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ZARYS TREŚCI

artykuł jest skróconą wersją opracowanego w Regionalnym Centrum analiz strate-
gicznych raportu z badania pod nazwą „analiza powiązań funkcjonalnych na obsza-
rze województwa śląskiego”. składa się z  kilku części i  obejmuje analizę powiązań 
gospodarczo-przestrzennych, minimalnych dojazdów do pracy oraz dojazdów do szkół 
ponadgimnazjalnych. informacje o tego rodzaju powiązaniach są najlepszym źródłem 
wiedzy o  związkach łączących jednostki w  przestrzeni społeczno-ekonomicznej.  
ich wykorzystanie w  analizie rzeczywistych przepływów oprócz wizualnej prezenta-
cji powiązań pomiędzy ośrodkami, pozwoliło określić właściwości samych ośrodków 
w zakresie ich potencjału i jest jednym z elementów składowych do określenia granic 
obszarów funkcjonalnych. Pozwala także określić przestrzenny zasięg oddziaływania 
jednostek na różnych poziomach.

słowa kluczowe: powiązania, dojazdy do pracy, dojazdy do szkoły, analizy prze-
strzenne, gis

WSTĘP

Celem głównym badania jest analiza powiązań funkcjonalnych pomiędzy jednost-
kami sieci osadniczej w województwie śląskim.

Cel główny realizowany jest przez następujące cele szczegółowe:
1. rozpoznanie skali i kierunków strumieni powiązań gospodarczo-przestrzennych,
2. rozpoznanie skali i kierunków strumieni minimalnych dojazdów do pracy,
3. rozpoznanie skali i kierunków strumieni dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych,
4. identyfikacja obszarów funkcjonalnych na podstawie strumieni powiązań 

gospodarczo-przestrzennych.
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analiza złożona jest z następujących części:
 – powiązania gospodarczo-przestrzenne – jest to suma wszystkich powiązań 

zidentyfikowanych na podstawie druków Pit-11, w  skład której wchodzą 
zarówno dojazdy do pracy jak i powiązania organizacyjne przedsiębiorstw,

 – powiązania w zakresie minimalnych dojazdów do pracy – jest to część strumie-
nia powiązań gospodarczo-przestrzennych, która dotyczy tylko tych powiązań 
z druków Pit-11, w których koszty uzyskania przychodu są podwyższone w przy-
padku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone 
poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje 
dodatku za rozłąkę,

 – powiązania w zakresie dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych – są to powią-
zania wynikające z dojazdu uczniów do szkół położonych poza gminą będącą 
ich miejscem zamieszkania.

OBSZAR BADAŃ I DANE

obszar badań obejmuje wszystkie gminy województwa śląskiego, przy czym 
w  zakresie analizy oddziaływań zewnętrznych poszerzono go o  gminy położone 
w powiatach sąsiadujących z województwem śląskim. 

dane z druków Pit-11 za 2010 rok pozyskane zostały z izby skarbowej w katowi-
cach w postaci tabeli, która zawiera m.in. nazwę gminy będącej miejscem zamiesz-
kania podatnika, nazwę gminy będącej siedzibą płatnika, liczbę powiązań z miejsca 
zamieszkania podatnika do siedziby płatnika oraz typ kosztów uzyskania przychodu 
pracownika z  tytułu należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego 
i  z  pracy nakładczej, a  także zasiłków pieniężnych z  ubezpieczenia społecznego 
wypłacanych przez zakład pracy.

dane dotyczące dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych w  roku szkolnym 
2011/2012 pozyskane zostały z kuratorium oświaty w katowicach w postaci tabeli, 
która zawiera m.in. nazwę gminy będącej miejscem zamieszkania ucznia, nazwę 
gminy będącej siedzibą szkoły ponadgimnazjalnej oraz liczbę uczniów przyjeżdżają-
cych do gminy będącej siedzibą szkoły ponadgimnazjalnej.

granice jednostek administracyjnych pozyskane zostały z  Państwowego Reje-
stru granic i Powierzchni Jednostek Podziałów terytorialnych kraju (PRg) w postaci 
warstwy gis.

METODY

W  przeprowadzonym badaniu wykorzystano metody analizy przestrzennej  
oraz metody prezentacji kartograficznej dostępne w oprogramowaniu gis. starano 
się przy tym wykorzystać pełen zakres możliwych do zastosowania technik, jed-
nocześnie mając na uwadze to, że powinny być one stosunkowo łatwo dostępne, 
przede wszystkim ze względu na możliwość powtórzenia badania w  innym czasie 
i miejscu. 
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METODY ANAlIZ PRZESTRZENNYCh

selekcja atrybutowa i  przestrzenna miała na celu identyfikację wzorców i  relacji 
w  oparciu o  zadane kryteria. W  systemach informacji geograficznej istnieją dwa 
rodzaje zapytań. Pierwszy rodzaj dotyczy atrybutów i pozwala wybrać z bazy danych 
te obiekty, których atrybuty spełniają wymagane kryteria. drugi rodzaj dotyczy lokali-
zacji obiektów w przestrzeni i pozwala z bazy danych wybrać te obiekty, których loka-
lizacja spełnia wymagane kryteria, zazwyczaj w relacji do lokalizacji innych obiektów. 

analizę skupień zastosowano w celu delimitacji obszarów funkcjonalnych. Wykonano 
ją przy użyciu hierarchicznego algorytmu grupowania (Continuous Intramax Analysis30) 
dostępnego w  programie Flowmap. Celem metody jest stworzenie nowego podziału 
przestrzeni w oparciu o  tzw. „obszary funkcjonalne”. Jako dane wejściowe do przed-
miotowej analizy wymagane są: lokalizacja podatnika/ucznia, lokalizacja płatnika/szkoły  
oraz liczba powiązań pomiędzy nimi. analiza odbywa się krok po kroku; w  pierw-
szym kroku dwie jednostki są grupowane razem w celu stworzenia trzeciej jednostki; 
w  drugim kroku stworzona jednostka zajmuje miejsce jednostek, z  których powstała 
i  staje się podstawą do stworzenia nowej jednostki. ta procedura jest powtarzana  
aż do momentu, w którym wszystkie jednostki zostaną pogrupowane i stworzą jedną jed-
nostkę, a wszystkie interakcje będą mieć charakter wewnętrzny (Breukelman i in. 2009). 

analizę dostępności czasowej zastosowano w  celu podziału strumienia dojaz-
dów  do pracy do miast centralnych subregionów według czasu dojazdu drogami 
publicznymi. Wyznaczono siedem 20-minutowych stref czasowych dojazdu do tych 
ośrodków, przyjmując przy tym arbitralnie prędkość przejazdu 69 km/h (program 
nie pozwalał na zaokrąglenie do prędkości 70 km/h). tą prędkość przejazdu przyjęto 
kierując się informacjami krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu drogowego (podaje,  
że średnia prędkość pojazdów w miastach wynosi około 65 km/h, a na odcinkach dróg 
przechodzących przez niewielkie miejscowości około 76 km/h), doświadczeniami wła-
snymi oraz wynikami analizy porównawczej przeprowadzonej dla różnych prędkości. 
uzyskany zasięg stref nałożono następnie na mapę z  podziałem administracyjnym. 
gmina została przyporządkowana do danej strefy jeżeli przedmiotowa strefa obejmuje 
jej centrum administracyjne, za które arbitralnie uznano główną siedzibę władz samo-
rządowych (wójta gminy, burmistrza miasta, prezydenta miasta). 

METODY PREZENTACjI kARTOgRAfICZNEj

kartodiagram liniowy wektorowy zastosowano do przedstawienia powiązań 
pomiędzy gminami w zakresie dojazdów za pomocą wektorów o odpowiedniej sze-
rokości. W  powiązaniach tych kierunek wektora wskazuje na schematyczny kieru-
nek dojazdu i zwrot ruchu, a szerokość wektora na natężenie powiązania. Rozmiesz-
czenie znaków na mapie ma charakter przybliżony, a zbiór linii powiązań informuje 
o  zasięgu wpływu jaki wywiera dana jednostka na swoje otoczenie (Żyszkowska, 
spallek 2012). trzeba przy tym pamiętać, że  nie  zawsze można zachować prostą 
relację ilościową pomiędzy szerokością wektora a przedstawionym przez niego natę-
żeniem (Pasławski i in. 2006). 

30 W programie Flowmap 7.3.1.
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kartogram zastosowano do wizualizacji natężenia zjawisk ilościowych ujętych 
w  wartościach względnych, które wyrażają średnią intensywność danego zjawi-
ska na obszarze całej jednostki. W tym celu dane zostały poddane geokodowaniu  
do pól odniesienia, za które przyjęto granice gmin. następnie dane zostały podzie-
lone na przyjętą wcześniej ilość klas i zgodnie z tym podziałem pokryto je odpowied-
nimi barwami, kierując się zasadą, że każda klasa ma inną barwę.

Metodę chorochromatyczną zastosowano do wizualizacji zjawisk jakościowych 
takich jak wyniki analizy klastrów oraz wyniki delimitacji obszarów funkcjonalnych, 
poprzez pogrupowanie elementów identycznych w całym zbiorze danych. każda jed-
nostka posiada określoną cechę, ale tylko jedną z punktu widzenia przyjętej klasyfikacji 
(Pasławski 2006). W tym celu dane zostały poddane geokodowaniu do pól odniesie-
nia, za które przyjęto granice gmin. następnie pola odniesienia pokryto odpowiednimi 
barwami, kierując sę zasadą, że elementy identyczne mają tą samą barwę.

WYNIkI

STRuMIEŃ POWIąZAŃ gOSPODARCZO-PRZESTRZENNYCh

Powiązania w  zakresie przestrzennej dywersyfikacji procesów gospodarczych 
w  regionie obejmują wszystkie powiązania funkcjonalne zidentyfikowane na pod-
stawie druków Pit-11. należą do nich zarówno powiązania w zakresie faktycznych 
dojazdów do pracy, jak i  w  zakresie powiązań organizacyjnych przedsiębiorstw 
(mają miejsce wtedy gdy w Pit-11 wskazana jest główna siedziba przedsiębiorstwa  
np. katowice, natomiast pracownicy faktycznie pracują w  miejscu zamieszkania, 
gdzie znajduje się oddział przedsiębiorstwa (zakład, filia).

W całym zbiorze powiązań dla województwa śląskiego zdecydowanie przewa-
żają faktyczne dojazdy do pracy (minimum obliczone na podstwie podwyższonych 
kosztów uzyskania przychodu pracowników), które stanowią około 2/3 wszystkich 
powiązań (Ryc. 1).

Rycina nr 1. Wielkość udziału składowych w całkowitej wartości powiązań.

Źródło: opracowanie własne.
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największe powiązania wewnętrzne w  obrębie jednej gminy, (czyli w  tej samej 
gminie znajduje się miejsce zamieszkania pracownika i siedziba jego pracodawcy) posia-
dają katowice (62 tys.). na kolejnych miejscach znajdują się: Częstochowa (39,9 tys.), 
gliwice (34 tys.), Bielsko-Biała (34 tys.), sosnowiec (25,7 tys.), Zabrze (22,7 tys.), tychy 
(20,2 tys.), dąbrowa górnicza (18,1 tys.), Rybnik (17,6 tys.), Jastrzębie-Zdrój (17,3 tys.), 
Bytom (16,0 tys.) i Jaworzno (13,5 tys.). 

Maksymalna wielkość jednej relacji w  całym strumieniu powiązań występuje 
z sosnowca do katowic (13,3 tys.). na następnych pozycjach znajdują się: Bytom (8,5 
tys. – do katowic), Chorzów (8,1 tys. – do katowic), Rybnik (7,9 tys. – do katowic), 
tychy (7,8 tys. – do katowic), Zabrze (7,5 tys. – do katowic, 6,8 tys. – do gliwic).

suma wszystkich powiązań zewnętrznych (obejmuje łącznie dojazdy do pracy 
i powiązania organizacyjne przedsiębiorstw) wskazuje, że zdecydowanie największą 
ich liczbę posiadają katowice (166,5 tys.). na następnych pozycjach znajdują się: Biel-
sko-Biała (34,5 tys.), gliwice (34,2 tys.), Jastrzębie-Zdrój (23,7), Częstochowa (22,3 tys.) 
i sosnowiec (19,3 tys.).

Maksymalna wielkość jednej relacji, w  której koszty uzyskania przychodu nie 
zostały wskazane jako podwyższone (pracownik faktycznie pracuje w  miejscu 
zamieszkania, natomiast podana w  Pit-11 siedziba przedsiębiorstwa znajduje się 
jest w innej gminie) występuje z Rybnika do katowic (5,9 tys.). na następnych pozy-
cjach znajdują się relacje: z sosnowica do katowic (4,7 tys.), z Bytomia do katowic  
(4,7 tys.), z Zabrza do katowic (3,8  tys.), z gliwic do katowic (3,6 tys.), z Często-
chowy do katowic (3,1 tys.) oraz z Jaworzna do katowic (3,1 tys.).

najważniejsze ośrodki generujące powiązania, w których koszty uzyskania przy-
chodu nie zostały wskazane jako podwyższone, czyli gminy generujące największe 
powiązania inne niż minimalne dojazdy do pracy (na ich obszarze znajduje się podana 
w  Pit-11 siedziba przedsiębiorstwa, ale pracownicy faktycznie pracują w  miejscu 
swojego zamieszkania) zidentyfikowano na podstawie sumy wszystkich tego rodzaju 
powiązań. Wskazuje ona, że zdecydowanie największą ich liczbę posiadają katowice 
(72,2 tys.). na następnych pozycjach znajdują się: Bielsko-Biała (12,1 tys.), gliwice 
(10,2 tys.), Częstochowa (10,2 tys.) i sosnowiec (7,8 tys.).

Minimalne dojazdy do pracy
Minimalne powiązania w  zakresie dojazdów do pracy zidentyfikowane zostały  

na podstawie druków Pit-11, w  których koszty uzyskania przychodu pracownika 
zostały wskazane jako podwyższone.

Maksymalna liczba osób wyjeżdżających do pracy do innej gminy w  obszarze 
badań największą wartość osiąga z sosnowca do katowic (8,6 tys.). na następnych 
pozycjach znajdują się: Chorzów (5,7 tys. – do katowic), tychy (5,6 tys. – do katowic), 
Zabrze (5,2 tys. – do gliwic), siemianowice-Śląskie (4,9 tys. – do katowic), Mysłowice 
(4,5 tys. – do katowic), sosnowiec (4,3 tys. – do dąbrowy górniczej), Bytom (3,8 tys. 
– do katowic).

Rozkład przestrzenny dojazdów (Rys. 2), przedstawiony przy zostosowaniu generalizacji 
(w postaci progów minimalnej wielkości dojazdów – 100, 250, 500, 1000, 2000 i 5000 
osób), wskazuje, że ich największe zgrupowanie występuje w centralnej części wojewódz-
twa. dojazdy wewnątrz tego obszaru najczęściej mają silny charakter w obydwu kierun-
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kach, co wskazuje na stosunkowo wyrównaną pozycję poszczególnych ośrodków. na plan 
pierwszy wysuwają się jednak katowice, które są silnym generatorem ruchu dla dojaz-
dów z obszaru całego województwa. Centralna cześć województwa posiada bardzo silne 
powiązania z subregionem zachodnim, a szczególnie z aglomeracją Rybnicką. Ważnymi 
zgrupowaniami powiązań są także subregiony: południowy i  północny. odmienna jest 
jednak struktura tych powiązań. o  ile subregion południowy posiada kilka ośrodków 
wiodących, to w przypadku subregionu północnego zdecydowany prym wiedzie Często-
chowa, która jest głównym celem dojazdów do pracy z większości gmin tego obszaru.

Rycina nr 2. Zróżnicowanie powiązań w zakresie dojazdów do pracy.
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Źródło: opracowanie własne.

analiza powiązań przygranicznych województwa, przygotowana została  
na podstawie danych gus z 2006 roku (Przepływy ludności związane z zatrudnie-
niem w 2006 r.), które mają zasięg krajowy (w odróżnieniu od danych za rok 2010). 
Jej wyniki wskazują, że  województwo śląskie najsilniejsze powiązania ościenne 
posiada z  województwem małopolskim. najbardziej istotne (powyżej 250 osób) 
są powiązania dąbrowy górniczej z  olkuszem (szczególnie przyjazdy), Jaworzna 
z Chrzanowem (równoważne), tychów z oświęcimiem (szczególnie przyjazdy), Biel-
ska-Białej z  Brzeszczami (jedynie przyjazdy), Bielska-Białej z  oświęcimiem (szcze-
gólnie przyjazdy), Bielska-Białej z  andrychowem (szczególnie przyjazdy) i  Porąbki 
z kętami (szczególnie wyjazdy).

suma wszystkich osób przyjeżdżających do pracy wskazuje, że zdecydowanie naj-
więcej osób przyjeżdża do pracy do katowic (96,4 tys.). na następnych pozycjach 
znajdują się: Bielsko-Biała (22,3 tys.), gliwice (24 tys.), Jastrzębie-Zdrój (18,9), Często-
chowa (12,1 tys.) i sosnowiec (11,5 tys.).

analiza wyjazdów do pracy do gmin zewnętrznych położonych w obszarze badań 
oparta została o wskaźnik wyjazdów (Ryc. 3). 

wskaźnik wyjazdów [%] = liczba wyjeżdżających do pracy z  gminy / liczba 
wszystkich pracujących mieszkańców gminy * 100
gdzie: 
liczba wszystkich pracujących mieszkańców gminy = 
liczba powiązań wewnątrz gminy + liczba mieszkańców wyjeżdżających  
na zewnątrz.
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Jej wyniki wskazują, że gminami o największym odsetku wyjeżdżających do pracy 
do gmin zewnętrznych są: 

• gminy wiejskie: Hażlach (88%), Psary (87%), Wyry (86%),
• gminy miejsko-wiejskie: Łazy (80%), Wilamowice (75%), Blachownia (71%),
• gminy miejskie: Wojkowice (81%), Czeladź (76%), Radlin (72%),
• miasta na prawach powiatu: Świętochłowice (68%), siemianowice Śląskie 

(55%), Żory (54%). 

Rycina nr 3. Wyjazdy do pracy.

Źródło: opracowanie własne.
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analiza powiązań w  poszczególnych subregionach została wykonana dla powią-
zań powyżej 250 osób i  jej celem jest przedstawienie natężenia i  kierunków powią-
zań w sposób bardziej szczegółowy. składa się zarówno z charakterystyki przepływów 
wewnątrz danego subregionu, jak i z charakterystyki jego powiązań z innymi subregio-
nami. Ponadto zawiera informacje dotyczące przyjazdów i wyjazdów oraz dostępności 
czasowej miast centralnych poszczególnych subregionów. W analizie dostępności czaso-
wej całkowitą liczbę przyjazdów do pracy do tych ośrodków podzielono według poszcze-
gólnych stref czasowych i zestawiono z danymi dotyczącymi powiązań wewnętrznych.

subregion północny ma zdecydowanie monocentryczny charakter, z  głównym 
ośrodkiem Częstochową, dominującym zdecydowanie w  strukturze powiązań. 
oprócz niego można wyróżnić jedynie dwa inne ośrodki mające stosunkowo duże 
znaczenie jako generatory ruchu. są nimi kłobuck, generujący duże przyjazdy 
z  zachodniej części subregionu i  Myszków, generujący przyjazdy z  południowego 
krańca subregionu. Myszków, jako jedyny ośrodek oprócz Częstochowy ośrodek 
posiada istotne powiązania zewnętrzne z  innym subregionem. nie odnotowano 
natomiast powiązań powyżej 250 osób gmin subregionu północnego z  gminami 
położonymi w województwach ościennych (Ryc. 4).

Rycina nr 4. kierunki i natężenie powiązań powyżej 250 osób 
w zakresie dojazdów do pracy w subregionie północnym.

Źródło: opracowanie własne.

analiza powiązań miasta centralnego subregionu północnego, jakim jest Często-
chowa wskazuje, że przyjazdy do tego ośrodka o wartościach powyżej 250 osób można 
odnotować jedynie z gmin subregionu północnego, w tym przede wszystkim z gmin 
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położonych w sąsiedztwie lub w niewielkiej odległości. Jeżeli chodzi o wyjazdy z Czę-
stochowy to zidentyfikowano jedynie kilka relacji powyżej 250 osób. nie odnotowano 
natomiast wyjazdów do gmin położonych w województwach ościennych (Ryc. 5).

Rycina nr 5. kierunki i natężenie powiązań powyżej 250 osób w zakresie dojazdów do pracy do/z Częstochowy.

Źródło: opracowanie własne.

analiza liczby przyjazdów do pracy w Częstochowie z poszczególnych stref czasowych 
wskazuje, że wśród powiązań zdecydowanie dominują dojazdy wewnętrzne, odbywające 
się w granicach miasta. Posiadają one kilkakrotnie większą wartość w porównaniu z przy-
jazdami z gmin zewnętrznych, położonych w strefie dojazdu do 20 minut. liczba przyjaz-
dów z kolejnych stref czasowych maleje skokowo wraz ze wzrostem odległości (Rys. 6).

Rycina nr 6. liczba przyjazdów do pracy w Częstochowie w zależności od czasu dojazdu.

Źródło: opracowanie własne.
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subregion środkowy spośród czterech subregionów województwa śląskiego charak-
teryzuje się największymi globalnymi wartościami w  zakresie: wyjazdów i  przyjazdów  
do pracy, liczby mieszkańców pracujących w  obszarze badań i  liczby miejsc pracy. 
szczególnie duże zagęszczenie powiązań występuje w  środkowej części subregionu – 
w  mającej charakter policentryczny aglomeracji górnośląskiej. Wynika to z  charakteru 
obszaru, złożonego z dużej liczby ośrodków podobnej rangi. Charakterystyczne jest także 
jego duże powiązanie z położoną w subregionie zachodnim aglomeracją Rybnicką. Jest 
ono tak duże, że pozwala rozpatrywać je jako jeden obszar funkcjonalny. W  zakresie 
przyjazdów do pracy na plan pierwszy wysuwają się zdecydowanie katowice – będące 
głównym celem dojazdów zarówno w subregionie jak i w województwie. kolejne miejsca 
w tej klasyfikacji zajmują ośrodki generujące ruch wielokrotnie mniejszy, spośród których 
największymi wartościami liczby przyjazdów charakteryzują się gliwice (Ryc. 7). 

Rycina nr 7. kierunki i natężenie powiązań powyżej 250 osób 
w zakresie dojazdów do pracy w subregionie środkowym.

Źródło: opracowanie własne.
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analiza powiązań miasta centralnego subregionu środkowego, jakim są katowice 
wskazuje, że są one ośrodkiem, do którego następuje największa liczba przyjazdów 
do pracy oraz który jest generatorem największej jednostkowej relacji pomiędzy 
gminami w województwie (przyjazdy z sosnowca). oprócz tej relacji można odno-
tować szereg innych, bardzo istotnych powiązań katowic w  zakresie przyjazdów 
do pracy. Z  jednej strony występują one z gmin subregionu środkowego. Z drugiej 
występują również z innych subregionów, gdzie na plan pierwszy wysuwa się bardzo 
duża wartość przyjazdów do katowic z Rybnika. stosunkowo najsłabsze są powią-
zania katowic z  subregionem północnym, ale również z  północną częścią subre-
gionu środkowego. Zauważalna jest także duża dysproporcja pomiędzy przyjazdami  
do katowic, a  wyjazdami z  tego ośrodka, które  najwyższe wartości osiągają  
do Chorzowa, a w dalszej kolejności do sosnowca i Rudy Śląskiej. analiza nie wskazuje  
na powiązania katowic z gminami położonymi w obszarze badań, ale w wojewódz-
twach ościennych, przy progu agregacji powyżej 250 osób (Ryc. 8).

Rycina nr 8. kierunki i natężenie powiązań powyżej 250 osób w zakresie dojazdów do pracy do/z katowic.

Źródło: opracowanie własne.

analiza liczby przyjazdów do pracy w katowicach z poszczególnych stref czaso-
wych wskazuje, że liczba przyjazdów z najbliższej strefy czasowej osiąga porówny-
walną wartość do dojazdów wewnętrznych. Wielkość przyjazdów z kolejnych stref 
czasowych maleje wraz ze wzrostem odległości, ale spadek ten nie ma charakteru 
skokowego. Z analizy wynika, że prawie 7 tysięcy osób dojeżdża ze strefy czasowej 
61–80 minut, a około 1 tysiąc ze strefy 80–100 minut (Rys. 9).
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Rycina nr 9. liczba przyjazdów do pracy w katowicach w zależności od czasu dojazdu. 

Źródło: opracowanie własne

subregion zachodni charakteryzuje się bardzo dużą liczbą silnych powiązań z subre-
gionem środkowym, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań pomiędzy aglomera-
cją Rybnicką i aglomeracją górnośląską. W większości mają one charakter wyjazdowy.  
stosunkowo słabe natomiast są powiązania wewnątrz subregionu zachodniego – pomię-
dzy aglomeracją Rybnicką, a zachodnią częścią subregionu zachodniego, czyli powiatem 
raciborskim. dla tego obszaru zdecydowanie najważniejszym ośrodkiem jest nie miasto 
centralne subregionu, ale Racibórz. silne są natomiast powiązania wzdłuż wschodniej 
granicy subregionu, zarówno z subregionem środkowym jak i z subregionem południo-
wym. głównym generatorem ruchu jest tu Jastrzębie-Zdrój, będące zdecydowanie najsil-
niejszym ośrodkiem w zakresie przyjazdów do pracy w subregionie zachodnim. kolejne 
w  tej klasyfikacji miejsca zajęte są przez ośrodki generujące ruch znacznie mniejszy, 
spośród których największymi wartościami liczby przyjazdów charakteryzuje się Rybnik, 
a w dalszej kolejności: Racibórz, Wodzisław Śląski i Żory (Ryc. 10). 

Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 10. kierunki i natężenie 
powiązań w zakresie dojazdów 
do pracy powyżej 250 osób 
w subregionie zachodnim.
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analiza powiązań miasta centralnego subregionu zachodniego, jakim jest 
Rybnik wskazuje, że przyjazdy do tego ośrodka powyżej 250 osób nastę-
pują jedynie z  gmin subregionu zachodniego. Jeśli chodzi o  wartości wyjazdów  
to są one zdominowane przez bardzo dużą liczbę wyjazdów do katowic. Ponadto, 
zidentyfikowano wyjazdy do innych gmin subregionu zachodniego takich jak Żory, 
Wodzisław Śląski i  Jastrzębie-Zdrój oraz do gliwic w  subregionie środkowym.  
nie zidentyfikowano natomiast jakichkolwiek wyjazdów powyżej 250 osób Rybnika 
do subregionów innych niż środkowy oraz do gmin położonych w województwach 
ościennych (Ryc. 11).

Rycina nr 11. kierunki i natężenie powiązań powyżej 250 osób 
w zakresie dojazdów do pracy do/z Rybnika.

Źródło: opracowanie własne.

analiza liczby przyjazdów do pracy w  Rybniku z  poszczególnych stref czaso-
wych wskazuje, że wśród powiązań dominują dojazdy wewnętrzne, odbywające się 
w granicach miasta. Posiadają one prawie trzykrotnie większą wartość w porówna-
niu z przyjazdami z gmin zewnętrznych, położonych w strefie dojazdu do 20 minut. 
liczba przyjazdów z kolejnych stref czasowych maleje skokowo wraz ze wzrostem 
odległości, przy czym przyjazdy z odległości powyżej 80 minut mają charakter mar-
ginalny (Ryc. 12).
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Rycina nr 12. liczba przyjazdów do pracy w Rybniku w zależności od czasu dojazdu.

Źródło: opracowanie własne.

subregion południowy charakteryzuje się istnieniem trzech głównych ośrodków 
w zakresie dojazdów do pracy, do których należą: Bielsko-Biała, Żywiec i Cieszyn. Z nich 
ośrodkiem zdecydowanie największym jest Bielsko-Biała. analiza powiązań powyżej  
250 osób wskazuje, że bardzo widoczna jest duża rola wymienionych wyżej trzech 
ośrodków powiatowych w generowaniu ruchu z obszarów właściwych im powiatów. 
Z drugiej strony można zauważyć ciążenie gmin położonych w północnej części powiatu 
żywieckiego do  Bielska-Białej oraz ze skoczowa w  powiecie cieszyńskim również  
do Bielska-Białej. silne są także powiązania pomiędzy głównymi ośrodkami subregionu  
oraz powiązania z innymi subregionami. Chodzi przede wszystkim o powiązania gmin 
położonych w północnej części powiatu cieszyńskiego z gminą Jastrzębie-Zdrój (wyjazdy) 
oraz Bielska-Białej (przyjazdy) i  gmin położonych w  północnej powiatu bielskiego 
(wyjazdy) z południową częścią subregionu środkowego (Ryc. 13). 

Źródło: opracowanie własne.

Rycina nr 13. 
kierunki i natężenie 
powiązań powyżej 
250 osób w zakresie 
dojazdów do pracy 
w subregionie 
południowym.
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analiza powiązań miasta centralnego subregionu północnego, jakim jest Bielsko-
-Biała wskazuje, że przyjazdy do tego ośrodka powyżej 250 osób następują w zdecy-
dowanej większości z gmin subregionu południowego oraz z kilku gmin subregionu 
środkowego. Jeśli  chodzi natomiast o  wyjazdy to są one zdecydowanie zdomino-
wane przez bardzo dużą liczbę wyjazdów do katowic. Ponadto zidentyfikowano 
kilka wyjazdów do gmin sąsiednich oraz  do tychów w  subregionie środkowym.  
nie zidentyfikowano natomiast jakichkolwiek powiązań powyżej 250 osób z gminami 
położonymi w województwach ościennych (Ryc. 14).

Rycina nr 14. kierunki i natężenie powiązań powyżej 250 osób 
w zakresie dojazdów do pracy do/z Bielska-Białej.

Źródło: opracowanie własne.

analiza liczby przyjazdów do pracy w Bielsku-Białej z poszczególnych stref czaso-
wych wskazuje, że wśród powiązań dominują dojazdy wewnętrzne, odbywające się 
w granicach miasta. Posiadają one prawie dwukrotnie większą wartość w porówna-
niu z przyjazdami z gmin zewnętrznych, położonych w strefie dojazdu do 20 minut. 
Podobnie jak w przypadku Rybnika liczba przyjazdów z  kolejnych stref czasowych 
maleje skokowo wraz ze wzrostem odległości, a  przyjazdy z  odległości powyżej  
80 kilometrów mają charakter marginalny (Ryc. 15).
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Rycina nr 15. liczba przyjazdów do pracy w Bielsku-Białej w zależności od czasu dojazdu.

Źródło: opracowanie własne.

POWIąZANIA fuNkCjONAlNE 
W ZAkRESIE DOjAZDÓW 

DO SZkÓŁ PONADgIMNAZjAlNYCh

analiza wszystkich dojazdów do szkół ponadgimanazjalnych wskazuje,  
że przy liczbie wszystkich relacji wynoszącej prawie 1,3 tys., maksymalna wiel-
kośc jednej relacji wynosi 651, natomiast suma wszystkich przemieszczających się 
uczniów to ponad 54,1 tys. W odróżnieniu od danych o dojazdach do pracy dane 
te obejmują tylko przepływy z  gmin zewnętrznych, nie uwzględniając dojazdów 
wewnętrznych. 

do gminy położonej poza gminą zamieszkania dojeżdża ponad 22% spośród 
prawie 245 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie śląskim. daje 
to ponad 54 tys. osób, codziennie przemieszczających się poza granice swojej 
gminy. analiza pozyskanych z  kuratorium oświaty danych wskazuje, że spośród 
wszystkich gmin posiadających szkoły ponadgimnazjalne dojazdy z zewnątrz nastę-
pują do 72 z nich. W zdecydowanej większości szkoły te zlokalizowane są w miej-
scowości gminnej, wyjątkami są: kamieniec (gmina Zbrosławice), Waleńczów (gmina 
opatów), nakło Śląskie (gmina Świerklaniec), Wola (gmina Miedźna) i Złoty Potok 
(gmina Janów). 

Maksymalna liczba osób wyjeżdżających do szkoły do innej gminy najwięk-
szą wartość osiąga z  sosnowca do dąbrowy górniczej (651). Ponadto najwięk-
sze wartości mają relacje: gorzyce – Wodzisław Śląski (646), Świętochłowice 
– Chorzów (632), Jasienica - Bielsko-Biała (616), Mysłowice – katowice (572), 
Mykanów – Częstochowa (558), Czerwionka-leszczyny – Rybnik (551), Bytom  
– tarnowskie góry (524).

Przyjazdy z największej liczby gmin następują do szkół ponadgimnazjalnych zlo-
kalizowanych w  katowicach (69). na następnych pozycjach znajdują się: Często-
chowa (63), Chorzów (55), Bielsko-Biała (55), Bytom (46), Żywiec (42), sosnowiec 
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(41), Wisła (41), tarnowskie góry (39), dąbrowa górnicza (37). Przy czym średnio  
do jednej gminy następują przyjazdy do szkół ponadgimnazjalnych z 18 innych gmin.

największa liczba wyjazdów następuje z katowic (19), Rybnika (18) oraz Bytomia, 
dąbrowy górniczej, Zabrza i  Rudy Śląskiej (17). dla porównania warto zauważyć, 
że z kilkudziesięciu gmin następują wyjazdy tylko do jednej gminy.

suma wszystkich osób przyjeżdżających wskazuje, że zdecydowanie najwię-
cej osób przyjeżdża do szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych w  Częstocho-
wie (ponad 6 tys.). na następnych pozycjach znajduje się: Bielsko-Biała (3,8 tys.),  
tarnowskie góry (3,6 tys.), Żywiec (2,6 tys.), Wodzisław Śląski (2,6 tys.).

analiza struktury przyjazdów do szkół ponadgimnazjalnych z  gmin zewnętrz-
nych wskazuje, że największy udział w  całej liczbie przyjazdów ma Częstochowa 
(ponad 11% wszystkich dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych w województwie 
śląskim). na kolejnych miejscach znajdują się: Bielsko-Biała (ponad 7%), tarnowskie 
góry (6,7%), Żywiec (5%), Wodzisław Śląski (4,8%), Racibórz (4,4%), Cieszyn (4,4%) 
i katowice (4,3%).

analiza kierunków i natężenie powiązań w subregionach zamieszczona została 
w  celu przedstawienia powiązań w  sposób bardziej szczegółowy. składa się 
z ogólnej charakterystyki powiązań w zakresie dojazdów do szkół ponadgimnazjal-
nych wewnątrz subregionu, jak i charakterystyki powiązań z gminami położonymi 
w  innych subregionach i  województwach. Wydaje się, że strukturę przestrzenną 
dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych najlepiej przedstawia mapa kierunków 
i natężenia przy progu agregacji na poziomie powyżej 50 uczniów.

subregion północny charakteryzuje się najmniejszą sumą wszystkich powią-
zań w  zakresie dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych spośród czterech sub-
regionów województwa śląskiego. na jego obszarze zlokalizowany jest jednak 
największy w  skali województwa ośrodek dojazdów do szkół, którym jest Często-
chowa. Jest ona generatorem ponad 6 tys. codziennych dojazdów do szkół z gmin 
zewnętrznych. stanowi główny ośrodek dojazdów nawet z  oddalonych o  około  
50 kilometrów gmin położonych wzdłuż wschodniej granicy subregionu takich  
jak np. koniecpol. siła jej oddziaływania jest słabsza jedynie w północno-zachodniej 
części subregionu, gdzie dominują dojazdy do kłobucka oraz w południowej części, 
gdzie silnymi ośrodkami są Myszków i  Żarki. Powiązania zewnętrzne subregionu 
z  innymi subregionami są stosunkowo niewielkie i  dotyczą one głównie przyjazdów 
do  Częstochowy z  gminy Herby oraz wyjazdów z  Myszkowa do Zawiercia. Jedynym 
zidentyfikowanym powiązaniem powyżej 50 uczniów z  innym województwem,  
są przyjazdy do Częstochowy z gminy nowa Brzeźnica w województwie łódzkim (Ryc. 16).
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Rycina nr 16. kierunki i natężenie powiązań powyżej 50 uczniów 
w zakresie dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych w subregionie północnym.

Źródło: opracowanie własne.

subregion środkowy charakteryzuje się największą sumą wszystkich powiązań 
w zakresie dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych spośród czterech subregionów 
województwa śląskiego. najsilniejszym w subregionie ośrodkiem są tarnowskie góry, 
generujące ponad 3,6 tys. codziennych dojazdów do szkół z  gmin zewnętrznych. 
struktura powiązań w przypadku powiatów ziemskich stosunkowo wiernie odwzo-
rowuje podział administracyjny, natomiast w przypadku miast na prawach powiatu 
położonych w aglomeracji górnośląskiej, zidentyfikowano stosunkowo silne powią-
zania pomiędzy nimi. Przykładem tego może być największe ilościowo powiązanie 
w województwie, jakim są przyjazdy do dąbrowy-górniczej z sosnowca. Powiązania 
zewnętrzne subregionu z  innymi subregionami omówiono przy okazji charaktery-
styki pozostałych subregionów. natomiast powiązania powyżej 50 uczniów z innymi 
województwami dotyczą przyjazdów do Jaworzna z  Chrzanowa i  do  Bierunia 
z oświęcimia w województwie małopolskim oraz przyjazdów do lublińca z dobro-
dzienia w województwie opolskim (Ryc. 17).
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Rycina nr 17. kierunki i natężenie powiązań powyżej 50 uczniów 
w zakresie dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych w subregionie środkowym.

Źródło: opracowanie własne.

subregion zachodni charakteryzuje się podziałem na trzy główne ośrodki w zakresie 
wielkości przyjazdów do szkół ponadgimnazjalnych, jakimi są: Wodzisław Śląski, Raci-
bórz i  Rybnik. największe terytorialnie oddziaływanie posiada Racibórz, który gene-
ruje przyjazdy do szkół powyżej 50 uczniów nie tylko z całego powiatu raciborskiego, 
ale także z zachodniej części powiatu rybnickiego oraz z graniczących z wojewódz-
twem śląskim gmin województwa opolskiego. najsilniejszym ilościowo ośrodkiem jest 
natomiast Wodzisław Śląski, do którego nawiązuje m.in. największa ilościowo relacja 
w subregionie (z gorzyc). Można zauważyć wzajemne powiązania Rybnika z Wodzisła-
wiem Śląskim i powiatem wodzisławskim (przyjazdy do Rybnika), nie zidentyfikowano 
natomiast powiązań powyżej 50 uczniów pomiędzy Rybnikiem, a Raciborzem. Powią-
zania zewnętrzne subregionu z  innymi subregionami dotyczą głównie jego wschod-



Śląskie studia Regionalne 95

niej części i przyjazdów do Jastrzębia-Zdroju z północnej części subregionu południo-
wego i południowo-zachodniej części subregionu środkowego oraz przyjazdów do Żor 
i Rybnika i wyjazdów z Czerwionki leszczyn do południowo-zachodniej części subre-
gionu środkowego (Ryc. 18).

Rycina nr 18. kierunki i natężenie powiązań powyżej 50 uczniów 
w zakresie dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych w subregionie zachodnim.

Źródło: opracowanie własne.

subregion południowy w zakresie dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych charakte-
ryzuje się podziałem na trzy główne ośrodki, jakimi są miasta powiatowe: Bielsko-Biała, 
Żywiec i Cieszyn. Bielsko-Biała jest drugim po Częstochowie, najsilniejszym ośrodkiem 
w skali województwa w tym zakresie i generuje ponad 3,8 tys. codziennych dojazdów 
do szkół z gmin zewnętrznych. struktura powiązań bardzo wiernie odwzorowuje podział 
administracyjny i w zasadzie dla wszystkich gmin w subregionie najważniejszymi genera-
torami ruchu są ich ośrodki powiatowe. Z zauważalnych powiązań międzypowiatowych 
jedynie kilka gmin północnej części powiatu żywieckiego oraz skoczów w  powiecie 
cieszyńskim posiada powiązania z Bielskiem-Białą. Powiązania zewnętrzne subregionu 
z  innymi subregionami dotyczą wyjazdów z  północnej części powiatu cieszyńskiego  
do Jastrzębia-Zdroju w  subregionie zachodnim i  Pawłowic w  subregionie środkowym 
oraz z  północnej części powiatu bielskiego do Pszczyny w  subregionie środkowym. 
Jedynym zidentyfikowanym powiązaniem powyżej 50 uczniów z  innym wojewódz-
twem, są przyjazdy z gminy kęty w Małopolsce do Bielska-Białej (Ryc. 19).
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Rycina nr 19. kierunki i natężenie powiązań powyżej 50 uczniów 
w zakresie dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych w subregionie południowym.

Źródło: opracowanie własne.

DElIMITACjA OBSZARÓW fuNkCjONAlNYCh

delimitacja obszarów funkcjonalnych powstała w  oparciu o  strumień powiązań 
gospodarczo-przestrzennych. Przeprowadzona została dla różnych poziomów grupo-
wania gmin, powstałych w oparciu o różne wartości krytyczne. umożliwiło to podział 
województwa na obszary funkcjonalne różnych poziomów. Maksymalna liczba pozio-
mów grupowania równa jest liczbie wszystkich gmin, pomiędzy którymi zachodzą 
powiązania i wynosi w  tym przypadku 241 (ilość powiązań dla całego zbioru gmin 
wynosi ponad 1,1 tys.). Przy tej liczbie poziomów grupowania wszystkie jednostki 
tworzą jeden obszar funkcjonalny. natomiast wraz z  jej zmniejszaniem zwiększa się 
ilość skupień i następuje podział obszaru na coraz mniejsze części. 
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Przedstawione poniżej zestawienie zawiera tylko kilka przykładów podziału woje-
wództwa na  obszary funkcjonalne, które powstały w  oparciu o  wybrane wartości 
krytyczne (Ryc. 20). nie stanowi jednak decyzji w zakresie podziału regionu na tego 
typu obszary, a jedynie jest materiałem analitycznym do dalszych prac dotyczących 
delimitacji obszarów  funkcjonalnych. Zamieszczono je w  cele zobrazowania jakie 
wyniki można uzyskać wykorzystując zamieszczoną w pracy metodę. Wybór wartości 
krytycznej, a co za tym idzie stopnia szczegółowości podziału, zależy od wymagań 
i potrzeb konkretnej delimitacji.

Rycina nr 20. Przykłady obszarów funkcjonalnych (poziomy grupowania gmin: 239, 233, 225).

Źródło: opracowanie własne.

Po porównaniu poszczególnych poziomów grupowania gmin do dalszych wizu-
alizacji wybrano arbitralnie poziom 233 i  dla tego poziomu wyznaczono rdzenie 
obszarów funkcjonalnych.

W celu wyznaczenia rdzeni przyjęto odpowiedni wskaźnik opisujący miejsce jed-
nostki w całym zbiorze, który nazwano odsetkiem powiązań. 

odsetek powiązań [%]   = (liczba powiązań do gminy/suma wszystkich powią-
zań do wszystkich gmin województwa) * 100

Za rdzenie przyjęto ośrodki, które charakteryzowały się odsetkiem powiązań 
równym lub większym niż 1% liczby wszystkich powiązań.

W analizowanym przypadku rdzenie wyznaczono dla 9 obszarów funkcjonalnych. 
na  zamieszczonej niżej mapie (Ryc. 21) można zidentyfikować także dwie gminy  
tj. krupski Młyn i tworóg, które nie zostały przyporządkowane do żadnego z wyzna-
czonych obszarów funkcjonalnych. nie można ich też zakwalifikować jako odrębnego 
obszaru funkcjonalnego ze względu na ich stosunkowo niewielki potencjał własny 
w zakresie powiązań.
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Rycina nr 21. Wyniki delimitacji (dla poziomu grupowania gmin: 233).

Źródło: opracowanie własne.

OCENA POSTĘPOWANIA BADAWCZEgO

Ocena przydatności danych dla realizacji celów badania
Realizacja celów badania wymagała wykorzystania najlepszych z dostępnych danych 

dotyczących powiązań funkcjonalnych. Zastosowane dane spełniają ten wymóg. niezależ-
nie od tego w trakcie analiz zidentyfikowano kilka kwestii problemowych, a mianowicie:

dane z Pit-11:
• dotyczą w  szczątkowym zakresie powiązań do województwa śląskiego 

z ośrodków położonych poza jego granicami, ponieważ obejmują formularze 
podatkowe Pit-11 składane w  urzędach skarbowych zlokalizowanych tylko  
na obszarze województwa śląskiego,
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• wartość natężenia powiązań w  zakresie minimalnych dojazdów do pracy 
wygenerowana została z całej sumy powiązań na podstawie typów kosztów 
uzyskania przychodu pracownika wskazanych jako podwyższone. Przeprowa-
dzona analiza wykazała jednak, że wielkości tych powiązań są niedoszaco-
wane, ponieważ uwzględnienie w Pit-11 podwyższonych kosztów uzyskania 
przychodu wynika z deklaracji podatnika. Ponadto koszty uzyskania przychodu 
w przypadku zatrudnienia na czas nieobejmujący roku kalendarzowego nie są 
wskazywane w Pit-11 jako koszty podwyższone. W związku z tym należy trak-
tować je jako minimalne wartości powiązań w zakresie dojazdów do pracy,

• zidentyfikowano przypadki wskazujące, że lokalizacja urzędu skarbowego, 
w którym rozlicza się podatnik nie zgadza się ani z jego miejscem zamieszka-
nia, ani z siedzibą jego pracodawcy,

• zidentyfikowano przypadki wskazujące powiązanie z gminą położoną w obszarze 
badań, ale w odległości uniemożliwiającej codzienny dojazd. Wynikać to może:  
a) z braku wskazania rzeczywistego miejsca zamieszkania podatnika, b) wskaza-
nia głównego adresu płatnika, zamiast adresu faktycznej lokalizacji zakładu pracy.

• uwzględnienie w Pit-11 podwyższonych kosztów uzyskania przychodu wynika 
z deklaracji podatnika, który może, ale nie musi ich zadeklarować, 

• zidentyfikowano przypadki, w których osoby zamieszkałe i zatrudnione w tej 
samej gminie deklarują podwyższone koszty uzyskania przychodu,

• w przypadku prowadzenia tylko jednoosobowej działalności gospodarczej nie 
jest tworzony Pit-11, 

• w  przypadku wykonywania przez podatnika kilku umów uzyskuje on kilka 
druków Pit-11.

• dane dotyczące dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych:
• dotyczą dojazdów tylko z  gmin zewnętrznych przez co nie było możliwe 

przedstawienie powiązań wewnątrz jednostek,
• brak informacji czy i w jaki sposób ujmują uczniów zamieszkałych w internatach.

PODSuMOWANIE

informacje o powiązaniach gospodarczo-przestrzennych, w szczególności dojaz-
dach do pracy i  do szkół są najczęściej wykorzystywanym, a  czasem wyłącznym, 
źródłem wiedzy o  związkach łączących jednostki w  przestrzeni społeczno-ekono-
micznej. ich wykorzystanie w analizie rzeczywistych przepływów oprócz wizualnej 
prezentacji powiązań pomiędzy ośrodkami, pozwoliło określić właściwości samych 
ośrodków w zakresie ich potencjału i jest jednym z elementów składowych do okre-
ślenia granic obszarów funkcjonalnych. Pozwala  także określić przestrzenny zasięg 
oddziaływania jednostek na różnych poziomach. 

Wykorzystanie w badaniu systemów informacji geograficznej stwarza nowe moż-
liwości analiz w  porównaniu z  tradycyjnymi, dotychczas stosowanymi metodami. 
ujmuje bowiem aspekt przestrzenny powiązań, dzięki czemu nadaje posiadanym 
danym nową wartość, wynikającą z  rozmieszczenia powiązań w  konkretnej prze-
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strzeni geograficznej. kartograficzna prezentacja danych pozwala natomiast, nawet 
czytelnikowi nie będącemu specjalistą, na  wizualne rozpoznanie skali i  kierunków 
poszczególnych powiązań.

Wyniki całego badania mogą stanowić istotny element (po uwzględnieniu innych spe-
cyficznych zmiennych) służący określeniu potencjału regionu oraz do wskazania obsza-
rów wymagających podjęcia działań np. w  zakresie polityki transportowej czy kształ-
towania funkcjonalnych obszarów miejskich. istnieją w województwie obszary o słabo 
rozwiniętej lub  będącej w  złym stanie technicznym sieci drogowej i  sieci kolejowej.  
nierzadko także wykorzystanie przez transport publiczny nawet sprawnych szlaków 
transportowych jest nieadekwatne do potrzeb. W takich przypadkach wyniki badania 
mogą z  jednej strony stanowić podstawę określenia sensu wydatkowania środków 
publicznych na poszczególne inwestycje, z drugiej mogą być impulsem do podejmowa-
nia konkretnych inwestycji w konkretnych obszarach. Ponadto mogą stanowić podstawę 
dla innych badań związanych zarówno z  monitorowaniem rozwoju, jak i  z  planowa-
niem strategicznym. Celowa wydaje się także analiza uwarunkowań, które są przyczyną 
takiego, a nie innego rozkładu kierunków i natężenia powiązań w regionie.

BIBlIOgRAfIA

1. anselin l., 1995, Local Indicators of Spatial Association – LISA, geographical analysis Volume 
27, issue 2, the ohio state university. dostępne: http://www.dces.wisc.edu/documents/artic-
les/curtis/cesoc977/anselin1995.pdf. 

2. Bank danych lokalnych, główny urząd statystyczny. dostępne: http://www.stat.gov.pl/bdl/
app/strona.html?p_name=indeks. 

3. Breukelman J., Brink g., de Jong t., Floor H., 2009, Manual Flowmap 7.3, Faculty of geogra-
phical sciences, utrecht university. dostępne: http://flowmap.geog.uu.nl/downloads/FM731_
Manual.pdf. 

4. kossowski t., 2009, Metody i modele ekonometrii przestrzennej [w] Zwoliński Z. (red.) GIS – 
platforma integracyjna geografii, Bogucki Wydawnictwo naukowe, Poznań.

5. longley P. a., goodchild M. F., Maguire d. J., Hind d. W., 2006, gis teoria i Praktyka, Wydaw-
nictwo naukowe PWn, Warszawa.

6. Pasławski J., 2006, Kartograficzne metody prezentacji [w] Pasławski J. (red.) Wprowadzenie do karto-
grafii i topografii, Wydawnictwo nowa era, Redakcja kartograficzna, Wrocław.

7. Przepływy ludności związane z  zatrudnieniem w  2006 r., 2006, ośrodek statystyki Miast, 
główny urząd statystyczny. dostępne: http://www.stat.gov.pl/poznan/69_567_Plk_HtMl.htm. 

8. suchecki B. (red.), 2010, Ekonometria Przestrzenna, Metody i  modele analizy danych prze-
strzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

9. Żyszkowska W., spallek W., Borowicz d., 2012, Kartografia tematyczna, Wydawnictwo 
naukowe PWn, Warszawa.


