procentowego udziału ludności miast w podm iejskim ruchu r e 
kreacyjnym ;
— udziału turystyki zagranicznej w ogólnym ruchu turystycznym .
B raki w ystępują również w zakresie metod szacunku m iędzywojewódz
kich migracji rekreacyjnych. U trudnienie w pracy planisty stanow i b rak
a k tu prawnego normującego działalność inw estycyjną związaną z indy
w idualnym budownictw em letniskowym.
Oprócz omówionych niedostatków, planista napotyka utrudnienia w y 
nikające z organizacji pracy. Do najw ażniejszych należy zbyt krótki
czas przeznaczony na opracowanie planu, uniem ożliwiający prow adze
nie wnikliw ych badań analitycznych. W szczególnie niekorzystnej sy
tuacji pod tym względem znajdują się województwa, w których w ypo
czynek i turystyka wkraczają na nowe tereny, a dla których b rak o p ra 
cowań studialnych.
1. PROBLEMATYKA OBECNIE SPORZĄDZANYCH PLANÓW

W planach przestrzennych województw rozpatryw ane są na ogół
następujące zagadnienia:
/
— w alory rekreacyjne, ich ochrona i kształtowanie;
— naturalna chłonność środowiska;
— popyt rekreacyjny;
— możliwość zaspokojenia popytu rekreacyjnego i rozwoju funkcji
rekreacyjnej;
— zagospodarowanie rekreacyjne.
Walory
rekreacyjne.
Tereny przeznaczone dla turystyki
i wypoczynku pod względem ich walorów rekreacyjnych sklasyfikowano
według trójstopniowej skali:
— walory w ybitne (I rangi);
— w alory bardzo duże (II rangi);
— w alory znaczne (III rangi).
Podobną klasyfikację zastosowano do walorów krajoznawczych, które
podzielono na punktow e i powierzchniowe. W alory w ystępujące p u n k to 
w o to miejscowości i obiekty o wartościach kulturow ych, a w alory po 
wierzchniowe to okolice o pięknym krajobrazie natu raln y m . W yróżnio
no również szlaki turystyki w ędrówkow ej i wodnej.
W obszarach o walorach rekreacyjnych i krajoznaw czych badaniom
analitycznym poddane zostały elem enty środowiska naturalnego. Na pod
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staw ie m ateriałów opisowych i kartograficznych usystem atyzow ano in
form acje według następujących grup tem atycznych:
—• fizjografia (ukształtowanie terenu, hydrogeologia, geomorfologia,
gleby, klimat);
— leśnictwo (z punktu widzenia przydatności lasów dla turystyki
i w ypoczynku analizowano: stru k tu rę w ieku i gatunków drzewostanów,
siedliska, funkcje lasu);
— rolnictwo (głównie pod kątem znalezienia gruntów mało p rzy d a t
nych dla rolnictwa, które można by przeznaczyć do zalesienia na cele
rekreacyjne).
Chłonność
ś r o d o w i s k a . Chłonność obszarów rozpatryw ana
jest w kategoriach podziału terenów według rodzaju walorów i form t u 
rystyki (wypoczynek urlopow o-w akacyjny: tu ry sty k a pobytowa, w y 
cieczkowa, w ędrów kow a oraz wypoczynek po pracy: wypoczynek św ią
teczny, wypoczynek codzienny).
P o p y t r e k r e a c y j n y określany jest wielkością potrzeb te re 
now ych i recepcyjnych dla poszczególnych form i rodzajów turystyki.
Możliwości zaspokojenia popytu rekreacyjnego i rozwoju funkcji re k re 
acyjnej badane są na podstawie analizy n aturalnych w arunków rozwo
ju turysty ki, chłonności turystycznej rejonów rekreacyjnych i wielkości
bazy turystycznej.
Zagospodarowanie
rekreacyjne.
Pod tym pojęciem
w planach przestrzennych województw rozumie się głównie bazę nocle
gową. Zagadnienia związane z bazą turystyczną rozpatruje się według
kryteriów : sezonowości (całoroczna i sezonowa), trwałości (budynki trwałe,
nietrw ałe, campingi i biwaki) i ruchu (wypoczynkowa i krajoznawcza).
S tru k tu ra bazy turystycznej przedstaw iana jest w podziale na bazę ot
w a rtą i zam kniętą z uwzględnieniem gestorów om awianych obiektów.
2. KRYTYCZNA OCENA STOSOWANYCH DOTYCHCZAS METOD

Problem y dotyczące tu ry sty k i i wypoczynku w planach przestrzen
nych wojew ództw rozwiązywane są w procesie przygotowania planu.
W pracach nad budową planu można wyróżnić kolejne fazy opracow a
nia.
W fazie I przeprow adzana jest analiza i diagnoza stanu istniejącego.
O bejm uje ona atrakcje turystyczne, na które składają się zasoby na
tu ra ln e i zasoby stworzone przez człowieka, bazę turystyczną oraz ru ch
turystyczny. W analizach dotyczących atra k cji turystycznych stosuje
się m etody punktacji klasyfikującej i oceniającej rejony turystyczne.
Podczas rozpatryw ania walorów naturalnych analizuje się cechy fizjo
graficzne terenu. W pracach na planem zazwyczaj w ykorzystuje się
opracow ania studialne, wykonane dla poprzednich planów. Jest to ko
nieczne ze względu na term in y opracowania planów, które uniem ożliwia
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ją prowadzenie nowych, własnych dociekań. W przypadku, gdy nie było
takich opracowań rejony turystyczne wyznaczano na podstawie Planu
Przestrzennego Zagospodarowania Turystycznego Polski do 1990 r., sta
nowiącego załącznik do Planu Krajowego.
W analizach stanu istniejącego w planach województw nie uw zględ
nia się analiz stanu obsługi turystycznej, na którą składają się: urządze
nia usługowe (kultura i rozrywka, zdrowie, handel, rzemiosło, łączność
i in. urządzenia), in fra stru k tu ra techniczna (wodociągi, kanalizacja) i za
trudnienie (stałe i sezonowe). Analizą obejm uje się jedynie zakw aterow a
nie, przy czym rozpatruje się tylko liczbę miejsc noclegowych, p om ija
jąc stru k tu rę i stan techniczny obiektów.
Dla ruchu turystycznego w planach województw nie prowadzi się
analizy międzywojewódzkich migracji turystycznych. Brak danych w y
nika z trudności związanych ze zdobyciem inform acji w tym zakresie*
Stanowi to przeszkodę w przeprowadzaniu pełnego rozpoznania anali
zowanego problemu.
W omawianej fazie przygotowania planu, w opracowaniach w oje
wódzkich odczuwa się brak analiz retrospektyw nych potrzebnych do
postawienia diagnozy i ustalenia kierunków przyszłego rozwoju.
Na II fazę opracowania składają się badania potrzeb oraz możliwości
rozwojowych turystyki i wypoczynku. W ykonywane są następujące a n a 
lizy:
— elem entów środowiska naturalnego i klim atu;
— użytkow ania terenu (miasta i osiedla, użytki rolne, tereny leśne,
wody śródlądowe i inne tereny);
— stosunków ludnościowych (w rozbiciu na miasto i wieś z u w zg lęd 
nieniem gęstości zaludnienia);
— walorów turystycznych;
— chłonności turystycznej;
— możliwości rozwoju bazy turystycznej;
— czynników ograniczających rozwój turystyki i wypoczynku.
Większość spośród w ym ienionych analiz w ykonuje się, stosując m etody
punktacji i prezentacji kartograficznej, a wyniki przedstaw ia się na
syntetycznej mapie analizy zasobów oraz w arunków rozwoju w iodących
funkcji województwa. Om awiane analizy w ykonyw ane są w stopniu
szczegółowości proporcjonalnym do możliwości technicznych i przygo
towania wykonawców opracow ań i dlatego są znacznie zróżnicowane pod
względem poziomu opracowania.
Spośród prac studialnych w ykonanych w ostatnich latach, ze w zglę
du na ciekawą metodę waloryzacji terenu na potrzeby rekreacji, w yróż
niają się prace dotyczące rejonu Jezior Wdzydzkich. M ają one na celu
wskazanie terenów najodpow iedniejszych dla rekreacji w różnych fo r
mach i nasileniu, z uw zględnieniem równoczesnego rolniczo-leśnego u ży t
kowania tego rejonu. W badaniach tych poddawano szczegółowej anali-
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zie środowisko przyrodnicze oraz dotychczasowe wykorzystanie gospo
darcze rejonu, a także ekonomiczne efekty użytkow ania ziemi. Badania
środowiska prowadzono dwiema m etodami: metodą fitosocjologiczną
(M. Matuszkiewicz; B. Solińska-Górnicka) oraz metodą analizy s tru k tu 
ralnych cech roślinności (A. Kostrowicka, A. S. Kostrowicki). W ypro
wadzone wnioski z badań dotyczą możliwości w ykorzystania i przekształ
cania krajobrazu na potrzeby rekreacji.
W omawianej fazie opracowania planów przestrzennych województw
b rak jest prognoz własnych. Potrzeby ruchu turystycznego określane
są wielkością wskaźników zaczerpniętych z Planu Krajowego.
W ostatniej III fazie opracowania przygotowyw ana jest już koncepcja
planu. Na etapie tym nie w ykorzystuje się możliwości w ariantow ania
i badania konsekw encji różnych, realnych możliwości rozwoju tu ry sty k i
i wypoczynku. W praktyce planowania znane są m etody pozwalające
w sposób skw antyfikow any w ybrać względnie optym alne rozwiązanie
spośród dowolnej liczby w ariantów zagospodarowania turystycznego. Pod
stawę do tego ty p u badań może stanowić m etoda analizy progowej 9,
stosowana w praktyce projektow ej w Jugosławii. Metodą tą można rów 
nież posługiwać się w ustalaniu kolejności realizacji zagospodarowania
turystycznego różnych obszarów, znajdujących się w obrębie regionu
i związanych z tym inwestycji infrastrukturalnych.
9 B. M a 1 i s z, 1971, M eto d a a n a liz y p r o g o w e j w za stosowaniu do p la n o w a n ia
r o z w o ju m ia s t i reg io n ów , S tudia K PZ K PAN, t. XXIV.

i
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VI. PROBLEM ATYKA INFRASTRUK TURY TECHNICZNEJ
W PLANOW ANIU PRZESTRZENNYM
In fra stru k tu ra techniczna obejm uje urządzenia do zaopatrzenia w wo
dę, przesyłu paliw, energii elektrycznej oraz sieć kolejową i drogową.
Cechą wspólną jest więc jej sieciowy c h a ra k te r i w ystępujące w sie
ciach przepływ y (wody, paliw, energii, osób i towarów). Pozwala to na
stosowanie w analizach m etod badawczych sieci i ruchu w sieciach.
Przeprowadzone konsultacje w biurach planow ania przestrzennego
i zespołach planow ania regionalnego w ykazały słabe zaawansowanie,
a zwłaszcza w zakresie badań analitycznych, prac do celów przestrzen
nego planowania in fra stru k tu ry technicznej. Na ten stan złożyło się
kilka przyczyn.
Najważniejszą z nich jest brak sty m u lato ra dla tego rodzaju badań.
Planowanie różnego rodzaju sieci, a szczególnie sieci transportow ych,
należy do kom petencji szczebla centralnego, a planistom szczebla r e 
gionalnego pozostaje jedynie możliwość wprow adzania niewielkich ko
rek t do ustalonych układów.
N astępną z przyczyn jest brak odpowiednich danych statystycznych,
opracow ywanych centralnie, które byłyby porów nyw alne dla dłuższych
przedziałów czasowych. Planista korzysta więc z opracow ań w ykonyw a
nych przez różne instytucje. U zyskiw any w ten sposób m ateriał jest jed
nak niejednolity i nie stanowi dobrej podstaw y do badań analitycz
nych, a szczególnie do studiów kierunków rozwojowych. Problem gro
m adzenia m ateriałów statystycznych na potrzeby analiz geograficznych
był już wielokrotnie dyskutowany, lecz bez większych praktycznych w y 
ników. Podstaw ow ym zagadnieniem jest opracowanie względnie stabil
nego w czasie układu odniesienia, w edług którego gromadzić się będzie
odpowiednie dane statystyczne. Pew ne nadzieje można wiązać z nowym
Spisem Powszechnym, w któ ry m »niektóre dane m ają być zagregowane
w układzie jednostek podziału geodezyjnego kraju.
Nie m niejszy w pływ na słabe zaaw ansow anie teoretycznej strony
przestrzennego planu in fra stru k tu ry technicznej ma zrutynizow anie prac
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planistycznych, które — aczkolwiek niej ednokrotnie uzasadnione, prze
szkadza we w prowadzaniu nowych podejść metodycznych.
Istotną przyczyną tego stanu jest również brak zbioru odpowiednich
m etod zebranych na podstawie literatury, czy też specjalnie opracow a
nych, przydatnych w pracach z zakresu planowania przestrzennego in
f ra s tr u k tu ry technicznej. Ponadto w ydaje się, że większość planistów
nie jest przygotowana do w prow adzania skw antyfikow anych m etod ba
dawczych, a często nie widzi naw et potrzeby ich stosowania.
ANALIZA RETROSPEKTYWNA

Na podstawie przeprowadzonych konsultacji trudno określić jednoli
ty schem at postępowania w procesie przygotowyw ania planu przestrzen
nego w zakresie in fra stru k tu ry technicznej. Praw idłow y tok rozum owa
nia w działaniu planistycznym powinien prowadzić od badań retrospek
tyw nych poprzez analizę stanu istniejącego, diagnozę, program rek o n 
strukcji do koncepcji nowych elem entów in fra stru k tu ry technicznej.
Waga badań retrospektyw nych polega na tym, że umożliwiają one
przeprowadzenie porównań rozwoju danego zjawiska w czasie i prze 
strzeni, a także pozwalają na w yprowadzenie kierunków rozwoju, na
podstaw ie których można określić, jak będzie w przyszłości kształtować
się badane zjawisko, zakładając że wielkość i sposób działania kształ
tujących je czynników nie ulegnie zmianie. Pośrednio będzie można rów 
nież wskazać, jakie czynniki m ają ujem ny, a jakie dodatni w pływ na
rozwój tego zjawiska. Uzyskane w yniki mogą być pomocne podczas
konstruow ania prognoz rozbudowy i modernizacji sieci.
Je d n y m z najw ażniejszych zagadnień jest określenie, w jakim stop
niu rozwój sieci nadąża za w zrastającym i potrzebami, i jak wielkie
pociąga on za sobą skutki uboczne. Chodzi tu nie tylko o zajmowanie
nowych terenów, przydatnych np. do rozwoju rolnictwa, przez same
urządzenia infrastruktury technicznej, a w przypadku sieci energetycz
nej także na stre fy ochronne, ale również o pośrednie ujem ne oddziały
w anie powodowane zwiększonymi przepływam i w sieci (dotyczy to p r a 
wie wyłącznie sieci kom unikacyjnych). W prawdzie sieci in fra stru k tu ry
technicznej muszą być stale rozw ijane i modernizowane, ale ich lokali
zacja szczegółowa powinna być każdorazowo wnikliwie rozpatryw ana.
W ydaje się, że tego rodzaju analiza powinna być przeprow adzana przede
w szystkim przez biura planow ania przestrzennego, a więc w skali w o
jewództw.
ANALIZA STANU ISTN IEJĄ CEG O

Jak wykazały przeprowadzone konsultacje, obecna p rak ty k a plani
styczna w zakresie analizy sta n u istniejącego in fra stru k tu ry technicz
nej ograniczona jest do trzech rodzajów opracow ań:
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1) opisowej charakterystyki rozmieszczenia in fra stru k tu ry technicznej;
2) zestawień liczbowych podstawowych danych i wskaźników;
3) odwzorowania kartograficznego istniejącego układu.
Nie negując konieczności ani potrzeby takiego ujęcia, należy jednak dą
żyć do znacznego pogłębienia tej analizy w kilku kierunkach, a zwła
szcza do:
— bardziej precyzyjnego opisu sieci;
— badań przepływów w sieciach;
— określenia współzależności przestrzennych pomiędzy siecią i prze
pływami a poziomem zagospodarowania regionów.
Wartość teoretycznego i praktycznego rozwiązywania tych zagadnień
wynika przynajm niej z dwóch powodów:
— dużej kapitałochłonności inwestycji sieci infrastruktury, a szcze
gólnie sieci transportowych;
— niebezpieczeństwa stałych strat, jakie będą ponoszone w przy
padku nieprawidłowo ukształtow anej sieci.
Sieć transportow a raz położona w ykazuje bowiem dużą bezwładność
w czasie. Zmiana jej układu, jeśli w trakcie eksploatacji okaże się nie
efektywny, jest bardzo trudna, a naw et nie zawsze możliwa. Dobrą
ilustracją tego zagadnienia jest rozmieszczenie sieci transportow ej Pol
ski. Jej zasadniczy układ powstał na przełomie XIX i XX stulecia w cał
kowicie odmiennych, w stosunku do obecnych, w a runkach politycznych
i gospodarczych. Zm iany tego układu, który już z chwilą odzyskania
niepodległości okazał się niekorzystny, zachodzą bardzo wolno. Dotych
czas rozmieszczenie sieci transportow ej szczególnie kolejowej, a w m niej
szym stopniu także drogowej — nie odpowiada w pełni rozmieszczeniu
potrzeb transportowych.
OPIS

SIECI

Opis sieci powinien dotyczyć jej cech morfologicznych, funkcjonal
nych oraz strukturalnych. N ajprostszym i m iaram i morfologii sieci są
ogólnie znane i stosowane, wszelkie m iary gęstości i koncentracji; an a 
liza funkcjonalna obejm uje natom iast przede w szystkim przepływ y w
sieciach — ich wielkość, rodzaj i ew entualnie kierunki. Trzecim, mniej
znanym rodzajem analizy, jest analiza s tru k tu ry sieci.
P u n k te m wyjścia jest sieć przedstaw iona w postaci grafu, czyli zbio
ru punktów (lokalizacji geograficznych) połączonych w system przez
pew ną liczbę linii (dróg). Rozmieszczenie tych elem entów w przestrzeni
i w zajem ne powiązania między nimi tworzą jej stru k tu rę.
Rozwinięte w ostatnich latach m etody badań stru k tu ry sieci opiera
ją się głównie na m atem atycznej teorii grafów. Je st ona wartościowym
narzędziem opisu i badań porównawczych różnego rodzaju sieci; pomaga
również w symulowaniu układów sieciowych, konstruow aniu sieci teo
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retycznych, co umożliwia z kolei lepsze zrozumienie i w yjaśnienie prze
kształceń sieci istniejących. Podstaw ową jednak korzyścią uzyskaną
z przedstaw ienia sieci w postaci grafu jest możliwość logicznej identyfi
kacji elem entów jej s tru k tu ry i ich w zajem nych zależności.
Do ilościowej charakterystyki topologicznej stru k tu ry sieci przed
stawionej w postaci grafu stosuje się wiele m iar i wskaźników. Ogól
nie można je podzielić na dwie grupy:
— wskaźniki opasujące topologiczną s tru k tu rę całej sieci (np. liczba
cyklomatyczna);
— wskaźniki opisujące zależności pomiędzy poszczególnymi elem en
tam i sieci, a całą siecią.
W szystkie w spom niane m iary i wskaźniki zostały szczegółowo opisa
ne w opracowaniu K. J. K ansky’ego 10.
O dm iennym sposobem opisu sieci jest porównanie jej rzeczywistego
układu z układem uznanym za wzorcowy dla rozpatryw anego obszaru.
Taki idealny model powinien spełniać postulat minimalizacji kosztów
budow y (lub modernizacji) sieci na obszarach o m ałym natężeniu prze
pływów lub postulat m inimalizacji kosztów transportu w przypadku ob
szarów o dużym natężeniu ruchu.
W polskiej literaturze geograficznej do badań nad teorią sieci tra n 
sportowych naw iązuje K. D ziew ońskin , któ ry form ułuje teoretyczne
podstaw y wzorcowego układu kom unikacyjnego dla Polski. Szerzej s tu 
dia w tym zakresie rozwija R. D o m a ń sk i12 w badaniach nad zespołami
sieci kom unikacyjnych. W ich w yniku konstruuje on model anizotropo
w y zespołu sieci kom unikacyjnych, którego morfologia jest funkcją
kierunku i lokalizacji względem siebie oraz w ym iaru różnych rodzajów
kom unikacji tw orzących zespół.
PRZEPŁYWY W SIECIACH

Je d n y m z podstawowych problemów, których rozwiązanie jest nie
zbędne do opracowania prawidłowej koncepcji rozbudow y i m oderniza
cji sieci in fra stru k tu ry technicznej jest określenie stopnia wykorzystania
przepustowości istniejących sieci oraz węzłów. Tem u celowi ma służyć
analiza wielkości oraz kierunków przepływów. Rozwiązanie nie zawsze
może być uzyskane w sposób bezpośredni, zwłaszcza jeśli trzeba roz
p atryw ać sieć na większym obszarze, a nie poszczególne jej odcinki
czy węzły.
in K.

J.

К a n s к y,

1963, S tr u c tu r e o f tr a n s p o r t n e t w o r k s : relatio n ships be
and re g io n al cha racteris ti cs , Research Papers, 84, U ni
versity of Chicago, D ep artm ent of Geography.
11 K. D z i e w o ń s k i ,
1948, Zasad y przestrzenn ego k s z t a łt o w a n ia in w e s t y c j i
po d s ta w o w yc h , W arszawa.
13 R. D o m a ń s k i , 1963, Z espoły sieci k o m u n i k a c y j n y c h , Pr. Geogr. IG PAN,
nr 41.
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Jednym z możliwych i stosunkowo nieskom plikowanych podejść jest
w ykorzystanie modelu grawitacji. Model ten w swoim pierw otnym sfor
m ułow aniu należy traktować jako próbę opisu trw ałych zależności prze
strzennych rządzących zachowaniem się m as (populacji). O party jest on
n a analogii z definicją graw itacji Newtona, w myśl której siła oddziały
wania między dwiema masam i jest w prost proporcjonalna do iloczynu
ich wielkości i odwrotnie proporcjonalna do dzielącej ich odległości.
Sform ułowanie to dla badań przestrzenno-ekonom icznych przybiera czę
sto postać:

■ij

gdzie:
Mb Mj

da
ß, У
к

—
—
—
—

masy;
odległość;
w ykładniki potęgowe o zmiennych m asach i odległościach;
stała.

Do podstawowej postaci modelu często wprowadza się modyfikacje (np.
wagi mas, zróżnicowany w ykładnik potęgowy odległości itd.), w celu
skonkretyzow ania modelu i zbliżenia go do rzeczywistości.
W zakresie analiz geograficznych model graw itacji stosowany był
głównie w badaniach przepływów w sieciach, zróżnicowania ich n a tę 
żenia na danym obszarze, określenia układów przestrzennych, w bada
niach przejazdów międzymiastowych, a także w delimitacji zapleczy
oraz dostępności centrów miejskich. Cel jego w ykorzystania jest różny
i dotyczyć może zarówno opisu i w yjaśniania, jak i przew idyw ania. J e d 
nak w tym ostatnim przypadku ujaw nia się najsilniej zasadnicza sła
bość modelu, którą jest brak teoretycznej podstaw y umożliwiającej w y 
jaśnienie wartości i funkcji przydzielanych wagom i w ykładnikom po
tęgowym. Niektóre prace w ykazały jednak, że w pew nych w arunkach
prognoza, opracowana na podstawie modelu grawitacji, może być b a r
dzo dokładna. W ydaje się, że lepsze rezultaty uzyskać można w przy
padku obliczania wpływ u powolnych zmian na zachowanie się układu
wzajemnego oddziaływania niż w sytuacjach, w których w ystępują ra 
dykalne zmiany wartości interesujących nas zmiennych.
Korzyści ze stosowania modeli graw itacji w planow aniu przestrzen
n y m in fra stru k tu ry technicznej polegają na tym, iż nie pociąga to za
sobą konieczności w ykonyw ania skomplikowanych obliczeń, a pozwala
na wystarczająco dokładne określenie wielkości oczekiwanych przepły
wów w stosunku do istniejących potrzeb (można przyjąć, że są one pro
porcjonalne do uwzględnionych w modelu mas) dla każdego z istnie
jących połączeń oraz dla całej sieci łącznie. O trzym ane w yniki mogą
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stanowić solidną podstawę do planow ania rozbudowy i modernizacji
sieci. Niewątpliwie ułatwienie stanowi także bogata i stale powiększa
jąca się litera tu ra przedmiotu.
OKREŚLENIE WSPÓŁZALEŻNOŚCI

Obok określenia stopnia wykorzystania przepustowości sieci i węzłów,
drugim podstaw owym problem em w analizie i planow aniu sieci in fra 
s tr u k tu ry technicznej, a szczególnie rozbudow y i modernizacji sieci tra n 
sportow ych w skali regionu (kraju), jest obliczenie wielkości istnieją
cych i oczekiwanych potrzeb transportowych. Służą tem u m etody prog
nozowania stosowane w inżynierii ruchu. Ogólną orientację można uzy
skać w sposób pośredni, korzystając ze znajomości faktu, iż są one
uzależnione od poziomu zagospodarowania danego obszaru.
Należy jednak zaznaczyć, że badania współzależności przestrzennych
pom iędzy rozwojem sieci in fra stru k tu ry a poziomem gospodarczym re 
gionów prowadzone są niezmiernie rzadko, zwłaszcza dla obszaru o w y
sokim stopniu rozwoju gospodarki. Złożoność tych zależności, trudności
w zebraniu odpowiednich danych statystycznych, a w konsekw encji niezbyt efektowne wyniki badań uzyskiw ane w toku żm udnych prac sp ra
wiły, że ograniczano się do badania sytuacji najprostszych i to na nie
wielkich obszarach.
Mimo to w ydaje się, że określenie cech najsilniej powiązanych z gę
stością, stru k tu rą i m odernizacją sieci może być pomocne dla prac
w zakresie wszystkich szczebli planow ania przestrzennego in frastru k tu ry
technicznej. Jeśli założy się, że poziom zagospodarowania obszarów w y 
znacza wielkość potrzeb transportow ych, a te z kolei w pływ ają na roz
mieszczenie, a także na m odernizację sieci, to będzie można określić,
w których jednostkach adm inistracyjnych czy też planistycznych (ma
kroregiony) w ystępuje niedoinwestowanie w zakresie np. sieci drogo
wej. Sam a bowiem analiza gęstości sieci jest niewystarczająca. Istnie
jącem u w k raju zróżnicowaniu przestrzennem u działalności gospodar
czej odpowiadać powinno zróżnicowanie w rozmieszczeniu i stru k tu rze
sieci. Nie ma potrzeby, ani nie jest naw et wskazane, dążyć do rów no
miernego jej rozmieszczenia. Przeinwestowanie może wyw ierać równie
u jem n y w pływ na funkcjonow anie gospodarki, jak i niedoinwestowanie,
nie licząc już niepotrzebnych nakładów.
Do badań om aw ianych współzależności zastosować można analizę r e 
gresji i korelacji. M etoda ta pozwala na statystyczne uchwycenie siły
i kierunku zależności pom iędzy dwiema i więcej zmiennymi oraz na
p redykcję rozkładu jednej zmiennej na podstawie znajomości rozkładu
pozostałych. Ponadto, jeśli przyjm ie się założenie, że istniejące w da
nym momencie stan y zjaw isk są w ynikiem pew nych procesów, to b a 
dając współzależności przestrzenne tych stanów można jednocześnie
(

^

I
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orzekać o zależnościach, które zachodzą między kształtującym i je pro
cesami. W yprowadzone w ten sposób wnioski mogą mieć podobną w a r
tość poznawczą, co rezultaty uzyskane w w yniku badań o charakterze
dynamicznym .
Korzyści z zastosowania rów nań regresji prostej i w ielokrotnej na
potrzeby planow ania przestrzennego in fra stru k tu ry technicznej polegają
n a możliwości ujęcia poziomu gospodarczego w formie odpowiednich
wartości zmiennych niezależnych i w sposób pośredni pozwalają w yzna
czyć potrzeby transportowe. Zm ienną zależną jest w tym przypadku
wskaźnik charakteryzujący np. gęstość czy stru k tu rę sieci. Rozwiąza
nie równania pozwala więc na określenie stopnia dopasowania istnie
jących sieci do potrzeb, a także na w stępną prognozę rozwoju sieci.
Rozwiązanie wym ienionych problemów badawczych jest konieczne
do prawidłowej oceny rozw oju i stanu sieci in fra stru k tu ry oraz stopnia
jej wykorzystania. Przedstawione m etody możliwe do zastosowania —
n a w e t przy istniejących obecnie środkach, w biurach planow ania prze
strzennego, a zwłaszcza w zespołach planow ania regionalnego — mogą
tę ocenę uściślić.
DIAGNOZA

Przejście od etapu analizy do etapu program u rekonstrukcji i fo r
m ułow ania koncepcji planu stanowi diagnoza. Zadaniem diagnozy jest
określenie dodatnich i ujem nych cech zagospodarowania w zakresie
in fra stru k tu ry technicznej, a także ich przyczyn oraz wpływu, jaki one
w yw ierają na inne sfery działalności gospodarczej oraz na środowisko
naturalne. Na tym etapie należy sform ułow ać wnioski dotyczące k ieru n 
ków dalszego rozwoju i modernizacji sieci, a w ynikające z dokonanych
wcześniej analiz.
REK O N STRU K CJA I PROGNOZA

Możliwości kształtowania układu infra stru k tu ry technicznej przez pla
nistów na szczeblu regionu są oczywiście ograniczone. Znaczenie tych
sieci dla prawidłowego funkcjonow ania gospodarki i ich ogólnokrajowy
c h a ra k te r spraw iają, że decyzje o rozmieszczeniu podstaw owych układów
podejm uje się w większości przypadków na szczeblu centralnym . W y
daje się, że rola niższych szczebli planow ania ograniczać się pow inna do
szczegółowego trasowania linii m agistralnych oraz do kształtow ania i m o
dernizacji sieci o znaczeniu lokalnym. Uwzględniając w ytyczne plano
wania krajowego w tym zakresie, koncepcje planu niższego szczebJa
opierać należy n a w łasnym rozeznaniu potrzeb transportow ych regionu
i ogółu w arunków lokalnych.
Poprzednio już przedstaw iona została jedna z m etod wyznaczania
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sieci lokalnych, a mianowicie analiza regresji. Innym podejściem jest
próba sform ułow ania teoretycznych układów, optym alnych ze względu
na pew ne przyjęte kryteria, a następnie porów nanie tych układów z ist
niejącym i sieciam i'oraz z w ytycznym i i danym i uzyskanym i z instytucji
nadrzędnych.
W próbach kształtow ania sieci transportow ych duże możliwości stw a
rza modelowanie symulacyjne. Polega ono na prognozowaniu układu
lub procesu na podstaw ie zbioru odpowiednich danych i ustalonych
reguł postępowania. L iteratu ra geograficzna zawiera co praw da tylko
nieliczne przykłady takiego podejścia. W ykorzystanie bardziej skom pli
kowanych, ale i dokładniejszych program ów wym aga już odpowiednio
przygotowanej k adry pracowników i dostępu do m aszyn m atem atycz
nych.
Najpełniejszą w literaturze geograficznej próbę symulacji sieci t r a n 
sportowej (kolejowej) daje opracowanie K. J. K ansky’ego (1963). A utor
zakłada, że kolejność budow y poszczególnych linii kolejowych m ożna
ustalić na podstawie znajomości rozmieszczenia działalności gospodarczej
i zróżnicowania rzeźby terenu. Istnieje określone prawdopodobieństwo
łączenia się koncentracji działalności gospodarczej, ty m wyższe, im w ię k 
sza koncentracja. Czynnikiem m odyfikującym uzyskany w ten sposób
układ jest rzeźba terenu, przebieg granic itp. Skonstruow any przez K a n 
sky’ego model, porów nany z siecią rzeczywistą, w ykazuje duże podo
bieństwo geometrii obu sieci.
Podobny typ sym ulacji reprezentuje opracowanie J. Kolarsa i H. ,T.
M e lin a 13 z tym, że p u n k tem wyjścia jest specjalnie opracowana tró j
w ym iarow a m apa zaludnienia. Zakłada się, że praw dopodobieństwo po
łączenia się dwu ośrodków jest w prost proporcjonalne do liczby ich
mieszkańców i odwrotnie proporcjonalne do k w adratu odległości mię
dzy nimi.
Opisane modele, m im o wielu słabości, w arte są wypróbowania, szcze
gólnie w planow aniu kolejności modernizacji dróg o znaczeniu lokalnym.
W ydaje się także, że przy odpowiednim doborze zmiennych objaśniają
cych uzyskać można pożyteczne inform acje o stopniu zgodności istnie
jącego układu z potrzebam i transportow ym i.
Osobną klasę stanowią modele optymalizacyjne. Do modelowania sy
stem ów transportow ych, szczególnie optymalizacji przepływów, n a j
częściej w ykorzystyw ane jest program ow anie liniowe. Dostarcza ono
bardzo użytecznych narzędzi zarówno w sensie koncepcyjnym, jak i ana
litycznym. Metodę tę wpraw dzie zastosowano w wyznaczaniu optym al
nego u k ład u sieci, ale głównie w ykorzystyw ana jest w optymalizacji
przepływów.
13
J. К o 1 а г s, H. J. M a l i n , 1970, P o p u l a t io n an d acce ssib ilit y : A n analysis
o f T u r k i s h ra ilr o a d s, G eographical Review, 60, s. 229—246.
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O statnim etapem w zakresie zagadnień in fra s tru k tu ry technicznej
jest sform ułow anie wniosków do planu, które opracowuje się na pod
stawie przeprow adzonych analiz oraz w ytycznych jednostek n adrzęd
nych. Propozycje te powinny być sform ułow ane w kilku w ariantach,
z których w ybiera się w a ria n t w danej sytuacji najkorzystniejszy. Z cze
go w fazie tej podstawową spraw ą jest sform ułow anie k ry te rió w w y
boru, co jednakże przekracza już zakres analiz geograficznych.
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VII. INFRASTRUK TURA SPOŁECZNA
W BADANIACH GEOGRAFICZNYCH
WPROW ADZENIE

Badania przestrzenne nad rozmieszczeniem i funkcjonow aniem in
fra s tru k tu ry społecznej nie m ają na gruncie polskiej geografii długiej
tradycji. Większość tego typu opracowań powstała jako rezultat stu 
diów niegeografów i miała głównie na celu dokonanie oceny poziomu
obsługi ludności przez w y b ra n y rodzaj urządzeń lub instytucji zalicza
nych do in fra stru k tu ry społecznej. Tak więc, dysponujem y interesują
cymi ujęciam i dotyczącymi rozmieszczenia i funkcjonowania poszczegól
nych rodzajów i typów szkolnictwa 14, opracow aniami charakteryzujący
mi przestrzenne rozmieszczenie służby zdrowia wraz z ogniwami opieki
społecznej oraz oceną zakresu działalności różnorodnych placówek k u l
tu raln y ch 15. Z reguły są to opracowania, które pow staw ały na potrze
by poszczególnych resortów i zostały wykonane bądź przez ich w łasny
aparat, bądź wyspecjalizowane naukowo-badawcze instytuty resortowe.
Tylko niewielka część tych opracow ań ukazuje się drukiem. Większość
m a charakter m ateriałów przygotowanych do użytku wew nętrznego
i służy do planow ania i rozliczania pracy danego resortu. Często w y 
soki poziom opracowania m erytorycznego szedł w parze z pewną nie
poradnością podczas prób przechodzenia do analiz przestrzennych.
Prace studialne — dotyczące in fra stru k tu ry społecznej — powsta
w ały także na zamówienia daw nych pracowni urbanistycznych, głównie
na potrzeby planow ania miejscowego, a stosunkowo rzadziej były w y 
konyw ane w toku prow adzenia studiów i opracowania planów regional
nych.
Obecnie — wobec coraz większej wagi, jaką władze i społeczeństwo
14

J. G o r y ń s k i ,

1977, P r o b le m y i n f r a s t r u k t u r y s z k o ln ic tw a wyższego w P o l 

sce, Studia K PZK PAN, t. LVII.

13 M. S t r ą k , 1976, I n f r a s t r u k t u r a k u l t u r a l n a na w s i p o ls kie j, Wieś i Rol
nictwo, nr 3, s. 99—120.
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przyw iązują do w arunków życia — problem atyka in fra stru k tu ry spo
łecznej znalazła się w kręgu zainteresowania. Formalnie, w aru n k i życia
ludności pozostawały niem al zawsze w sferze działalności planow ania
przestrzennego, chociaż w praktyce były zdominowane przez rozwiązania
kształtujące przebieg industrializacji i urbanizacji. Do końca lat sześć
dziesiątych panował w Polsce pogląd, że w arunki życia ludności a utom a
tycznie popraw iają się w raz z postępującym uprzemysłowieniem i wzro
stem poziomu urbanizacji kraju.
Toteż nie jest przypadkiem, że w nauce geografii ekonomicznej
zajmowano się głównie metodologią badań przebiegu procesów u p rze 
mysłowienia i urbanizacji, sposobem ich opisu oraz analizy. W ypraco
wane metody stosowano następnie w studiach i planow aniu prze
strzennym. Podjęcie z początkiem lat siedemdziesiątych polityki dy 
namicznego rozwoju /społeczno-gospodarczego kraju, w której mocno
akcentowane były elem enty określające w arunki życia społeczeństwa,
utrudnione było przez w yraźne zaniedbania metodologiczne w arsztatu
geograficznego w tym zakresie. Niedostatki geografii nie stanowiły tu
wyjątku, gdyż podobne zaniedbania w ystąpiły także w warsztatach ba
dawczych wielu innych dyscyplin naukowych, które nie były dostatecznie
przygotowane do podjęcia badań nad w arunkam i życia ludności.
W tej sytuacji przed geografią — podobnie jak i przed innym i n a u 
kami — stanęło m.in. zadanie dostarczenia narzędzi badawczych oraz
prowadzenia szeroko pojm ow anych pirac studialnych nad elem entam i
kształtującymi w arunki życia. Dla polskiej geografii społeczno-gospo
darczej oznaczało to konieczność stworzenia nowego pola badań, k tó 
re w jakimś sensie naw iązuje do upraw ianej na zachodzie geografii spo
łecznej czy „geografii dobrobytu” .
Praktycznie jednak możliwość korzystania z zachodnich rozwiązań
metodologicznych jest ograniczona. Dotyczy to zarówno tzw. la géo
graphie du bien-être, jak i the geography of social w e ll- b e in g 16, nie
mówiąc już o sztandarow ym artykule D. M. Sm itha na łam ach R evue
Internationale des Sciences Sociales17. Odmienność społeczeństwa ży ją
cego w w arunkach socjalistycznej gospodarki planowej sprawia, że p ro
blem atyka w arunków życia ujm ow ana jest w innych kategoriach ba
dawczych.
W naszym rozumieniu na w arunki życia składają się dochody ludno
ści, w arunki mieszkaniowe oraz dostępność urządzeń in fra stru k tu ry
społecznej w zakresie oświaty, wychowania, ochrony zdrowia, opieki spo
łecznej, organizacji w ypoczynku i rekreacji oraz kultury.
16 D. M. S m i t h ,

1973, The geog ra ph y of social w e ll- b e in g in

the

U n it e d

States, New York.

11 D. M. S m i t h , 1975, Une c a rto g r a p h ie d u bien -ê tre, Revue In tern atio n ale
des Sciences Sociales, t. X X VII, n r 2, s. 387—395.
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In fra stru k tu ra społeczna ze względu na swą hierarchiczną stru k tu rę
w ym aga rozpatryw ania łącznie z analogiczną hierarchią jednostek sy
stem u osadniczego. Dotychczas w literaturze geograficznej z reguły hie
rarchiczną s tru k tu rę jednostek system u osadniczego k raju wiąże się
z wielkością ich zaludnienia oraz ich funkcjami. Badania nad rozm ie
szczeniem sieci urządzeń i instytucji in fra stru k tu ry społecznej dowo
dzą, że w opracow yw aniu hierarchizacji ośrodków uzasadnione jest rów 
nież podejście od strony liczby i rodzaju instytucji in fra stru k tu ry spo
łecznej, które z powodzeniem mogą służyć, jako k ry te riu m w eryfikujące
słuszność założeń teoretycznych przyjm ow anych w analizach układu
osadniczego.
W dotychczasowym dorobku polskiej geografii brak jest tego typu
ujęć. Spojrzenie jednak na problem atykę in frastru k tu ry społecznej ja 
ko na integralną część w arunków życia ludności z uwzględnieniem udzia
łu poszczególnych regionów w funduszu spożycia zbiorowego, unaocznia
potrzebę aktyw izacji badań geograficznych w tym zakresie. W tym celu
konieczne jest m.in. wypracowanie syntetycznych mierników do oceny
poziomu wyposażenia regionu w tego typu urządzenia i instytucje. S y n 
tetyczny m iernik in fra stru k tu ry społecznej mógłby w analizach geogra
ficznych pełnić rolę narzędzia badawczego równie przydatnego, jak sto
sowane m ierniki urbanizacji czy uprzemysłowienia. Tym bardziej, że
oprócz elem entów oceny w arunków życia ludności dostarczałby on in
form acji o stopniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu m ierzonym
poziomem zainwestowania w urządzenia in fra stru k tu ry społecznej.
W ydaje się, że w obecnej fazie postępu naukowo-technicznego, któ
rą przeżyw a współczesne społeczeństwo, geograficzne badania nad roz
mieszczeniem i funkcjonowaniem infrastruktury społecznej mogą w nieść
szczególnie cenny wkład do praktyki planow ania przestrzennego oraz
aktyw nej polityki regionalnej.
1.

NIEKTÓRE

CECHY

CHARAKTERYZUJĄCE
SPOŁECZNĄ

INFRASTRUKTURĘ

In fra stru k tu rę społeczną charakteryzuje duże bogactwo w y stęp u ją
cych rodzajów, form, typów urządzeń będących w gestii różnorodnych
instytucji —• zwyczajowo zaliczanych do in fra stru k tu ry społecznej. Po
nadto urządzenia i obiekty tej in fra stru k tu ry są niejednakow e z p u n k tu
widzenia ich wieku, wielkości i wyposażenia, co jednocześnie w pływ a
na zróżnicowanie ich standardów oraz kategorii.
G radacja urządzeń i instytucji in frastru k tu ry społecznej tworzy zhie
rarchizow aną sieć obsługi ludności, która jest ściśle związana z h iera r
chicznym układem sieci osadniczej kraju. Istnieje silny związek między
przestrzenną lokalizacją urządzeń i instytucji zaliczanych do in fra stru k 
tu ry społecznej, a skupieniam i miejsc pracy i zamieszkania ludności.
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Z reguły od wielkości skupienia określanej liczbą ludności oraz od cha
ra k te ru w ykonyw anych funkcji w ram ach społecznego podziału pracy
zależy wyposażenie danej jednostki osadniczej w urządzenia i in sty tu 
cje in fra stru k tu ry społecznej. Znane są także przypadki, gdy nagrom a
dzone w danej miejscowości urządzenia i instytucje in fra stru k tu ry spo
łecznej stają się czynnikiem sprzyjającym koncentracji ludności.
Z pewnością istnieje obustronna zależność między wielkością s k u 
pienia miejsc zamieszkania oraz poziomem wyposażenia w urządzenia
i instytucje in fra stru k tu ry społecznej. Niestety nie dysponujem y w yni
kam i badań opisującymi w ystępowanie tej zależności. Można jednak w y 
sunąć hipotezę, że w Polsce w okresie intensyw nej socjalistycznej indu
strializacji, której mechanizm wyzwalał m.in. zjawisko tzw. opóźnionej
urbanizacji, wzrost ludności był raczej czynnikiem pierw otnym i do
piero w ślad za nim następowała — w dodatku niew ystarczająca —
rozbudowa urządzeń i instytucji in fra stru k tu ry społecznej. Za tą tezą
przem aw iają potoczne obserwacje.
W ośrodkach miejskich, o silnie rozw ijających się funkcjach prze
mysłowych, rolę protektora urządzeń infrastruktury społecznej spełniają
często wielkie zakłady przemysłowe, przesądzając o lokalizacji filii szkół
wyższych i tworzeniu regionalnych ośrodków k u ltu ry itp. Wielkie spo
łeczne zapotrzebowanie na urządzenia i instytucje in fra stru k tu ry sp ra 
wia, że niemal każda inicjatywa, której realizacja nie wiąże się począt
kowo z obciążeniem budżetów władz lokalnych, spotyka się z aprobatą
i ma szansę realizacji.
W badaniach geograficznych równie ważny jest sam fakt powstania
czy istnienia zarówno urządzeń oraz instytucji in fra stru k tu ry społecznej,
jak zasięg społeczny i przestrzenny ich oddziaływania. Podstaw ow ym
problem em jest, w jakiej mierze urządzenia in fra stru k try społecznej w y 
znaczają w przestrzeni kierunki i obszary ciążeń. Są to zagadnienia b a r 
dzo istotne podczas prób delimitacji i regionalizacji. W yłania się p y ta 
nie, jaki m ają udział urządzenia i instytucje in fra stru k tu ry społecznej
w kształtow aniu procesów osadniczych, a tym sam ym jak silnie mogą
one rzutować na zmiany w sieci osadniczej kraju. Postawione pytanie
może być traktow ane jako retoryczne, gdyż na skutek deficytu m ieszkań
w Polsce ciągle jeszcze w arunki środowiskowe i poziom wyposażenia
jednostek osadniczych w szeroko pojęte usługi nie są czynnikami, które
decydują o procesach osadniczych.
Zhierarchizowanej strukturze urządzeń i instytucji in fra stru k tu ry
społecznej odpowiada hierarchia sieci osadniczej kraju, ujm ow ana n a j
prościej według gradacji: stolica kraju, regionu, województwa, su b re 
gionu czy mikroregionu, z uwzględnieniem krajowych i regionalnych
ośrodków wzrostu oraz ośrodków gm innych, to jest ośrodków lokalnych
w gminach miejsko-wiejskich z siedzibą bądź w małych miastach, bądź
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w wiejskich ośrodkach gminnych. Jednocześnie zhierarchizowana sieć
in fra stru k tu ry społecznej jest niezmiernie czuła na zmiany w podziale
adm inistracyjnym kraju.
Urządzenia in fra stru k tu ry społecznej są równocześnie w yjątkow o m a 
ło podatne na zmiany, chociażby ze względu na trw ały ch a ra k te r inw e
stycji, ich niepodzielność i niemobilność. W przeciwieństwie do urzą
dzeń, instytucje in fra stru k tu ry społecznej charakteryzują się większą po
datnością na zmiany. Po prostu m uszą one nadążać, wobec narastającej
presji społecznej stale zwiększającej popyt na świadczenia in fra stru k tu ry
społecznej.
Obserwowane zmiany w stru k tu ra c h organizacyjnych instytucji infra
s tru k tu ry społecznej są rezultatem ogólnych przem ian w strukturze po
trzeb społecznych wyw ołanych postępem technicznym, ogólnym w zro
stem zamożności i postępującą instytucjonalizacją zaspokajania potrzeb.
W zrostowi podaży świadczeń in fra stru k tu ry społecznej towarzyszy z jed
nej strony egalitarność w korzystaniu z podstawowych usług, a z drugiej
strony rozszerzanie asortym entu usług i świadczeń.
Poziom rozwoju in fra stru k tu ry społecznej, jaki teoretycznie w yni
kałby z funkcji pełnionych przez daną miejscowość, jej szczebel adm ini
stracyjny i jej rangi mierzonej liczbą ludności, nie zawsze znajduje
należyte odzwierciedlenie w stanie zainwestowania w niezbędne urzą 
dzenia i instytucje in fra stru k tu ry społecznej. Zjawisko to ujaw niło się
zwłaszcza po ostatniej reformie podziału adm inistracyjnego k ra ju
z 1975 r., która w miejsce trójszczeblowego układu wprowadziła układ
dwuszczeblowy. A utom atycznie zaszły zasadnicze zmiany w teoretycznym
modelu wyposażenia nowych jednostek wojewódzkich w niezbędne urzą
dzenia i instytucje in fra stru k tu ry społecznej. Tym sam ym został zapo
czątkowany proces w yrów nyw ania jaskraw ych braków w wyposażeniu
w urządzenia i instytucje tej in fra stru k tu ry w nowo utworzonych ośrod
kach wojewódzkich. J e s t to proces długotrw ały i jednocześnie bardzo
kosztowny.
Istnieje też wiele ośrodków powiatowych z poprzedniego układu
trójszczeblowego, które pomimo posiadania funkcji powiatowych przez
ckres dwudziestu lat nie zdołały przekształcić się w silne i dobrze w y 
posażone ośrodki lokalne. Z drugiej strony znane są przykłady m iej
scowości pozbawionych funkcji adm inistracyjnych, które jednak, czer
piąc z żywej jeszcze daw nej swej tradycji, dysponują relatyw nie dob
rze rozwiniętą bazą in fra stru k tu ry społecznej w stosunku do lokalnych
potrzeb.
Tak więc, badając in fra stru k tu rę społeczną, m am y do czynienia ze
skomplikowanym splotem czynników i nakładających się procesów. P ró 
by ich uporządkow ania oraz oceny są prezentow ane w dalszej części tego
a rtykułu — metoda syntetycznego odwzorowania wyposażenia w infra-
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stru k tu rę społeczną i dostępności ośrodków wyższego rzędu, która s ta 
nowi dogodny punkt wyjścia do budowy planów zagospodarowania prze
strzennego w tym zakresie.
2. METODA SYNTETYCZNEJ ANALIZY DOSTĘPNOŚCI
INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ

Opisywana metoda służy w ypracow aniu syntetycznego poglądu na
przestrzenne rozmieszczenie w kraju urządzeń i instytucji in fra stru k tu ry
społecznej 18. Uznano, że w takim ujęciu główne k ry te ria oceny pow inny
się koncentrować na statystycznych wskaźnikach obsługi ludności przez
w ybrane rodzaje placówek in frastru k tu ry społecznej 19 oraz że dla fu n k 
cjonowania in fra stru k tu ry społecznej kluczowym problem em jest jej do
stępność. Dostępność urządzeń i instytucji in fra stru k tu ry społecznej mo
że być rozumiana w sensie dostępności bądź komunikacyjnej, bądź spo
łecznej. W warsztacie planisty przestrzennego analizowana jest przede *
wszystkim dostępność kom unikacyjna.
Prezentow ana m etoda została zastosowana do zbadania stanu z 1970 r.
W ciągu siedmiu lat zaszło wiele zmian, które zdezaktualizowały
w znacznym stopniu sform ułow ane wówczas wnioski. Przede wszystkim
wprowadzono nowy dwuszczeblowy podział adm inistracyjny kraju, do
konano zasadniczych zmian w organizacji placówek służby zdrowia, po
wołano do życia ZOZ-y, objęto opieką lekarską ludność wiejską, w dzie
dzinie oświaty utworzono ośmioletnie szkoły zbiorcze itd. Czynniki te
wpłynęły na zmianę zasad funkcjonow ania wielu podstawowych u rzą 
dzeń i instytucji in fra stru k tu ry społecznej. Ponadto, w om aw ianym okre
sie dokonano zmian na szczeblu najm niejszych jednostek podziału a d 
m inistracyjnego kraju, gdyż w miejsce gromad pow stały gminy. N astęp
nie przybyło w tym czasie wiele nowych obiektów in fra stru k tu ry spo
łecznej, które w pewnej mierze przyczyniły się do likwidacji białych
plam na mapie obsługi.
Zm iany te jednak nie um niejszają walorów metodologicznych samej
m etody syntetycznej analizy in fra stru k tu ry społecznej, która — jak się
wydaje — w arta jest dalszych prac nad jej ulepszaniem i ew entualną
modyfikacją.
18 P ow stała w tzw. zespole syntezy p racu jącym w latach 1970—1975 pod k ie 
ru n k iem prof. В. Malisza w Zakładzie Przestrzennego Zagospodarow ania K ra ju
In sty tu tu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Zespół ten p rzy 
gotował rap o rt końcowy problem u węzłowego 11.2.1. P o d s ta w y przestrzennego
z agospodarow ania k r a j u , grupa tem atyczna 32, podtem at 3.2.
19 Doboru analizow anych cech objętych sta ty sty k ą regionalną GUS oraz spo
sobu ich grupow ania i pom iaru zgodnego z w ym ogam i teorii opisu statysty cz
nego dokonała M. Ciechocińska.
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W obecnych w arunkach dwuszczeblowego podziału terytorialnego
k raju — wobec b ra k u powiatów — konieczne byłoby uzyskiwanie da
nych w przekroju gmin. Interesujące propozycje metodologiczne w tym
względzie zaw ierają tzw. metoda krakow ska i m etoda katowicka, które
zostały opisane w literaturze p rz e d m io tu 20. Obie powstały w byłych
pracow niach planowania regionalnego i zostały zweryfikowane w p ra k 
tyce planow ania przestrzennego.
Tryb postępowania badawczego, w zastosowaniu omawianej metody,
w ym agał wydzielenia dwóch faz analitycznych. W pierwszej fazie an a 
lizy przedm iotem dociekań były jednostki przestrzenne szczebla powia
towego, dla których dokonano oceny stopnia obsługi lokalnej. Natomiast
w drugiej fazie analizy przedm iotem dociekań były dawne województwa,
w których badano zasięgi dostępności do centralnych ośrodków ob
sługi.
Przed przystąpieniem do bliższego omówienia przeprowadzonych ana
liz należy wyjaśnić, że uprzednio zapoznano się z wieloma opracow a
niami i studiami wykonanym i dla poszczególnych rodzajów in fra stru k tu 
ry społecznej. Prezentowały one' różnorodne ujęcia problem atyki in fra 
s tru k tu ry społecznej, poczynając od ujęć ekonomicznych, technicznych,
przestrzennych i stosunkowo najsłabiej reprezentow anych ujęć socjo
logicznych. W tej sytuacji na potrzeby syntezy należało zaproponować
nowe ujęcie operujące wyższym poziomem agregacji i jednocześnie ba
zujące na wiodących elem entach infrastruktury społecznej.
Specyfika urządzeń oraz instytucji in fra stru k tu ry społecznej spraw ia,
że m am y do czynienia z różnorodnym i m iaram i i m iernikam i dostoso
wanym i do specyficznych rodzajów urządzeń. Innym i m iernikam i i oce
nami posługuje się przykładowo służba zdrowia, a innymi kultura czy
szkolnictwo itd. W tej sytuacji zasadnicza trudność sprowadza się do
znalezienia elem entu oceny wspólnego dla wszystkich oraz integrującego
wszystkie rozpatryw ane rodzaje in fra stru k tu ry społecznej. Jako wspól
ny dla wszystkich jej rodzajów m iernik przyjęto poziom obsługi ludno
ści odnoszony każdorazowo do właściwej dla danego rodzaju in fra stru k 
tu r y społecznej średniej krajowej.
STOPEEN OBSŁUGI LOKALNEJ

Ocena stopnia obsługi lokalnej w zakresie in fra stru k tu ry społecznej
w omawianej metodzie stanow i tło do badania zasięgów ośrodków ob
sługi regionalnej. Niemniej przyjęte do celów tej analizy założenia za
sługują na bliższe rozważenie. Dostępne informacje statystyczne, cha
20
M. C i e c h o c i ń s k a , 1977, I n f r a s t r u k t u r a
kości życia, Wieś i Rolnictwo, n r 1, s. 95—104.
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rakteryzujące in fra stru k tu rę społeczną, w w ydaw nictw ach statystyki
regionalnej można zestawić dla urządzeń zaliczanych do pięciu działów
gospodarki narodowej, czyli nauki, oświaty, wychowania, k u ltu ry i sztu
ki, ochrony zdrowia, opieki społecznej, k u ltu ry fizycznej oraz handlu.
Na tej podstawie można wyprowadzić wskaźniki charakteryzujące sto
pień obsługi, które zazwyczaj byw ają bądź odnoszone do liczby miesz
kańców, bądź tylko do części populacji korzystającej z danego rodzaju
urządzeń (np. do liczebności dzieci pozostających w wieku obowiązku
szkolnego, w w ieku przedszkolnym itd.). Zestaw danych statystycznych
charakteryzujących in fra stru k tu rę społeczną pozostaje od lat nie zmie
niany i zawiera 15 wskaźników. Ocenę przydatności tych wskaźników
do badań w arunków życia dokonano przy innej okazji, ale odnoszą się
one w pełni także do ujęć dotyczących in fra stru k tu ry społecznej21.
Badania nad stopniem obsługi in frastru k tu ry społecznej w skali lokal
nej oparto na danych statystyki społecznej GUS (w przekroju powia
tów). Stwierdzono przy tym, że dane te m ają większe w alory poznawcze
aniżeli się zwykło sądzić w środowisku badaczy. Rzecz jednak głównie
ograniczała się do dokonania właściwego doboru cech, które posłużą jako
m ierniki reprezentanty.
W prezentow anym stadium opracow ywanym dla 1970 r., jako m ier
niki reprezentanty dla stopnia obsługi lokalnej przyjęto trzy następujące
wskaźniki: liczbę ludności przypadającą na 1 punkt sprzedaży detalicz
nej 22, liczbę łóżek w szpitalach na 10 tys. ludności 21 oraz procentowy
udział uczniów szkół stopnia licealnego wśród ludności danej jednostki
p r z e s trz e n n e j24. Dwa pierwsze wskaźniki zaczerpnięto bezpośrednio z ro
cznika statystycznego, natom iast trzeci wskaźnik w ym agał dokonania
odpowiednich przeliczeń, co na podstawie danych statystyki ludnościowej
było zadaniem stosunkowo prostym, jakkolwiek pracochłonnym.
W ybór tych cech został podyktow any dostępnością danych w rocz
niku statystycznym. Uwzględnienie większej liczby dostępnych infor
m acji pozwoliłoby wprawdzie na otrzym anie większego stopnia szcze
gółowości, ale zmniejszyłoby wyrazistość uzyskanego obrazu przestrzen
nych zróżnicowań. Podawane w rocznikach statystycznych wskaźniki
21
M. C i e c h o c i ń s k a ,
1975, D y n a m ik a z m ia n w p r z e s tr z e n n y m z r ó ż n i
c o w a n iu w a r u n k ó w b y t u lu dn oś c i w lata ch 1960— 1970, B iuletyn K PZ K PAN, z. 87,
s. 193—196.
22
Ro cznik s ta ty s ty c z n y p o w ia t ó w , Seria S tatystyk a Regionalna, n r 22, s. 406—
431, tabl. 18.
23 I b id e m , s. 572—599, tab. 24.
24
Uzyskano na podstaw ie w łasnych obliczeń, k tóre polegały na agregacji licz
by uczniów liceów ogólnokształcących i techników zawodowych oraz szkół zaw o
dow ych stopnia licealnego (dane w yjściow e: ib id e m , s. 514—543, tabl. 22), k tó rą to
wielkość odnoszono następnie do liczby ludności danego pow iatu (dane w yjścio
we: ib id e m , s. 2—29, tabl. 1) w ujęciu procentow ym .
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charakteryzujące stopień obsługi przez urządzenia i instytucje infra
str u k tu ry społecznej są częściowo ze sobą skorelowane, co stanowi do
datkow y argum ent do ograniczania ich liczby w prowadzonych opraco
w aniach planistycznych.
O perując w y b ra n y m zestawem cech, należy zauważyć, że są to wiel
kości wskaźnikowe, które w rzeczywistości nie określają w pełni ani
poziomu oświaty i lecznictwa, ani poziomu handlu. W przypadku tego
ostatniego zresztą, sieć punktów sprzedaży nie jest równoznaczna z n a 
syceniem ich towarem. Są to już jednak inne zagadnienia wychodzące
poza sferę zagospodarowania przestrzennego.
Każdy spośród trzech zastosowanych wskaźników jest w yrażony
w innych jednostkach, które są nie porównywalne między sobą, i w tym
celu należało ustalić dla nich wspólny punkt odniesienia. Ja k już wspom 
niano — za wspólny pu n k t odniesienia, a jednocześnie i skalę do oceny
wartości każdego z w ybranych wskaźników — przyjęto jego średnią
krajow ą, która dla pierwszego wskaźnika wynosiła (w 1970 r.) 167 osób,
dla drugiego 51,2 łóżek szpitalnych na 10 tys. ludności i 28,5°/o udziału
uczniów szkół stopnia licealnego wśród ludności danego powiatu.
Opracowanie zgromadzonych danych statystycznych w postaci wskaź
ników polegało na przyrów nyw aniu ich wartości do średniej k ra 
jowej. W przypadkach, gdy były to wartości większe od średniej k rajo 
wej oznaczano je znakiem plus, jeślii mniejsze otrzym yw ały znak minus.
W ten sposób dokonano zabiegu standaryzacji danych i z wartości różnoimiennych otrzymano już zapis wartości jednoimiennych, c h a ra k te ry 
zujący daną cechę dla poszczególnych jednostek przestrzennych.
Następna faza opracowania polegała na agregacji tak oznaczonego
m ateriału i pogrupowaniu wszystkich jednostek przestrzennych na trzy
klasy. Do pierwszej klasy zaliczono jednostki, których wszystkie cechy
nosiły znak plus lub dwie m iały znak plus, a jedna znak minus. K r y 
terium zaliczenia do drugiej klasy o średnim stopniu obsługi stanowiło
osiągnięcie tylko przez jedną cechę wartości przekraczającej średnią
krajową. Trzecią klasę o niskim stopniu obsługi tw orzyły jednostki, któ
rych wszystkie analizowane cechy kształtow ały się poniżej średniej k r a 
jowej.
Dzięki zastosowanej procedurze w toku badania trzech cech uzyskano
trzy klasy, chociaż liczba możliwych kom binacji cech, jak to w ynika
z form uły m atem atycznej stosowanej w kombinatoryce, przy 3-wyrazowej kombinacji z powtórzeniam i zbioru 3-elementowego wynosi 10.

Przyjęcie większego zróżnicowania skali ocen pojedynczej cechy pro
wadzi do powstania większej liczby kombinacji, co w ym aga również
rozszerzenia liczby klas charakteryzujących określony stopień obsługi
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przez urządzenia i instytucje in fra stru k tu ry społecznej. Uzyskano by
w ten sposób większy stopień zróżnicowania przestrzennego rozpatry
w anych cech. O trzym any jednak obraz stałby się przez to mniej kon
trastowy.
Dobór skali ocen poszczególnych cech powinien być dokonywany
w zależności od celów planistycznych lub poznawczych, k tórym m a słu
żyć. W przypadku, gdy celem jest uzyskanie bardziej wyczerpującej
charakterystyki i większego zróżnicowania w przestrzennym obrazie zja
wiska, celowe jest operowanie większą skalą ocen, a co za ty m idzie,
two-rzenie większej liczby klas sum arycznej oceny.
W opisywanej metodzie nie zachodziła taka potrzeba, gdyż ten fra g 
m ent opracowania miał służyć wyłącznie jako tło dla dalszych analiz
stopnia obsługi regionalnej. Ponadto fakt operowania tylko trzem a k la 
sami umożliwiał zastosowanie łatwo czytelnych i prostych ujęć karto 
graficznych. W przypadku wprowadzenia większej liczby klas zm niej
sza się też czytelność map.
Należy tu zaznaczyć, że średnia krajow a jest wartością zmienną,
ruchomą, która na tle ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego całej
gospodarki narodowej przyjm uje coraz to wyższe wartości. Dzięki tem u
w w yniku tej procedury, jeśli powtarzać ją dla w ybranych lat, uzyskuje
się obraz tendencji zmian w przesunięciach na skali pomiędzy analizo
w anym i jednostkami przestrzennymi. W przypadku opracowywania p ro 
gnozy jest to istotne źródło informacji dla budowy trendu.
STOPIEŃ OBSŁUGI REGIONALNEJ

W analizie stopnia obsługi regionalnej przyjęto podział k ra ju na
województwa. Podobnie jak poprzednio, dla stopnia obsługi regionalnej
również zastosowano podział na trzy klasy w zależności od poziomu
wyposażenia centralnych ośrodków iw infrastrukturę społeczną nastaw io
ną na zaspokajanie potrzeb wyższych aniżeli powszechne (podstawowe).
Ośrodki wojewódzkie określono więc jako ośrodki I, II lub III rzędu.
Do ustalenia stopnia wyposażenia tych ośrodków w tego rodzaju u rzą 
dzenia nie w ystarczały już informacje statystyki regionalnej, gdyż s ta 
tystyka ta dostarcza tylko danych o poziomie zaspokajania potrzeb pod
stawowych.
Toteż podczas przejścia do stopnia obsługi regionalnej należało szu
kać nowych mierników reprezentantów . Jednocześnie stwierdzono, że
0 ile do analizy stopnia obsługi lokalnej wystarczające były trzy cechy
przy ję te jako m ierniki reprezentanty, o tyle w analizie stopnia obsługi
regionalnej należy operować większą liczbą cech. W ynika to z b raku
w yraźnego związku korelacyjnego pomiędzy różnego typu urządzeniam i
1 instytucjami in frastru k tu ry społecznej zaspokajającej potrzeby spo
łeczne wyższego rzędu.
Jako mierniki reprezentanty zdecydowano się przyjąć następujące
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instytucje: muzea, szkoły wyższe, akadem ie medyczne, filharmonie, tea
try i in stytuty naukowo-badawcze. W ten sposób łącznie operowano aż
sześcioma cechami. Wśród nich placówki kulturalne były stosunkowo
licznie reprezentowane, ponieważ uznano, że stanowią one tę formę
uczestnictwa kulturalnego, w której odbiór bezpośredni, z pominięciem
środków masowego przekazu, decyduje o zaspokajaniu potrzeb.
Uwzględnienie placówek związanych z nauką, jako inicjujących po
stęp i m odernizację s tru k tu r społeczno-gospodarczych, nie w ym aga uza
sadnienia. Włączono do nich in sty tu ty naukowo-badawcze, chociaż nie
są one jednostkam i obsługi ludności. Są one bowiem czynnikiem akcelerującym powstawanie urządzeń i instytucji in fra stru k tu ry społecznej.
Potoczne obserwacje dowodzą, że lokalizacja początkowo jednego tylko
instytutu sprzyja pow staw aniu i następnych, które w sumie tworzą
określony klim at oraz środowisko społeczne.
Z zakresu służby zdrowia zaliczono do tych m ierników akademie
medyczne, gdyż pełnią one wysoko wyspecjalizowane funkcje w zakresie
ochrony zdrowia. Istnienie akadem ii medycznej bazuje zresztą na sieci
szpitali klinicznych dysponujących różnorodnym i pracowniami analityczno-diagnostycznymi. Skupiona w nich kadra i a p a ra tu ra służy za
spokajaniu potrzeb regionalnych w yrastających ponad możliwości stop
nia obsługi lokalnej.
O
zaliczaniu poszczególnych stolic województw do jednego z trzech
rzędów wyróżnionych ośrodków obsługi regionalnej decydowała liczeb
ność wym ienionych placówek i instytucji. J e d y n y w yjątek stanowiła
tylko filharm onia i akadem ia medyczna, które m ają charakter unikal
ny. Przyjęcie takiego założenia już w sam ym zamyśle niezmiernie uprasz
cza zagadnienie, gdyż pozwala pominąć wskaźniki dotyczące wielkości
obsługi i liczebności użytkowników.
Do inw entaryzacji w ym ienionych placówek oraz instytucji — które
przyjęto jako mierniki reprezentanty — posłużyły wojewódzkie książki
telefoniczne zawierające w ykazy instytucji. Spis abonentów telefonicz
nych publikow any przez W ydawnictwa Kom unikacji i Łączności oka
zał się dobrym źródłem informacji dla włykonania analiz przestrzennych.
Oczywiście nie w yklucza to korzystania z bardziej w yczerpujących źróT a b e la 1
Mierniki reprezentanty stopnia obsługi regionalnej
Mierniki reprezentanty
Ośrodek
rzędu

Muzea

Szkoły
wyższe

Teatry

Instytuty
naukowo-badawcze

Akademia
medyczna

Filharmonia

I
II
III

> 5
< 4
1-3

> 5
< 4
1-3

> 6
< 5
1-2

> 12
< 11
1-5

1
<0; 1>
-

1
<0; 1>
-

6 — Metody analiz geogr. 3/79
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O
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/
szkoły

śre dnia кrajow a
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liczba ludności przypadająca
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/ rzędu
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51,г
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Ryc. 7. Dostępność urządzeń in fra stru k tu ry społecznej
Accessibility to the appliances of social in fra stru ctu re
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deł inform acji charakteryzujących osobno działalność muzeów, teatrów
itd.
Zebrany w ten sposób m ateriał inform acyjny został opracow any sta
tystycznie, czyli dla każdej stolicy województwa sporządzono tabelkę,
do której wpisywano liczebności poszczególnych placówek i instytucji
przyjętych jako m ierniki reprezentanty podczas badania stopnia obsługi
regionalnej. Dysponując zestawem oddzielnych tablic, dla wszystkich
ośrodków dokonano grupowania statystycznego cech i wyróżniono wspo
m niane trzy rzędy ośrodków obsługi.
Przyjęto, że ośrodkiem pierwszego rzędu jest stolica województwa,
która w 1970 r. posiadała pięć lub więcej muzeów, tyleż szkół w yż
szych, sześć lub więcej teatrów , dwanaście lub więcej instytutów n a u 
kowo-badawczych. oraz akadem ię medyczną i filharmonię. Jako ośrodki
drugiego rzędu traktow ano stolice województw, które legitym owały się
czterema lub mniej muzeami i taką samą liczbą szkół wyższych, po
siadały pięć (lub mniej) teatrów , jedenaście (lub mniej) instytutów n au 
kowo-badawczych oraz mogły mieć (lub nie) akadem ię medyczną i fil
harmonię. Jako ośrodki trzeciego rzędu wyróżniono stolice województw,
które posiadały już tylko od jednego do trzech muzeów i tyleż szkół
wyższych, jeden lub dwa te a try i od jednego do pięciu instytutów
naukowo-badawczych. Dla większej przejrzystości przyjęte w opraco
waniu założenia p rezentujem y w tabeli 1.
Dalszym istotnym krokiem w przyjętej procedurze poznawczej było
naniesienie na mapę dwugodzinnej izochrony dojazdu do każdej stolicy
województwa. W tym celu w ykorzystano w ykonane wcześniej badania
T. Lijewskiego nad dojazdami do pracy do ośrodków wojewódzkich,
które zaadaptowane do niniejszej metody posłużyły do wyznaczenia za
sięgu oddziaływania poszczególnych ośrodków obsługi regionalnej.
W ten sposób dzięki zastosowanej procedurze uzyskano syntetyczny
pogląd na rozmieszczenie oraz dostępność urządzeń i instytucji infra
s tru k tu ry społecznej w skali kraju. W ykonane przez W. Zglińskiego
opracowanie kartograficzne (ryc. 7) jest ilustracją uzyskanych w y n i
ków.
Z m apy tej widać, że znaczna część obszarów kraju pozostaje poza
zasięgiem oddziaływania ośrodków in fra stru k tu ry społecznej stopnia
regionalnego. A można przecież sądzić, że dwugodzinny dojazd (w jed
ną stronę) jest zbyt długi. W dodatku obszary pozostające poza tym
zasięgiem są równocześnie z reguły obszarami o niskim, lub co n a j
wyżej średnim, stopniu obsługi lokalnej. Ja k widać, przedstaw iona
metoda — chociaż bardzo prosta — pozwala na wyciągnięcie istotnych
wniosków do prowadzenia polityki społeczno-gospodarczej w przekroju
regionalnym.
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VIII.

PROBLEMATYKA OBSZARÓW KONFLIKTOW YCH
W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM .

Niniejszy rozdział różni się dość znacznie od większości artykułów
znajdujących się w ty m zbiorze, gdyż poruszono w nim zagadnienia nie
tyle o charakterze działowym, ile raczej ogólnym. Ponadto poruszona tu
tem atyka nie była dotychczas jako taka przedm iotem odrębnej analizy
w biurach planowania przestrzennego, tymczasem jej waga i znaczenie
wym agają, aby stała się ona przedm iotem odrębnych studiów.
Dotyczy to problem atyki tzw. obszarów konfliktowych z p u nktu w i
dzenia planowania przestrzennego. Obszary konfliktowe w ty m opra
cowaniu to takie, które cechuje duża intensywność występowania róż
nych przeciw staw nych funkcji lub też obszary, na których rozwój jed
nej funkcji wiodącej osiągnął poziom zagrażający otaczającemu środo
wisku. Obszary takie cechuje obecna lub potencjalna konfliktowość, po
nieważ rozwój jednej czy kilku funkcji wiodących może prowadzić do
ograniczenia roli pozostałych funkcji. W w yniku powstałej sytuacji
konfliktowej pogarszają się w a ru n k i życia mieszkańców danego obszaru,
jak również w ystępujących na jego terenie innych organizmów żywych.
Ogólnie można stwierdzić, że poważniejsze zachwianie równowagi
ekologicznej środowiska może mieć dalekosiężne skutki w yrażające się
zarówno w sposób bezpośredni —• ilościowy, jak i pośredni — jakościo
wy. Wśród tych ostatnich nie można pominąć negatyw nych skutków
społecznych spowodowanych zaistniałą sytuacją konfliktową. Wszelkie
bowiem przekroczenia istniejących progów w zakresie rozwoju jednej
czy większej liczby funkcji będzie wym agać zmiany dotychczasowych
s tru k tu r społeczno-zawodowych, wytworzonych na danym obszarze
w w yniku trwającego procesu historycznego. Na przykład zlokalizo
wanie nowej dużej inwestycji przemysłowej będzie w ym agało ściągnię
cia dużej liczby pracowników. To z kolei spowoduje konieczność inw e
stycji mieszkaniowych, usługowych i innych towarzyszących. Z achw ia
na zostanie równowaga w dotychczas działającym systemie osadniczym,
którą trzeba będzie jak najszybciej przywrócić, tworząc nowy system
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dostosowany do zmienionych warunków. To samo odnosić się będzie do
każdej bardziej radykalnej zmiany status quo.
Należy też zaznaczyć, że w całym tym opracowaniu, jako m aterialny
w yraz działających funkcji traktow ane jest obecne użytkow anie ziemi.
Toteż rozważania nad funkcjonalną specjalizacją regionów prowadzone
są w powiązaniu z badaniam i nad użytkow aniem ziemi. Wprawdzie
niejednokrotnie zdarza się, że zmiana funkcji wyprzedza zmiany w użyt
kowaniu, które musi zostać dostosowane do nowej roli, jaką przypisuje
się danem u obszarowi w całości gospodarki, jednakże związek pomiędzy
tym i zagadnieniami jest oczywisty i bezsporny.
Na podstawie rozeznania przeprowadzonego w trakcie rozmów w biu
rach planowania przestrzennego można stwierdzić, że problem atyką ob
szarów konfliktow ych nikt się do tej pory specjalnie nie zajmuje. Na
tomiast na ogół przyznaje się, iż podczas opracowywania planów prze
strzennego zagospodarowania województw czy m akroregionów i ich
funkcji wiodących — przyjęcia nowych lub intensyfikacji dotychczaso
wych —• zawsze w ypływ a kwestia kolizji funkcji, które w yrażą się po
gorszeniem w arunków życia, pracy i wypoczynku ludności danych oko
lic. Jeśli naw et obecnie powierzchnie obszarów konfliktow ych są jeszcze
stosunkowo niewielkie w skali kraju, to jednak już teraz można wskazać
wiele rejonów, w których do takich kolizji dochodzi. Na licznych też
obszarach istnieją już ograniczenia w ynikające z w arunków przyrod
niczych, demograficznych, istniejącego uzbrojenia w elem enty infra
stru k tu ry technicznej i inne, co z czasem prowadzić będzie do powsta
wania nowych obszarów konfliktowych. Tak więc współczesne, a rów 
nież przyszłe zagospodarowanie regionów w ym aga od planistów prze
strzennych rozpoznania w zakresie tych obszarów oraz ich delimitacji,
a następnie zaproponowania właściwego ich zagospodarowania. Z powyż
szych względów do prac nad metodami analiz dla celów planowania
przestrzennego została także włączona problem atyka obszarów konflik
towych.
Należy tu zastanowić się nad wynikam i badań prowadzonych w ubieg
łym pięcioleciu (1971— 1975) nad tem atem Bilans i analiza użytkowania
ziemi w Polsce, gdyż stały się one inspiracją do podjęcia niniejszego te
matu. Prace te wchodziły w zakres szeroko zakrojonych badań nad pro
blemem węzłowym Podstawy przestrzennego zagospodarowania kraju.
Cykl prac nad wspom nianym bilansem zamykała próba przeprowadzenia
rejonizacji użytkowania ziemi w Polsce w stanie istniejącym (rok 1970)
i w końcowym roku realizacji obecnego planu perspektywicznego —
czyli w 1990 r. 25 Wykonanie wym ienionych zadań badawczych w ym a
25
R e jo n iz a cja u ż y t k o w a n ia z ie m i w Polsce w św ie tle bila nsu na r o k 1970,
pr. zb. pod kier. J. Grocholskiej. A rchiw um problem u węzłowego IGdPZ PAN,
W arszawa 1974, s. 33 (m-pis), R e jo n iz a cja u ż y t k o w a n ia z ie m i ja k o f u n k c j a k o n 
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gało od pracujących nad tym tem atem podjęcia próby syntetycznego
ujęcia problem atyki użytkow ania ziemi.
Jako m ateriał podstaw owy do analizy użytkow ania ziemi w Polsce
w stanie istniejącym posłużyły zebrane i opublikowane w dwóch zeszy
tach „Dokum entacji Geograficznej” 26 dane na tem at wielkości po
wierzchni zajętej przez poszczególne rodzaje użytków, uzupełnione in
form acjami zebranym i w resortach. Natomiast podstawkowym źródłem
informacji pozwalającym n a przeprowadzenie rejonizacji użytkow ania
ziemi w 1990 r. był plan zagospodarowania przestrzennego k ra ju (na
zyw any dalej planem krajowym), opracow any w Komisji Planow ania 27.
Ponadto każdy z autorów pracujących nad tem atem Bilans i analiza
użytkow ania ziemi w Polsce wzbogacił zbiór danych w łasnym i m ate
riałam i zebranym i w trakcie prac nad w ym ienionym tem atem .
Plan krajowy, choć określony jako W stępny projekt planu przestrzen
nego zagospodarowania Polski do roku 1990, nie był formalnie zatw ier
dzony, jednak w zasadniczych założeniach był akceptowany na różnych
szczeblach zarządzania. W ywiera on więc istotny wpływ na realizowany
obecnie plan perspektywiczny. Ponadto w planie krajow ym zawarto
wiele postulatów i konkretnych ustaleń będących konsekwencją p rzy 
jętych na wstępie celów społecznych. Już teraz można jednak stwierdzić,
że wiele spośród przyjętych pierwotnie założeń napotka w realizacji
istotne trudności. Jako przyczyny można wymienić pewne decyzje loka
lizacyjne (np. budowa Lubelskiego Zagłębia Węglowego zmienia bardzo
istotnie opracowany wcześniej plan zagospodarowania przestrzennego
tego rejonu), zmianę niektórych poglądów na tem at tworzących się aglo
m eracji i ich przyszłego rozwoju, zmniejszenie się obszarów przew idy
w anych jako tere n y wypoczynkowe, a także bardzo istotną z p u n k tu
widzenia przestrzennego zagospodarowania kraju decyzję — w prow a
dzenie z dniem 1 lipca 1975 r. nowego podziału adm inistracyjnego kraju.
Te i inne względy powodują, że opracow any przed sześcioma z górą
laty plan krajow y musi być i jest stale aktualizowany, jak również do
stosow ywany do zmieniających się w arunków jego realizacji. Stanowi
to zresztą zasadę powszechnie przyjętą w naszym planow aniu prze
strzennym.
przestrzenn ego zagosp odarowania k r a j u z a w a r t e j w pla n ie k r a j o w y m , pr.
zb. pod red. J. Grocholskiej. A rchiw um problem u węzłowego IGiPZ PAN, W a r
szawa 1975, s. 59 (m-pis).
26
J. G r o c h o l s k a , 1973, B il a n s u ż y t k o w a n ia z ie m i w Polsce, Cz. II. Dokum . Geogr., z. 4, s. 129; C h a r a k t e r y s t y k a u ż y t k o w a n ia z ie m i w Polsce, 1976, pr.
zb. pod red. J. Grocholskiej. Dokum. Geogr., z. 3, s. 107. Inn e p race złożone w fo r
mie maszynopisów zn ajd ują się w A rchiw um problem u węzłowego w IG iPZ PAN.
21
W s tę pn y p r o j e k t p la n u przestrzenn ego zagospodarowania k r a j u do r o k u
1990, pr. zb. pod red. R. Grabowieckiego, W arszaw a 1973, z. 1—7, K om isja P la 
now ania przy Radzie Ministrów.
c e p cji
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Pomimo ty ch wszystkich zastrzeżeń do ówczesnej w ersji planu k r a 
jowego, m ożna go było przyjąć jako podstawę do prowadzonych do 
ciekań perspektywicznych; zwłaszcza, że został on uzupełniony infor
m acjam i zebranym i w resortach i zaczerpniętym i z literatury. Na pla
nie k rajo w y m oparto się też przede wszystkim, przeprowadzając rejo
nizację użytkow ania ziemi dla dwóch przekrojów czasowych (tj. 1970
i 1990 r.), oraz dokonując oceny przew idyw anych kierunków rozwoju.
W ty m celu przyjęto pew ną liczbę z ało żeń 28, za pomocą których pró
bowano określić funkcjonalną specjalizację regionów, poszukując tzw.
funkcji wiodącej. Analizowano przy tym takie podstawowe funkcje egzogeniczne, jak rolnictwo, leśnictwo, turystykę, przemysł, a także osad
nictwo oraz tran sp o rt i komunikację, które uzewnętrzniają się w odpo
wiednich form ach użytkow ania ziemi. W ty m też celu w ykonano zestaw
m ap analitycznych, na podstawie których można było narysować mapę
zasięgów poszczególnych funkcji dla obu badanych przekrojów czaso
wych. Procedura ta wykazała, że tylko pewien procent terenów w Pol
sce m a swoją w yraźną specyfikę w sensie przyporządkowania danej
funkcji wiodącej określonym obszarom. Rozpatrując stan obecny, są
to głównie obszary Polski północnej i wschodniej oraz częściowo środ
kowej. W okresie perspektyw icznym procent takich terenów znacznie
się zmniejszy, przy czym stosunkowo najw iększych zmian należy ocze
kiwać na ty c h właśnie terenach, które w stanie istniejącym miały n a j
bardziej jednorodny charakter.
Studia nad rejonizacją użytkow ania ziemi w Polsce pozwoliły w y 
dzielić też drugi typ obszarów, czyli takich, na których w ystępują fu n k 
cje wzajem nie isię uzupełniające czy współegzystujące. Jako takie funkcje
można z pew nym i zastrzeżeniam i uznać osadnictwo i leśnictwo, osad
nictwo i rolnictwo czy też leśnictwo i rolnictwo. Zastrzeżenia te dotyczą
głównie stopnia rozw oju poszczególnych funkcji. Ich nadm ierna bo
wiem intensywność może doprowadzić do stanu, w którym funkcje
o charakterze k o m plem entarnym czy współegzystującym przerodzą się
w funkcje o charakterze konfliktowym.
N ajw yraźniejszy jednak, z p u n k tu widzenia celu niniejszego opraco
wania, jest trzeci a zarazem ostatni spośród wyróżnionych typów obsza
rów. Są to obszary, które um ownie określono jako konfliktowe z pun k 
tu widzenia planow ania przestrzennego. Cechą charakterystyczną tych
obszarów jest występowanie obok siebie kilku funkcji, przy czym żad
nej nie można wskazać jako bezwzględnie dominującej czy najw ażniej
28
Najczęściej stosow anym w skaźnikiem było dodatnie odchylenie od średniej
k rajo w ej dla sta n u istniejącego, czy postulow anego dla roku 1990. Jeśli chodzi
o tereny rolne, to uznano, że w planie perspektyw icznym należy przede w szystkim
intensyfikow ać rolnictw o w rejon ach odznaczających się bądź to dobrym i gle
bam i, bądź w ysoką k u ltu rą rolną, bądź obiema tym i cechami jednocześnie.
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szej. Ponadto obszary te cechuje obecna lub potencjalna konfliktowość,
w ynikająca z tego, że w ym agania lokalizacyjne tych funkcji i ich rela
cje w stosunku do otaczającego środowiska są diam etralnie różne. Nie
w ątpliw ie takim czynnikiem „konfliktogennym ” jest przem ysł uciążli
w y dla otoczenia, zbyt intensywnie prowadzona gospodarka rolna, jak
również turystyka — jeśli przekracza pojemność środowiska. W pew nym
uproszczeniu więc można powiedzieć, że jeżeli na danym obszarze w y 
stępuje lub przew iduje się koncentrację funkcji rekreacyjnych, a rów
nocześnie rozwija się tam przem ysł czy też są już silnie rozwinięte dzia
łalności rolnicze, przemysłowe itp., wówczas zachodzi obawa, że w y 
stąpią tam kolizje funkcji. Przesądzenie o przyszłym rozwoju poszcze
gólnych rejonów konfliktowych może nastąpić dopiero po w nikliw ym
zapoznaniu się z całą ich złożoną problem atyką. W ymagać to będzie
skrupulatnie przeprowadzonej analizy — najczęściej w skali planu wo
jewództwa, rzadziej w skali plainu miejscowego.
W celu przeciwdziałania niekorzystnym skutkom , które mogą być
wyw ołane w środowisku geograficznym — szeroko pojętym przez fu n k 
cje kolidujące — należy ocenić, do jakiego poziomu rozwoju przy danej
technologii mogą być rozwijane poszczególne funkcje. W ymagać to bę
dzie ustalenia lub przyjęcia istniejących w tym zakresie norm. Stano
wiłyby je np. norm y zanieczyszczenia środowiska przez przemysł, okreś
lenie dopuszczalnej wielkości zakładów przem ysłow ych na danym te re 
nie, wyznaczenie chłonności turystycznej obszaru i inne. Ustalenia te
mogą być zmienne w czasie, gdyż zależą od wielu czynników, wśród
których niemałą rolę odgrywa postęp techniczny. Zagadnienie postępu
technicznego jest istotne, gdyż każda zmiana technologii produkcji czy
zainstalowanie nowych bardziej w ydajnych urządzeń oczyszczających
umożliwi znaczne podwyższenie wydajności danego zakładu produkcyj
nego czy obiektu turystycznego, bez obaw y przekroczenia ustalonych
norm ochrony środowiska. Poza tym, zależności między funkcjam i są
względne, tak że albo wzrost jednej może powodować ograniczenia d ru 
giej, albo być stym ulatorem wzrostu znaczenia innej funkcji. Zatem
istotną rolę odgrywa tutaj umiejscowienie w czasie.
Z porównania S y n te ty c z n y c h map r e jo n ó w 29 w ykreślonych dla 1970
i 1990 er. wynika, że liczba, a zarazem powierzchnia ta k określonych
obszarów konfliktow ych zwiększy się w ciągu bieżącego dwudziestole
cia. I tak dość znacznie powiększy się obszar południowo-zachodni, który
obejmie G órny i Dolny Śląsk, zahaczając częściowo o w ojewództwo zie
lonogórskie. Obszarów konfliktow ych przybędzie zarówno w środkowej
Polsce, jak również w jej części północnej.

29
Mapy te znajdu ją się w śród innych ilu stracji graficznych stanow iących in
teg ralną część opracowań dotyczących rejonizacji użytkow ania ziemi w Polsce
(patrz przypis 25).
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Pow stanie nowego obszaru konfliktowego na północy k ra ju będzie
konsekwencją zamierzeń planu krajowego, k tóry w rejonie dolnej Wi
sły i dolnej Odry oraz Noteci przew iduje lokalizację wodochłonnych
zakładów przemysłowych, w dużej mierze uciążliwych dla otoczenia.
Dokonana, na podstawie niedoskonałych jeszcze metod, delimitacja
obszarów konfliktow ych stanow iła pierwszy etap prac nad tym tem a 
tem. Dała ona w stępne rozeznanie na tem at obszarów, na których na
leży kontynuow ać bardziej w nikliw e studia. Z drugiej strony, ponieważ
prace nad tem atem obszarów konfliktowych prowadzone są w ram ach
problem u międzyresortowego Podstawy przestrzennego zagospodarowa
nia kraju w grupie tem atycznej m etod i wzorców, na w ybranej rep re 
zentacji tych obszarów należało też zbadać potrzeby w arsztatu urb an i
stycznego w ty m zakresie. Chodziło tu o w ybór pew nych rejonów typo
wych, a z drugiej strony charakterystycznych z punktu widzenia istnie
jących lub potencjalnych konfliktów, które pozwoliłyby w sposób możli
wie w yczerpujący objąć całość problem atyki obszarów konfliktowych.
W izyty w terenie, których celem było zebranie potrzebnych infor
macji, rozpoczęto od B iur Planowania Przestrzennego i Pracow ni Ma
kroregionu w Gdańsku, Szczecinie, Lublinie, Kaliszu i Suwałkach. Po
nadto przeprowadzono też rozm owy w K rakow skim Oddziale In sty tu tu
Kształtowania Środowiska.
Rozmowy przeprowadzone w Gdańsku i Szczecinie dostarczyły infor
macji na tem a t planu zagospodarowania przestrzennego regionu nad
morskiego, którego 'głównym czynnikiem stym ulującym jest gospodarka
morska. Wizyta w Lublinie — stolicy do niedawna jeszcze głównie rol
niczego województwa — pozwoliła zapoznać się z problem atyką obszaru
0 bardzo szybko zmieniającym się profilu gospodarczym, co spowodo
wane zostało niedaw nym odkryciem złóż węgla kamiennego na tym te
renie. Kalisz z kolei, daw ne centrum subregionu, w obecnym podziale
adm inistracyjnym awansował do roli stolicy województwa. Poza tym*
jest to dość typowe nowe województwo o dobrze rozw iniętym przem yśle
1 rolnictwie — bez w yraźnej dominacji żadnego z nich. Suwalskie, rów 
nież ostatnio utworzone województwo podobnie jak w ojewództwo lu 
belskie, na skutek podjęcia decyzji o eksploatacji złóż żelaza i innych
rzadkich m etali może dość istotnie zmienić swój dotychczasowy c h a ra k 
ter.
Ponieważ konflikty pomiędzy różnymi funkcjam i już zaznaczają się
na pew nych obszarach, a potencjalna możliwość ich wystąpienia zwięk
szy się w okresie realizacji planu perspektywicznego, kontynuow anie
badań w tej dziedzinie jest niewątpliwie celowe. Chodzi bowiem o to,
aby projektanci pracujący w biurach planowania przestrzennego oraz
władze podejm ujące na różnych szczeblach zarządzania decyzje plani
styczne zdali sobie w /pełni spraw ę z wagi tych problemów. Istotne jest
także, aby dostali oni zbiór informacji na tem at możliwości rozwoju,
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jak również ograniczeń poszczególnych funkcji. Określenie dopuszczal
nych poziomów rozwoju danej technologii w ydaje się tu niezmiernie
istotne.
Przechodząc do charakterystyki informacji, zebranych w biurach p la 
nowania, jako pierwsza omówiona zostanie problem atyka przeprowadzo
nych rozmów. W rozmowach tych chodziło o zapoznanie się z planem
ogólnym przestrzennego zagospodarowania województwa tak w stanie
istniejącym, jak perspektywicznym . Następnie podejmowano próbę okre
ślania metod, którym i posługują się planiści podczas opracowywania
planów przestrzennego zagospodarowania województwa czy m akrore
gionu.
Przedstawiając sytuację istniejącą w biurach planowania, należy
przede wszystkim stwierdzić, że problem atyka z którą styka się pla
nista przestrzenny w swej codziennej pracy jest bardzo różnorodna
i obejm uje szeroki zakres zagadnień. Wieloletnie doświadczenie i dob
re opanowanie w arsztatu pracy, jak również intuicja zawodowa oraz
znajomość terenu pozwalają planiście przestrzennem u rozwiązywać n a 
der skomplikowane problem y w yłaniające się w trakcie opracowywania
planu. Na podstawie przeprowadzonych dotychczas sondaży można
stwierdzić, że jak dotąd trudno mówić o jakichś wyrafinowanych, czy
choćby standardow ych m etodach analizy, które byłyby powszechnie sto
sowane w biurach planowania. Tymczasem ujednolicenie takich metod
i przyjęcie ich jako obowiązujące miałoby ten walor, że uzyskiw ane re 
zultaty byłyby bardziej porównywalne. Dałoby to ujednolicony m ate 
riał pozwalający na prowadzenie studiów porównawczych, a także ujęć
bardziej ogólnych (również w skali planu krajowego), bez obawy zes
taw iania m ateriałów nie w pełni adekwatnych.
W biurach planowania stosuje się podział branżow y na specjalistów
zajm ujących się takim i zagadnieniami, jak demografia i osadnictwo,
przemysł, rolnictwo, rekreacja i inne. Każdy z tych specjalistów gro
madzi przez całe lata potrzebne m u m ateriały, jak również zleca różne
opracowania branżowe fachowcom spoza biura. Na ogół też każdy specja
lista kontaktuje isię z odpowiednimi instytucjam i poza swoim biurem,
w celu uzyskania dodatkowych i bardziej w yczerpujących informacji na
tem a t dziedziny, którą się zajmuje. W biurach planowania gromadzo
ne są więc różne szczegółowe inform acje i m ateriały, które mogłyby
być wykorzystane również do badania obszarów konfliktowych — pod
jed n y m tylko w arunkiem , że tem at ten zostałby w prow adzony do prog
ram u prac tych biur.
Na podstawie dotychczasowych rozm ów i przem yśleń można zapro
ponować pewien tok postępowania, który należałoby przyjąć w zesta
wianiu i analizowaniu problem atyki obszarów konfliktowych. Propozycji
tej nie należy traktow ać jako w ersji ostatecznej, gdyż wymagać ona
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będzie weryfikacji, która nastąpi w trakcie dalszych badań nad obsza
rami konfliktowymi. J e st to bowiem jeszcze w stępna faza prac nad
tym tem atem .
TEORETYCZNY SCHEMAT POSTĘPOWANIA PODCZAS OPRACOWYWANIA
PROBLEMATYKI OBSZARÓW KONFLIKTOWYCH

I etap. Postawienie problem u
— zapoznanie się z celami oraz ograniczeniami i uw arunkow aniam i
planu;
— sform ułowanie p y tań — końcowego i pośrednich, na które studium
ma odpowiedzieć.
II etap. Analiza stanu istniejącego
— zestawienie istniejących opracowań branżow ych pogrupowanych
w trz y zasadnicze kategorie, czyli dotyczących:
a) poszczególnych elem entów środowiska przyrodniczego (np. gle
by, klim atu, surowców m ineralnych, zasobów wodnych i in.),
b) poszczególnych branż gospodarki (np. przemysłu, gospodarki m o r
skiej, rolnictwa, rekreacji i in.),
c) człowieka (np. demografii, budownictwa, sieci osadniczej i in.);
— określenie w ym agań lokalizacyjnych poszczególnych funkcji;
— określenie poziomu rozwoju funkcji przy danej technologii;
— przypisanie funkcji konkretnym obszarom;
— określenie funkcji wiodących;
— delimitacja obecnych obszarów konfliktowych.
III etap. K onstruow anie planu
— zebranie informacji na tem at zamierzeń projektowych rozwoju
danego województwa (makroregionu);
— porównanie tych zamierzeń z sytuacją w stanie istniejącym;
— analiza stopnia rozwoju poszczególnych funkcji;
— analiza możliwości postępu technicznego;
—• wyznaczenie dopuszczalnego poziomu rozwoju poszczególnych
funkcji;
— określenie skutków tych działalności dla środowiska;
— delimitacja potencjalnych obszarów konfliktowych;
— korekty poziomu rozwoju danych funkcji;
— wskazanie sposobów przywrócenia zachwianej równowagi eko
logicznej środowiska.
Informacje, które uzyskano w biurach planow ania przestrzennego,
pozwalają stopniowo wypełniać zaproponow any schemat. I tak np. na
podstawie rozmów przeprowadzonych w Gdańsku i Szczecinie można
stwierdzić, że obszarem, który ze względu na swój kolizyjny charakter
w ym aga szczegółowych studiów jest tzw. strefa WNWO (skrót pocho
dzi od nazw rzek stanowiących kościec tego obszaru: Wisły, Noteci,
W arty i Odry). Jest to w ynik pew nych przesądzeń planu krajowego po
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wstałych w rezultacie poszukiwań terenów nadających się dla lokali
zacji przemysłu wodochłonnego. Po rozpatrzeniu różnych możliwości
zdecydowano, że właśnie strefa WNWO stwarza korzystne w arunki lo
kalizacyjne dla tego typu przemysłu. Ponadto, stanowi ona do tej pory
obszar stosunkowo słabo zainwestowany; z w yjątkiem zespołów porto
w ych Gdyni—Gdańska i Szczecina. Tego typu decyzja stała się prze
słanką do podjęcia studiów szczegółowych dla tego obszaru (np. ocena
rolniczej przydatności gleb, studia z dziedziny system u transportowego,
a dla rejonu Szczecina ponadto rozeznanie w arunków hydrologicznych,
ocena zasobów w odnych i in.). W w yniku szczegółowych badań w yzna
czono obszary, na których dopuszcza się lokalizacje przem ysłu wodo
chłonnego i innych rodzajów przemysłu oraz tereny, które powinny
być bezwzględnie chronione ze względu na swe unikalne w alory przy
rodnicze.
Aglomeracja lubelska wraz z okolicami reprezentuje inny typ obszaru
konfliktowego. Do czasu odkrycia złóż węgla kamiennego Lubelszczyzna
była regionem o dom inującej funkcji rolniczej. W planach przestrzen
nego zagospodarowania przewidywano wprawdzie obok intensywnego
rolnictwa również przemysł; miał to być jednak przede w szystkim prze
m ysł przetwórczy oraz przemysł nastaw iony na obsługę rolnictwa. O stat
nie odkrycia geologiczne w ym agają przeprowadzenia dość wnikliwych
korekt tych zamierzeń.
W tej sytuacji na obszarach, pod którym i zalegają złoża węgla ka
m iennego — a które przy tym odznaczają się dobrymi i bardzo dobrymi
glebami — dojdzie do nieuchronnej kolizji interesów pomiędzy górnict
wem, a rolnictw em i rekreacją. Decyzja o budowie Lubelskiego Zagłę
bia Węglowego pociągnie za sobą rozliczne konsekwencje, których w peł
ni nie sposób obecnie przewidzieć. Przykładowo można wym ienić b ar
dzo poważny deficyt wody, k tó ry zresztą już obecnie się odczuwa, zach
w ianie równowagi ekologicznej środowiska i wiele innych. W ten spo
sób, rejon Lubelskiego Zagłębia Węglowego stał się w yraźnym obsza
rem konfliktowym, na którym wszelkie nierozważnie podjęte decyzje
wyw ołają w przyszłości poważne utrudnienia.
Z kolei zapoznanie się z problem atyką województwa kaliskiego było
może nie tyle frapujące z uwagi na sam charakter województwa, gdyż
jest ono dość typowe — jest to jednak nowe województwo i wiele prac
zaczynano tam niemal od podstaw. Dlatego też władze województwa, aby
sprostać stojącym przed nimi zadaniom, zaprosiły do współpracy różne
placówki naukowe, które swymi opracowaniami i konsultacjam i mają
dopomóc w opracowaniu nowego planu zagospodarowania przestrzen
nego województwa.
Pod tym względem podobnie sytuacja przedstawia się w w ojew ództ
wie suwalskim, które jest także nowym województwem. Suwalskie sta
nowiło dotychczas region wybitnie rolniczy o przewadze gospodarki ho
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dowlanej oraz region o wielkich walorach przyrodniczych pedestynujących je jako wybitnie atrakcyjny obszar turystyczny. Decyzje o roz
poczęciu eksploatacji złóż żelaza i innych rzadkich metali mogą dość
radykalnie zmienić plany zagospodarowania przestrzennego województwa,
zwłaszcza w części gdzie złoża te w ystępują. R ysuje się więc groźba po
ważnych kolizji z istniejącym i w arunkam i przyrodniczymi.
PODSUMOWANIE

Na podstawie posiadanego rozeznania można sformułować następu
jące wnioski na tem a t obszarów konfliktowych:
1) Tem atyka obszarów konfliktowych, ze względu na swe znacze
nie, w pełni zasługuje na wprowadzenie jej do program u prac biur pla
nowania.
2) Należy dążyć do uściślenia zaproponowanego w tym opracowaniu
toku prac badawczych nad tym tem atem , a następnie zabiegać o jego
wdrożenie do prac biur planowania przestrzennego.
3) Największą trudność w podjętym temacie stanowić będzie sk w a n tyfikowane ujęcie nieprzekraczalnych norm środowiskowych i ograni
czeń poszczególnych funkcji obszarów konfliktowych.
Natomiast sumując rezultaty wizyt w wojewódzkich biurach pla
nowania przestrzennego i zespołach planowania regionalnego, należy
stwierdzić, że znajduje się w nich wiele interesujących inform acji oraz
cennych opracowań dla podjętego tem atu, które należy w ykorzystać
w dalszych pracach.
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METHODS OF GEOGRAPHICAL A NA LY SES IN SP A T IA L P LA N N IN G

Summary
A pplied geography, and in p articu la r its p art which refers to planning p u r 
poses, has em erged from geographical sciences in the last few decades. The latter
has set itself a difficult task of adapting the still expanding theory of geography
to the needs of spatial planning. T he developm ent of geography applied for p la n n 
ing purposes is to a certain extent a reflection of cu rre n t tendencies to apply
quantified approach to phenom ena and processes of socio-economic developm ent
and to its effects exerted on the q u ality of m a n ’s environm ent. An attem p t is
therefore made to utilize progress in electronic com puter techniques in order to
construct m athem atically form alized models w hich should project the reality and
m ake the sim ulation of developm ent processes possible.
At the same tim e the distance separating theoretical achievem ents fro m every
day practice is growing bigger in spatial planning. This is caused by m any facts;
one of them is th at geographers lack necessary know ledge of how plans of spatial
developm ent are m ade and w h at specific req u irem ents a re involved in this
process. On the other hand, spatial planners u n der the p ressu re of tim e p refer
a routine approach, applied for m any years, ra th e r th an new research procedures
which seem to then u nfam iliar and tim e-consum ing.
In such a situation it is a principal task in an attem p t to com bine together
theory and practice to bridge th e gap betw een the m ethods of geographical
analyses and the cu rren t procedure of m aking plans of spatial development,
especially on the regional scale. Fully aw a re of th a t need th e research w orkers
of the D ep artm ent of Space Economy and Regional P lanning in the Polish Academy
of Sciences’ In stitu te of G eography and S patial O rganization sta rted the investiga
tion of th a t problem w ithin the research project entitled ’’M ethods of geographical-economic analyses for the use of spatial p lan nin g”.
The p rogram m e of th a t study includes the following consecutive stages:
— the study of the realities of spatial planning and the form ulation of its
needs as for as analytical m ethods are concerned,
— the p rep aratio n of theoretical block diagram s of behaviour d uring the
construction of a plan, referrin g both to the concept as a whole as w ell as to
the separate elements of the spatial stru c tu re of regions,
— the form ulation of research problem s essential from the view point of
planning needs,
— the selection of relatively sim ple geographical m ethods which would m ake
it possible to solve analytical problems,
— the selection of m ethods w hich can be accepted as stan d ard ones, putting
them to test on the basis of selected real cases, and th eir description following
the test in the form of research procedures.
D uring the first tw o years of w ork on the subject the first th ree stages have

http://rcin.org.pl

95
been completed, both in the sep arate them atic sections of the plan of spatial
developm ent as in selected domains of com prehensive analyses.
P ap ers published in this volum e of ’’D okum entacja G eograficzna” (Geographic
al Docum entation) can be described as an account by th e au th o rs of w ork
carried out by them h ith e rto in the im plem entation of the research project.
In the chapter on population problem s L eokadia Rym kiewicz presents a survey
of methodologies applied by planners w hen they deal w ith dem ographic con
cepts and also she describes stages of w o rk as w ell as problem s analysed in spatial
plans. Subsequently, she evaluates critically w ays and methods of solving popula
tion problem s in cu rrently prepared voivodship and m acroregion plans. In the
final p a rt the au th or subm its h er proposals, believing them to be the best, as
to how to approach and solve population problems, and how to wrork out the
concept of dem ographic developm ent of a region. The evaluation of methodologies
used until now and her proposal of a new approach to population problem s in
plans of th e regional type are presented from the geographical viewpoint. In this
p art she has m ade an attem p t to give reasons in support of h er belief th a t a p 
proaches and m ethods of geographical analyses are both possible and advisable in
planning dem ographic problem s, and th a t a w ider use by planners of know ledge
and experience gained by geographers could only be profitable. This would m ake
it possible to approach dem ographic problem s in a more profound m an n er and
to enrich planning practice w ith new methodological approaches.
In the next pap er P io tr E b erh ard t discusses settlem ent problems, presenting
a method how to approach them w hen m aking a spatial plan for a voivodship
or a m acroregion. The au th o r show n the m ost typical way how to w ork out
a prognostic concept of settlem ent, w hich is determ ined mostly by a necessity
for procuring new places of work. F urth erm o re, he evaluates critically cu rren t
w ork on the concept of the settlem en t system and pays special atten tio n to the
methodological problems. As trad itio n al m ethods used in this type of w ork have
become less ad eq u ate following progress in the general state of know ledge in
this field, the au th o r describes a n um ber of other methods. Their application can
be a tu rn in g point in the methodology of regional planning. C ertain clues, given
by the author, can largely enrich planning techniques at the voivodship and
macroregion levels.
Jerzy Dębski, who deals w ith ind ustrial problem s, presents a schem atic out
line of th e stages of research procedures applied in planning the spatial develop
m ent of a region or macroregion. He implies th a t th e re are th ree principal stages:
retrospection; a n analysis of the cu rre n t sta te and its diagnosis; prep aratio n of
a program m e of reconstruction and of the plan. This schem atic outline is concern
ed w ith in d ustrial problem s in its essential p art, b u t it can also toe re ferre d to
all th e other branches of the national economy. The au th or also proposes r e 
search m ethods applicable in the construction of a plan a t its all stages listed
above. The m ethods a re subdivided into th ree groups: iconic, analog, symbolic.
They can be applied pred om in an tly at the stage of retrospection as well as th a t
of an analysis of the c u rre n t state and as a diagnosis of th e industrialization
of a region. In this studial p a rt of a plan, the geographer has much to say if
he applies q u a n tita tiv e m ethods and electronic com puter techniques.
In th e fo u rth paper W łodzimierz Zgliński discusses ag ric u ltu re and agro-business. His objective is to suggest correct procedures to be adopted for the
p rep aratio n of the plans. He starts w ith a survey of the cu rre n t state of the
presentation of a g ric u ltu ral problem s in the spatial plans and evaluates critically
m ethods applied so fa r in their preparation. Subsequently, the autho r subm its his
proposal as to how one should proceed in order to p resen t a g ric u ltu ral problem s
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in the spatial plans of voivodships in a proper m anner. Zgliński concludes his
p aper w ith discussing th e role and place of a geographical-econom ic analysis in
the spatial planning of agriculture, and proposes certain m ethods which could
be of great help to planners.
A nna Pytkow ska deals w ith problem s of tourism and recreatio n in the spatial
plans of voivodships. Following a num ber of visits she paid and discussions she
held P ytkow ska came to a conclusion th a t the analyses w ere m ade by m eans
of differen t methods. This was caused not only because of specific featu res of
tourist areas, but also because procedures adopted in the m aking of plans w ere
not uniform . Methods applied so far by various planning offices have not reflect
ed all th e possibilities provided by geography. The au th o r proposes therefore th a t
certain selected geographical methods should be made use of, as this will largely
im prove cu rren t planning methods.
The next paper in devoted to problem s of technical in fra stru ctu re . Its author,
M arek Potrykow ski, begins w ith an evaluation of the cu rren t state of w ork
carried out in this field by planning offices. His conclusion is th a t progress is
ra th e r slow* owing to sev eral causes. Subsequently, he puts forw ard his proposal
of a procedure which should be adopted w hen problem s of technical in fra stru ctu re
are w orked out in th e plans of spatial development. H e ends his paper proposing
methods w hich could be of help w hen principal problem s of planning technical
in fra stru ctu re in voivodship plans are to be solved.
The p aper by M aria Ciechocińska is concerned w ith problem s of social in 
fra stru c tu re in geographical research carried out by m eans of synthetic m ethods
applicable in the analysis of th e spatial distribution of services for th e population
and of th e ir standard. She starts from the assum ption th a t a h ierarch y of units
of a settlem en t netw ork corresponds w ith the gradation of facilities and the in 
stitution of social in frastructure. In the investigation of the organization of local
services she uses three indices, which she standardies by m eans of the national
average; subsequently, she d ifferentiates three classes depending on the v alu e
of the index. The expansion of regional services is analysed by m eans of the r e 
présen tan ts of the six properties characterizing the occurrence of various objects
and institutions, subdivided into th ree ranks according to the frequency of th e ir
occurrence. Moreover, Ciechocińska establishes the ran g e of influence of the
regional centre on the basis of a tw o -h ou r isochrone trav el to the capital o f
the regional centre. This m ethod could be quite useful for th e voivodship offices
of spatial planning th a t deal also w ith problem s of social in frastructure.
A different group of problems, b u t also synthetic in th e ir character, is dis
cussed by Ju litta Grocholska, who is engaged in research concerned w ith problem s
of conflict areas in spatial planning. H er definition of conflict areas is th a t these
a re such areas on which the developm ent of one or several leading functions can
cause a lim itation of the role of the rem aining functions. Such a situation m ay
lead to certain, r a th e r acute disturbances in the surrounding environm ent. I n
consequence, the stan d ard of living of inh abitan ts as well as of other living
organism s would detoriate in th a t area. Because of the significance of these
problem s the au th o r suggests th a t they should be incorporated into w ork on plansof spatial development. At the sam e tim e she subm its a proposal of a c e rta in
p rocedure th a t could be useful w hen problem s of conflict areas are analysed.
The collection of studies published in the volume does not ex haust all the
problem s concerned w ith the discussed subject. However, the selection is r e 
p resentative enough and illustrates w ell the approach to the subject.
It should be emphasized th a t all th a t w o rk has been u n d erta k en in order to>
acquaint both those geographers who are interested in the subject of geographic
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al-econom ic methods and analyses, as w ell as planners responsible for the actual
construction of plans, w ith the results obtained. I t is m eant as a stim ulus for
the form er to ad ju st th e ir theoretical w ork in a grea ter degree to the needs
of planners, w hile th e la tte r can thus be ta u g h t some relatively sim ple analytical
m ethods which could be of help in their studies connected w ith the preparation
of plans. Because of its purely geographical character th e publication is m ainly
addressed to geographers and w ill serve the first of the tasks, listed above. This
ch a ra c te r of th e pap ers is also a resu lt otf the fact thalt w o rk is already far
advanced and its first stages are the only ones which are concerned w ith the
needs of spatial planning.
T r a n s la te d by H a lin a D zierżan ow ska

7 — M etody an aliz geogr. 3/79
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МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ
ПЛАНИРОВАНИИ
Резюме
В последние десятилетия из географических наук выделилась прикладная география,
в том числе особенно планировочная география. Она берет на себя трудную задачу при
способить развивающуюся теорию географии к нуждам территориального планирования.
Развитие этой отрасли науки в какой-то степени отражает современные тенденции коли
чественного представления явлений и процессов социально-экономического развития и его
последствий для качества окружающей среды. На этом фоне, используя прогресс в области
ЭВМ, мы стремимся к построению математически формализованных моделей, предназна
ченных для отражения действительности и позволяющих имитировать процессы развития.
Одновременно растет разрыв между достижениями теории и практикой территориаль
ного планирования. Это вызвано многими причинами, среди которых следует назвать тот
факт, что географы обычно недостаточно ознакомлены с процессом построения планов
территориально-экономического развития и его специфическими требованиями, а специа
листы по территориальному планированию, подгоняемые сроками окончания работ пред
почитают многолетние навыки от рискованного применения малоизвестных и трудоемких
исследовательских процедур.
В таком положении основной задачей в области установления связи теории с практикой
является создание связывающего звена между методами географических анализов и проце
дурой разработки планов территориально-экономического развития, особенно региональ
ного масштаба. Учитывая этот запрос, Отделение территориально-экономического раз
вития страны Института географии ПАН начало работу по теме „Методы экономико-гео
графических анализов для территориального планирования”. Программа работы следу
ющая:
— Ознакомление с практикой территориального планирования и определение ее по
требностей в области аналитических методов.
— Разработка теоретических блочных схем процедуры построения плана, как его кон
цепции в целом, так и отдельных элементов территориальной структуры регионов.
— Определение исследовательских проблем, важных с точки зрения плановой прак
тики.
— Поиски относительно простых географических методов, пригодных для решения
поставленных аналитических вопросов.
— Подбор методов, которые можно бы назвать стандартными, их проверка на кон
кретных примерах и на этой основе описание в форме исследовательских процедур.
В течение первых двух лет работы по этой теме были выполнены три первые задачи,
как в отдельных тематических разделах плана территориально-экономического развития
страны, так и в избранных областях сводных анализов.
Помещенные в данном выпуске работы можно считать отчетом авторов о проведенных
работах. Итак, в главе, посвященной демографическим вопросам, Леокадия Рымкевич
представила методологический подход, применяемый в плановых лабораториях для раз

http://rcin.org.pl

99
работки демографических концепций, этапы работ и анализируемую проблематику. Она
криктически оценила способы и методы решения демографических вопросов в разраба
тываемых в настоящее время планах воеводства и макрорегионов. В конечной части работы
автор предлагает самый подходящий, по ее мнению, подход и решение демографической
проблематики, а также разработки концепции демографического развития региона. С гео
графической точки зрения оцениваются имеющиеся работы и предлагается новый подход
к демографическим вопросам в региональных планах. Автор хочет в первую очередь под
черкнуть возможность и целесообразность применения подходов и методов географических
анализов в планировании демографических вопросов, а также лучшего использования знаний
и опыта географов в практике планирования. Это позволит углубить демографическую
проблематику, учитываемую в территориальных планах и обогатить планирование новыми
методологическими подходами.
В работе Петра Эберхардта обсуждаются вопросы расселения, представлен подход
к этим вопросам при построении территориального плана воеводства либо макрорегиона.
Автор показывает наиболее типичный путь разработки прогнозной концепции расселения,
в главной мере предопределенной необходимостью создать новые места приложения труда.
В дальнейшем автор провел критику ведущей в настоящее время концепции системы рас
селения. Так как применяемые традиционные подходы уже не соответствуют общему состо
янию знаний в этой области, автор предлагает ряд методов. Их применение может стать
поворотным моментом в методике регионального планирования. Цель указаний автора —
обогатить методы планирования на уровне воеводства и макрорегиона.
Ежи Дембски в работе, посвященной вопросам промышленности, представил схему
исследовательской процедуры при построении плана региона либо макрорегиона. Схема
состоит из трех основных частей: ретроспекции, анализа имеющегося состояния и его про
гноза, а также программы реконструкции и плана. Приготовленная для промышленных
вопросов схема относится в своей основной части также ко всем отраслям народного хозяй
ства. К вышеназванным этапам построения плана приспосабливаются предлагаемые
автором исследовательские методы. Они подразделены на три группы: описательные, ана
логовые и символические. Они применимы главным образом на этапе ретроспекции, ана
лиза имеющегося состояния и диагноза индустриализации региона. В этой части плана
географ может многое сделать, используя возможности количественных методов и ЭВМ.
В работе Влодзимежа Зглиньского обсуждены вопросы сельского хозяйства и продо
вольствия. Автор показывает схему процедуры, согласно которой следовало бы вести раз
работку плана. В первой части статьи рассматривается актуальный уровень изученности
сельскохозяйственных вопросов в территориальных планах, критически оцениваются при
меняемые методы. Во второй части автор предлагает схему процедуры правильной раз
работки сельскохозяйственных вопросов в территориальных планах воеводства. И, наконец,
он обсуждает роль и место экономико-географических анализов в территориальном плани
ровании народного хозяйства и предлагает избранные методы, применение которых обо
гатило бы методику территориального планирования.
Анна Пытковска в своей работе занимается вопросами туризма и отдыха в территори
альных планах воеводств. На основании проведенного опроса она пришла к выводу, что
применяемые в этой области методы очень разнообразны. Это вытекает не только из спе
цифики туристских районов, но и из отсутствия однородной плановой процедуры. Приме
няемые плановиками методы не исчерпывают всех возможностей, предоставляемых в насто
ящее время географией. Поэтому автор предлагает использование избранных географи
ческих методов для обогащения возможностей современного планирования.
Следующую статью, посвященную технической инфраструктуре, автор, Марек Потрыковски, начинает с обсуждения, в какой степени развиты эти работы в плановых лабора
ториях. По мнению автора, опирающемуся на обследовании, эти работы по нескольким
причинам слабо подвинулись вперед. Автор предлагает процедуру, по которой следует
разработать вопросы технической инфраструктуры в планировании территориально-эко-
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яомического развития. Он предлагает методы, помогающие решить основные проблемы
планирования технической инфраструктуры в воеводствах.
В статье Марии Цехоциньской рассматриваются вопросы социальной инфраструктуры
в географических исследованиях с помощью синтетического метода анализа распределения
услуг и уровня обслуживания населения. Автор исходит из положения, что градации устройств
и учреждений социальной инфраструктуры соответствует иерархия поселенческих единиц.
Для изучения уровня местного обслуживания используются три показателя, характеризу
ющие уровень обслуживания населения, затем с помощью средней по стране они стандаризуются, и в зависимости от величины показателя выделяются три класса. Для анализа уровня
регионального обслуживания используются избранные величины шести признаков, харак
теризующих наличие разных объектов и учреждений, которые подразделяются на три ряда
в зависимости от частоты проявления. Кроме того радиус регионального действия был
определен на основании двухчасовой изохроны продолжительности поездки в центр региона.
Представленный метод может быть пригоден для воеводских бюро территориального пла
нирования, занимающихся вопросами социальной инфраструктуры.
Другими вопросами, но тоже синтетического характера, занимается в своей работе
Юлитта Грохольска. Она занимается конфликтными районами в территориальном плани
ровании. Конфликтными называются районы, в которых развитие одной или нескольких
ведущих функций может ограничить роль остальных функций. В таком случае произошли
бы довольно существенные нарушения окружающей среды. Вследствие этого ухудшатся
жизненные условия жителей данного региона, а также других живых организмов. Имея в виду
значение рассматриваемых вопросов, автор предложила включить их в работы по плану
территориально-экономического развития воеводств. Кроме того она предлагает схему про
цедуры, которая была бы полезной для изучения конфликтных районов.
Представленные в данном томе работы не исчерпывают обсуждаемой проблематики,
но они достаточно представительны для того, чтоб читатель выработал себе мнение о спо
собе подхода к ней.
Следует подчеркнуть, что все работы по экономико-географическим методам и анали
зам направлены на предоставление полученных результатов исследований как интересу
ющимся ими географам, так и практикам-плановикам. Для первых они должны стать сти
мулом для увязки их теоретических работ с запросами планирования, для вторых — сбор
ником относительно простых аналитических методов, пригодных для разработки конкрет
ного плана. Ввиду тесно географического характера данного сборника, помещенные в нем
статьи предназначены главным образом для географов и должны служить первой из
названных задач. Такой характер статей вытекает также из степени изучения темы, первые
этапы которого сосредоточивались на изучении потребностей территориального плани
рования.
П е р е в е л а __Hanna Deręgowska
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WYDAWNICTWO IG i PZ PA N
VARIA
В.

OLSZEWICZ — Dorobek

polskiej

historii

geografii

i

kartografii

w

latach

1945—1969, 1973, s. 172, zł 48,—
J. MISZALSKI — Współczesne procesy eołiczne na Pobrzeżu Słow ińskim . Stu
dium fotointerpretacyjne, 1973, s. 150 + nlb., zł 30,—
Z. CIĘTAK, S. PIETK IEW ICZ — Słow nik geograficzny angielsko-polski, 1974,

s. 422, zł 120,—
CENTRALNY KATALOG ZBIORÓW KARTOGRAFICZNYCH W POLSCE
Zeszyt 1. Katalog atlasów i dzieł geograficznych 1482—1800, 19G1,

s. 247,
zł 72,—
Zeszyt 2 (uzupełniający). Katalog atlasów i dzieł geograficznych 1482—1800,
1963, s. 112, zł 28,—
Zeszyt 3. K atalog atlasów 1801— 1919, 1965, s. 342, zł 76,—
Zeszyt 4. Katalog atlasów i dzieł geograficznych 1528— 1945, 1968, s. 160,
zł 48,—
Zeszyt 5. W ieloarkuszowe m apy topograficzne Polski 1576— 1870 (w druku).

Katalog daw nych m ap Rzeczypospolitej Polskiej w kolekcji Emeryka Huttcn Czap
skiego i w innych zbiorach. Oprać. W. K ret, 1978, s. 164, 37 map, zł 140,—
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WYKAZ ZESZYTÓW DOKUM ENTACJI GEOGRAFICZNEJ
za ostatnie lata

1976
PRACA ZBIOROWA — Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich — 1974,
s. 126, zł 24,—
2 E. G IL — Spłukiw anie gleby na stokach fliszow ych w rejonie Szymbarku, s. 65,
zł 24,—
3 PRACA ZBIOROWA — C harakterystyka użytkow ania ziemi w Polsce — 1970
roku, s. 107, zł 24,—
4-5 J. SZYRMER — Przemiany w strukturze przestrzennej produktywności І sp e 
cjalizacji w rolnictw ie indyw idualnym w latach 1960— 1970, s. 74, zł 24,—
6 L. KOUTANIEMI, A. RACHOCKI — Dolina rzeki Oulanki (północno-wschodnia
Finlandia), s. 62 + nlb., zł 24,—
1

1977

PRACA ZBIOROWA — Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich —
s. 85, zt 24,—
2-3 M. PULINA — Zjawiska krasowe w Sudetach Polskich, s. 118 + nlb., zł
4 PRACA ZBIOROWA — Problem y bioklim atologii uzdrow iskow ej. Cz. II,
zł 24,—
5 L. MAZURKIEWICZ — Z astosowanie metody sym ulacji w badaniu zmian
strzennej struktury m iasta (na przykładzie Wałbrzycha), s. 68, zł 24,—
1

1975,

48,—
s. 85,
prze

1978

W. TYSZKIEW ICZ — Struktura agrarna Polski 1945—1975. Analiza Przestrzen
no-czasowa, s. 87, zł 24,—
2-3 R. GLAZIK — W pływ zbiornika w odnego na W iśle w e W łocław ku na zmiany
stosunków w odnych w dolinie, s. 119 + nlb., zł 48,—
4 S. KOZARSKI, J. SZUPRYCZYŃSKI — Formy i osady glacjalne na przedpolu
lodowca Sidu (Islandia), s. 59 + nlb., zl 24,—
5 A. MAKSIM IUK-PAZURA — Aglom eracje m iejskie w Polsce jako bieguny
rozwoju społeczno-gospodarczego, s. 80, zł 24,—
6 PRACA ZBIOROWA —■ Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich — 1976,
1

s. 85, zł 24,—
1979

1

P R A C A ZBIOROWA — Kam pinoski

2

s. 60, zł 24,—
PRACA ZBIOROWA —
s. 83, zł 24,—

3

Problem y

Park

N arodow y

bioklim atologii

i

jego

problem atyka,

uzdrowiskowej.

Cz. III,

5

PRA CA ZBIOROWA — Metody analiz geograficznych w planow aniu prze
strzennym, s. 100, zł 24,—
PRACA ZBIOROWA — Tendencje rozwoju i zm iany w organizacji przestrzeni
krajów Trzeciego Św iata (w druku).
E. G IL — Typologia i ocena środowiska naturalnego okolic Szymbarku

6

PR A C A ZBIOROWA — Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich — 1977

4

(w druku).
(w druku).
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