
Wprowadzenie

Celem opracowania jest analiza struktury przestrzenno-funkcjonalnej sieci placó-
wek us∏ug komercyjnych w Poznaniu i jej ocena z punktu widzenia dost´pnoÊci dla
konsumentów. Problematyka rozwoju us∏ug w du˝ych miastach ma szczególnie
znaczenie. Ogólnie ujmowany sektor us∏ug stanowi najwi´kszy dzia∏ gospodarki
w miastach, zatrudniajàc ponad 2/3 ogó∏u pracujàcych. Ta skala i wielofunkcyjny
charakter us∏ug tworzà szanse, ale i zagro˝enia dla rozwoju przestrzenno-funkcjo-
nalnego miasta, jego uk∏adu komunikacyjnego i mobilnoÊci ludnoÊci. 

Rosnàcy popyt konsumpcyjny, konkurencja cenowa i asortymentowa placówek
us∏ugowych, ich ró˝na dost´pnoÊç komunikacyjna, stajà si´ elementem „gry
o przestrzeƒ”, której efektem jest sukcesja funkcji, jak i zmiany lokalizacji placó-
wek us∏ugowych. Generalna tendencja, obserwowana od kilkudziesi´ciu lat
w miastach zachodnioeuropejskich i od ponad 15 lat w miastach polskich, to prze-
noszenie si´ dzia∏alnoÊci us∏ugowych z obszarów centralnych miasta do dzielnic
peryferyjnych i na tereny podmiejskie. Mo˝na tu wskazaç nast´pujàce przyczyny
tego zjawiska: 

• terenoch∏onnoÊç nowych obiektów us∏ugowych (np. multikina, centra rekre-
acyjne), które chcàc Êwiadczyç us∏ugi dla du˝ej liczby mieszkaƒców (efekt
skali), nie sà w stanie wygospodarowaç i op∏aciç drogich gruntów w centrach
miast, 

• wysokie koszty kupna i najmu lokali us∏ugowych, co odbija si´ na cenie us∏ug, 
• rozwój motoryzacji, upowszechnianie si´ korzystania z transportu indywidual-

nego, szczególnie wÊród osób, którym trudno dotrzeç do centrum miasta i re-
alizowaç us∏ugi (koszty parkowania); 

• przenoszenie si´ ludnoÊci do terenów podmiejskich, a w Êlad za nimi popytu na
us∏ugi. Emigracja us∏ug w szczególnoÊci dotyczy dzia∏alnoÊci bytowych i rzad-
kich. 

Us∏ugi i handel jako funkcje miastotwórcze od poczàtków urbanizacji nale˝a∏y
do g∏ównych dzia∏alnoÊci decydujàcych o obliczu centrów miast (tzw. CBD Cen-

tral Business District – centrum administracyjno-handlowo-us∏ugowe). Wypiera-
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nie tradycyjnych us∏ug poza tereny Êródmiejskie stanowi zagro˝enie ich egzysten-
cji jako dzielnic centralnych, skupiajàcych ˝ycie publiczne i stanowiàcych atrak-
cyjne miejsce zakupów i sp´dzania wolnego czasu. Proces ten jest jednak nieunik-
niony, a polityka przestrzenna w∏adz miejskich mo˝e go jedynie spowalniaç lub
∏agodziç jego negatywne skutki. W Êlad za zmianami lokalizacji us∏ug zmienia si´
ich charakter bran˝owy. Centra miast stajà si´ oÊrodkami us∏ug komercyjnych,
zw∏aszcza ogólnomiejskich i regionalnych, cz´sto o reprezentacyjnym charakte-
rze. Pog∏´bia si´ tendencja eliminacji us∏ug powszechnych o zasi´gu miejscowym
na rzecz us∏ug Êwiadczonych z myÊlà o mieszkaƒcach ca∏ej aglomeracji i turystów.
Wspó∏czesne centra miast tworzy mieszanka us∏ug komercyjnych biznesowych
i us∏ug konsumenckich, zw∏aszcza kulturalnych, rozrywkowych i gastronomicz-
nych. W∏aÊciwe proporcje jednych i drugich stanowià gwarancje ˝ywotnoÊci cen-
trum i przeciwdzia∏ajà jego pauperyzacji (przy du˝ej liczbie tanich i ma∏o repre-
zentacyjnych us∏ug) lub nadmiernemu wymieraniu (w przypadku dominacji us∏ug
biznesowych). 

Potencja∏ us∏ugowy Poznania na tle innych miast

OkreÊlenie potencja∏u us∏ugowego nie jest sprawà prostà z uwagi na zró˝nicowa-
ny charakter dzia∏alnoÊci us∏ugowej oraz du˝à liczb´, cz´sto rozproszonych pod-
miotów dzia∏ajàcych w tym sektorze gospodarki. Jednym z mierników poziomu
rozwoju us∏ug jest zatrudnienie. W du˝ych miastach europejskich, zw∏aszcza tych
o charakterze sto∏ecznym, udzia∏ zatrudnienia w us∏ugach si´ga 70–85%. Poznaƒ
z udzia∏em zatrudnienia w us∏ugach si´gajàcym w 2006 r. 72% osiàga powoli po-
ziom europejskich metropolii i znajduje si´ w czo∏ówce miast polskich (pominàw-
szy Warszaw´, która z racji sto∏ecznych funkcji zatrudnienie w us∏ugach ma naj-
wy˝sze w kraju). Rang´ Poznania podkreÊla przede wszystkim wskaênik
zatrudnienia w us∏ugach rynkowych, co potwierdza nadwy˝k´ znaczenia miasta ja-
ko jednego z najwa˝niejszych w kraju centrów biznesu, handlu i innych us∏ug ko-
mercyjnych (tab. 1.). 

Wiele jest dost´pnych mierników poziomu rozwoju us∏ug komercyjnych w du-
˝ych miastach. Jednym z nich jest liczba podmiotów gospodarczych dzia∏ajàcych
w sekcjach us∏ugowych. W Poznaniu zarejestrowanych jest ponad 72 tys. tego ty-
pu podmiotów (dla porównania w Warszawie – 250 tys., Krakowie – 85 tys., Wro-
c∏awiu – 75 tys. w ¸odzi – 73 tys.). Liczba firm biznesowych w przeliczeniu na
liczb´ mieszkaƒców sytuuje Poznaƒ w czo∏ówce krajowej tu˝ za Warszawà, (147,7
i 130,2 podmioty na 1000 mieszkaƒców). Do publikowanych mierników rozwoju
us∏ug komercyjnych nale˝à wskaêniki charakteryzujàce handel, wzgl´dnie us∏ugi
turystyczne i kulturalne. Poziom rozwoju tych ostatnich us∏ug w Poznaniu na tle
najwi´kszych miast w Polsce przedstawia tab. 2. 

Poznaƒ jako centrum biznesowe i targowe, a tak˝e miasto o w´z∏owym po∏o˝e-
niu komunikacyjnym i du˝ej atrakcyjnoÊci turystycznej, korzystnie wyró˝nia si´
na tle kraju w zakresie rozwoju bazy noclegowej, przede wszystkim hotelowej.
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Pod wzgl´dem liczby miejsc noclegowych Poznaƒ wyprzedzajà: Warszawa, Kra-
ków i Gdaƒsk (miasto z du˝à liczbà – ponad 50% miejsc w obiektach sezono-
wych). Bioràc pod uwag´ wskaênik relatywny, liczb´ miejsc noclegowych (szcze-
gólnie ca∏orocznych i w hotelach) na 1 tys. mieszkaƒców, Poznaƒ w 2006 r.
zajmowa∏ równie˝ czo∏owe miejsce w kraju, wyprzedzany jedynie przez najwi´k-
sze oÊrodki turystyczne kraju: Kraków i Warszaw´ (tab. 2).

WÊród komercyjnych us∏ug kulturalnych, publikowane mierniki pozwalajà po-
równaç sytuacj´ Poznania w zakresie liczby kin i miejsc na ich widowniach. Mier-
nik ten staje si´ jednym z podstawowych wskaêników rozwoju nowoczesnych
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Warszawa 1692,9 91 21 048 10,7 25 29316 58,1 56

¸ódê 755,4 34 3 558 2,89 12 7340 103,6 11

Kraków 734,5 138 17 013 15,3 14 12565 60,2 40

Wroc∏aw 624,0 59 7 303 8,7 7 6302 100,7 11

Poznaƒ 553,6 61 7 730 9,4 8 12811 44,1 21

Gdaƒsk 451,6 78 9 789 5,7 5 7812 58,5 20

Szczecin 401,4 43 5 205 7,3 5 3561 114,9 6

Bydgoszcz 360,2 24 2 753 3,9 3 3042 119,5 8

Lublin 344,6 20 2 045 4,9 7 2132 165,8 5

Tab. 1
Udzia∏ zatrudnienia w us∏ugach (w %) w najwi´kszych miastach Polski w 2006 r.

Us∏ugi Warszawa Wroc∏aw Poznaƒ Kraków ¸ódê

Us∏ugi ogó∏em 81 74,8 72,1 73,3 70,1

w tym

• us∏ugi rynkowe 60,8 46,2 47,3 45,2 41,8

• us∏ugi nierynkowe 20,2 28,6 24,8 28,1 28,3

èród∏o: GUS, Warszawa.

Tab. 2
Poziom rozwoju wybranych us∏ug w najwi´kszych miastach Polski (2006 r.) 

Miasto Liczba
ludnoÊci
(w tys.)

Hotele Kina

Liczba
obiektów

Liczba
miejsc 

noclego-
wych 

ogó∏em

Liczba
miejsc

w hotelach
na 1000
mieszk.

Liczba
obiektów

Liczba
miejsc 

Liczba
mieszk. na
1 miejsce
w kinie

Liczba
muzeów

èród∏o: Bank danych regionalnych, GUS, 2006. 
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us∏ug w mieÊcie, z uwagi na zmiany jakie zachodzà w tej bran˝y kultury (rozryw-
ki). Polska, podobnie jak wczeÊniej miasta zachodnioeuropejskie, sta∏a si´ od lat
90. obszarem ekspansji sieci kin wielosalowych, skupiajàcych nie tylko kina no-
wego typu, ale tak˝e lokale gastronomiczne, rekreacyjne, powierzchnie wysta-
wiennicze, sceny artystyczne itp. Konsument, szczególnie w du˝ych miastach
otrzymuje obecnie zró˝nicowanà ofert´ kinowà: od wielkich multiplexów i trady-
cyjnych, du˝ych sal kinowych na ogó∏ w centrum miasta, po kameralne i niszowe
kina studyjne. Pod wzgl´dem dost´pnoÊci, wyznaczonej liczbà mieszkaƒców przy-
padajàcych na 1 miejsce w kinie Poznaƒ zajmuje pierwsze miejsce w Polsce (44
osób/miejsce). Równie˝ pod wzgl´dem liczby muzeów Poznaƒ lokuje si´ na
3 miejscu po Warszawie i Krakowie. 

Struktura bran˝owa i przestrzenna us∏ug w Poznaniu

W odniesieniu do badaƒ lokalizacji i struktury bran˝owej us∏ug komercyjnych (po-
zahandlowych) w Poznaniu, g∏ównà metodà pozyskania informacji by∏a inwenta-
ryzacja placówek us∏ugowych w 89 jednostkach urbanistycznych miasta, okreÊlo-
nych przez Miejskà Pracowni´ Urbanistycznà Miasta Poznania (Dedal Invest-Eco,
2004). Ewidencja obj´∏a 7316 podmiotów reprezentujàcych 23 bran˝e placówek
i urzàdzeƒ us∏ugowych. Wskaêniki analityczne charakteryzujàce rozmieszczenie,
struktur´ bran˝owà oraz tendencje lokalizacyjne placówek us∏ugowych w mieÊcie,
skonstruowano w oparciu o liczb´ mieszkaƒców w ka˝dej jednostce urbanistycz-
nej Poznania. 

Us∏ugi komercyjne to (w przeciwieƒstwie do us∏ug publicznych), nastawione na
zysk Êwiadczenia odp∏atne w sferze pozaprodukcyjnej. Z uwagi na dost´pnoÊç da-
nych, w wielu opracowaniach wykorzystywana jest klasyfikacja dzia∏alnoÊci go-
spodarczej G∏ównego Urz´du Statystycznego (GUS), który do us∏ug komercyj-
nych (rynkowych) zalicza nast´pujàce dzia∏alnoÊci (wed∏ug Polskiej Klasyfikacji
Dzia∏alnoÊci, PKD): sekcj´ G: handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów me-
chanicznych oraz artyku∏ów przeznaczenia osobistego i u˝ytku domowego, sekcj´
H: hotele i inne obiekty noclegowe, restauracje i inne lokale gastronomiczne, sek-
cj´ I: transport, gospodarka magazynowa i ∏àcznoÊç, sekcj´ J: poÊrednictwo finan-
sowe, m. in. us∏ugi bankowe i ubezpieczeniowe, sekcj´ K: obs∏uga nieruchomoÊci
i prowadzenie interesów oraz sekcj´ O: pozosta∏a dzia∏alnoÊç us∏ugowa: komunal-
na, socjalna i indywidualna, w tym us∏ugi rekreacyjne, sportowe, kulturalne. Us∏u-
gi komercyjne, rynkowe coraz trudniej jest identyfikowaç poprzez charakter dzia-
∏alnoÊci. Podstawowym ich wyznacznikiem jest odp∏atnoÊç za us∏ugi. Jak
stwierdza K. Rogoziƒski (2000), us∏ugi rynkowe to takie, do nabywania których
wystarczy dysponowaç odpowiednià kwotà pieni´˝nà. Z uwagi zatem na post´pu-
jàcà prywatyzacj´ i komercjalizacj´, do us∏ug rynkowych (czy bardziej urynkawia-
nych) zaliczyç nale˝y tak˝e cz´Êç tradycyjnych do niedawna us∏ug publicznych,
takich jak: sekcja M: us∏ugi edukacyjne oraz sekcja N: us∏ugi zdrowotne i opieka
spo∏eczna. 
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W czerwcu 2004 r. w Poznaniu zaewidencjonowano 7316 placówek i obiektów
us∏ugowych. Wed∏ug przyj´tej metodyki badaƒ, w zdecydowanej wi´kszoÊci by∏y
to us∏ugi komercyjne, o nastawieniu konsumenckim (6860 placówek, 93,8%). Po-
zosta∏e 6,2% stanowi∏y obiekty sportowo-rekreacyjne (boiska sportowe, place za-
baw) o charakterze ogólnodost´pnym, uznawane za segment us∏ug dla ludnoÊci
o charakterze sportowo-rekreacyjnym, niekomercyjnym (tab. 3) 

Z ogólnej liczby placówek us∏ugowych, ma∏e placówki1 – punkty us∏ugowe sta-
nowi∏y a˝ 95% ogó∏u placówek, co Êwiadczy o du˝ym rozdrobnieniu us∏ug jako
podmiotów gospodarczych. Ten znaczàcy udzia∏ ma∏ych punktów us∏uigowych,
cz´sto o charakterze samozatrudnieniowym (typowy dla wi´kszoÊci polskich
miast), jest efektem rozwoju indywidualnej przedsi´biorczoÊci w latach 90. i s∏a-
bej konsolidacji podmiotów us∏ugowych w wi´kszych strukturach bran˝owych czy
sieciach. W ostatnim czasie zauwa˝alne sà tendencje do usieciowienia us∏ug wy-
branych bran˝, np. kosmetycznej, gastronomicznej, hotelowej czy rekreacyjnej, co
czyni je bardziej konkurencyjnymi na rynku. 

W ogólnej liczbie rejestrowanych placówek us∏ugowych najwi´kszy udzia∏ ma-
jà nast´pujàce bran˝e us∏ug: 

• us∏ugi renowacyjne (naprawcze) – 23% ogó∏u placówek
• us∏ugi medyczne i weterynaryjne – 11,7%
• us∏ugi fryzjerskie i kosmetyczne – 11,3%
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èród∏o: Badania handlu i us∏ug w Poznaniu, 2004. 

Tab. 3

Liczba i rodzaj placówek us∏ugowych w Poznaniu (2004 r.)

Rodzaj placówki us∏ugowej
w l. b. w %

Liczba placówek

Us∏ugi ogó∏em 7361 100,0

w tym

Placówki komercyjne ogó∏em 6860 93,8

w tym

• punkty us∏ugowe 6620 90,5

• zak∏ady us∏ugowe 240 3,3

Obiekty sportowo-rekreacyjne (niekomercyjne) 456 6,2

1 Punkt – ma∏a placówka us∏ugowa to kategoria umowna, w badaniach identyfikowana jako pojedyn-
czy podmiot, np. domowa praktyka lekarska, punkt kserograficzny, ma∏a agenda pocztowa, punkt na-
praw itp. Zak∏ad lub instytucja us∏ugowa oznacza∏a wi´kszà placówk´, takà jak poczta, bank, centrum
odnowy biologicznej, stacja diagnostyki pojazdów, hotel, restauracja itp.
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• us∏ugi gastronomiczne – 10,8%
• us∏ugi finansowe (bankowe i ubezpieczeniowe) – 9,9%
• us∏ugi prawne, doradcze, ksi´gowe itp. – 7,2%
• us∏ugi kserograficzne i akcydensowe – 4,7%
Rozmieszczenie us∏ug w Poznaniu w poszczególnych jednostkach urbanistycz-

nych przedstawia ryc. 1. 
W analizie struktury przestrzennej us∏ug na terenie miasta nale˝y zwróciç uwa-

g´ na wyraêne ró˝nice w orientacji lokalizacyjnej poszczególnych bran˝. Mo˝na je
podzieliç na us∏ugi o wyraênej orientacji konsumenckiej, których wyst´powanie
jest silnie zwiàzane z rozmieszczeniem ludnoÊci oraz bran˝e o orientacji swobod-
nej (niekonsumenckiej). W tej ostatniej grupie placówki us∏ugowe wykazujà loka-
lizacj´ Êródmiejskà lub peryferyjnà, poza obszarami koncentracji ludnoÊci (tab. 4).
Podzia∏ ten warunkujà takie czynniki, jak: stopieƒ zwiàzania z rozmieszczeniem
ludnoÊci, koszt prowadzenia dzia∏alnoÊci, czynniki lokalowe, ucià˝liwoÊç dla Êro-
dowiska, terenoch∏onnoÊç dzia∏alnoÊci, bliskoÊç zamieszkania w∏aÊciciela itp.
(zob. W. Wilk 2001). 

Przyk∏adem skrajnej konsumenckiej orientacji lokalizacyjnej placówek us∏u-
gowych jest bran˝a us∏ug renowacyjnych (ryc. 2). Punkty napraw artyku∏ów
osobistych (szewc, krawiec, zegarmistrz itp.) i sprz´tu gospodarstwa domowego
(artyku∏y RTV i AGD) zlokalizowane sà w miejscach du˝ej koncentracji ludno-
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Êci, zapewniajàc ∏atwy dost´p mieszkaƒców. Szczególnie rozwini´te sà one
w dzielnicach wokó∏ ÂródmieÊcia, w mniejszym stopniu dotyczy dzielnic bu-
downictwa wielkop∏ytowego (Piàtkowo, Rataje,) co wiàzaç nale˝y z ich gorszà
sytuacjà lokalowà. 

Odmienny obraz przedstawia rozmieszczenie us∏ug motoryzacyjnych, stacji ob-
s∏ugi samochodów i warsztatów naprawczych (ryc. 3). W tej bran˝y preferowane
sà obszary peryferyjne, szczególnie w zachodniej cz´Êci miasta. „Zag∏´biem us∏ug
motoryzacyjnych” sà tu takie jednostki jak Górczyn, Plewiska, Âwierczewo i Juni-
kowo zwiàzane z budownictwem jednorodzinnym o tradycyjnym rzemieÊlniczym
charakterze. Te cztery jednostki skupiajà ∏àcznie blisko 25% us∏ug motoryzacyj-
nych w Poznaniu. Du˝y udzia∏ (po ok. 3%) majà tak˝e Szczepankowo, Antoninek
i Wola po∏o˝one na obrze˝ach miasta, wzd∏u˝ tras tranzytowych, podobnie jak
Krzy˝owniki i Smochowice (8% ogó∏u warsztatów w mieÊcie). 

Orientacj´ Êródmiejsko-peryferyjnà wykazujà w Poznaniu obiekty Êwiadczàce
us∏ugi noclegowe (hotele, motele, pensjonaty itp.). Na terenie miasta wyst´pujà
bowiem wyraênie dwie grupy tych obiektów: hotele zlokalizowane w centrum, na-
stawione g∏ównie na obs∏ug´ turystów, goÊci targowych, biznesmenów oraz hote-
le tranzytowe, zlokalizowane na peryferiach, najcz´Êciej wzd∏u˝ dróg wyjazdo-
wych z miasta. Ich oferta skierowana jest do kierowców przeje˝d˝ajàcych przez
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èród∏o: Badania handlu i us∏ug w Poznaniu, 2004.

Tab. 4

Bran˝e us∏ug Poznania wed∏ug orientacji lokalizacyjnej

Lokalizacja zwiàzana
(konsumencka)

Âródmiejska Peryferyjna

Lokalizacja swobodna

1. Us∏ugi naprawcze 
(art. osobistych i sprz´tu
domowego

2. Us∏ugi pralnicze
3. Us∏ugi pocztowe
4. Us∏ugi lekarskie
5. Us∏ugi fryzjerskie

i kosmetyczne
6. Us∏ugi bankowe
7. Us∏ugi hazardowe
8. Us∏ugi fotograficzne
9. Us∏ugi kserograficzne

10. Wypo˝yczalnie
11. Obiekty

sportowo-rekreacyjne

1. Us∏ugi gastronomiczne

2. Agencje turystyczne

3. Us∏ugi prawne, doradcze itp. 

4. Us∏ugi internetowe

1. Us∏ugi motoryzacyjne

2. Hotele (orientacja

peryferyjno-Êródmiejska) 
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miasto, zw∏aszcza kierowców TIR-ów. Obiekty noclegowe tego typu zlokalizowa-
ne sà w takich dzielnicach, jak: Krzy˝owniki i Smochowice oraz Âwierczewo. 

Wybitnie Êródmiejski charakter majà natomiast us∏ugi gastronomiczne (ryc. 4).
W Poznaniu funkcjonuje blisko 800 lokali gastronomicznych, z czego najwi´cej,
oko∏o 500 to lokale typu bar, bistro, pub itp. A˝ 42% lokali gastronomicznych Po-
znania znajduje si´ w obr´bie ÂródmieÊcia. W tej jednostce skoncentrowanych jest
blisko 52% wszystkich miejsc konsumenckich na terenie Poznania (w przypadku
miejsc sezonowych 62%). A˝ 134 lokale gastronomiczne zlokalizowane sà na Sta-
rym Rynku i przylegajàcych doƒ uliczkach (17% ogó∏u lokali w mieÊcie). Nasyce-
nie us∏ugami gastronomicznymi ÂródmieÊcia Poznania (okreÊlane liczbà ludnoÊci
przypadajàcej na placówk´) jest prawie dwukrotnie wi´ksze ni˝ np. w ÂródmieÊciu
¸odzi (por. E. Kilma, J. Bartkowski 2005). Te statystyki z pewnoÊcià Êwiadczà
o atrakcyjnoÊci i witalnoÊci tej cz´Êci miasta, szczególnie (choç nie tylko) w sezo-
nie letnim. 

Obok lokali gastronomicznych typowo Êródmiejskà lokalizacj´ wykazujà w Po-
znaniu biura i agencje turystyczne. Z ogólnej liczby 119 biur podró˝y, a˝ 61 (51%)
mieÊci si´ w ÂródmieÊciu. Znaczna liczba tych placówek zlokalizowana jest tak˝e
na Je˝ycach oraz towarzyszy hipermarketom i galeriom handlowym. Silna koncen-
tracja w ÂródmieÊciu charakteryzuje tak˝e us∏ugi prawnicze, doradcze, zwiàzane
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Ryc. 2. Rozmieszczenie placówek us∏ug naprawczych w jednostkach urbanistycznych Poznania.
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z prowadzeniem interesów, ksi´gowoÊcià, t∏umaczeniami itp. Z ogólnej liczby 530
placówek tego typu w mieÊcie, blisko 230 (43%) ma swoje siedziby w centralnych
dzielnicach miasta. Jako us∏ugi wy˝szego rz´du o zasi´gu ogólnomiejskim czerpià
one korzyÊci z dobrej dost´pnoÊci centrum miasta. Pewnà cz´Êç tego typu dzia∏al-
noÊci spotyka si´ tak˝e na mniejszych, peryferyjnych osiedlach mieszkaniowych,
m. in. na Âwierczewie, w Krzy˝ownikach, na Woli. 

Zdecydowana wi´kszoÊç us∏ug komercyjnych w Poznaniu wykazuje orientacj´
konsumenckà. Âwiadczy o tym dodatni i istotny statystycznie wskaênik korelacji
(0,79) mi´dzy rozmieszczeniem us∏ug i ludnoÊci w 89 jednostkach urbanistycz-
nych miasta. 

Dost´pnoÊç us∏ug

Dost´pnoÊç us∏ug zosta∏a przedstawiona za pomocà dwóch mierników: liczby
mieszkaƒców przypadajàcych na 1 placówk´ us∏ugowà (miejsce konsumenckie)
oraz ilorazu lokalizacji, wyra˝ajàcym proporcje mi´dzy udzia∏em jednostki urba-
nistycznej w potencjale us∏ugowym ca∏ego miasta do jej udzia∏u w ogólnej liczbie
mieszkaƒców. 
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Ryc. 3. Rozmieszczenie warsztatów obs∏ugi i napraw pojazdów mechanicznych w Poznaniu.
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Dost´pnoÊç us∏ug zgodnie z zasadami rynku warunkowana jest charakterem
us∏ugi i progiem jej rentownoÊci. Analizowane w opracowaniu us∏ugi mo˝na po-
dzieliç na trzy grupy: 

1. us∏ugi o wysokiej dost´pnoÊci (kràg odbiorców/konsumentów poni˝ej 1 tys.
mieszkaƒców na 1 placówk´),

2. us∏ugi o Êredniej dost´pnoÊci (kràg odbiorców 1 tys. – 2,5 tys. mieszkaƒców), 
3. us∏ugi o s∏abej dost´pnoÊci (kràg odbiorców/konsumentów powy˝ej 2,5 tys.

mieszkaƒców).

SpoÊród analizowanych us∏ug komercyjnych najlepszà dost´pnoÊcià w skali ca-
∏ego miasta charakteryzujà si´ punkty napraw zarówno artyku∏ów osobistych, jak
i pojazdów mechanicznych (ryc. 5). 

Ârednio w Poznaniu na jednà tego typu placówk´ renowacyjnà przypada oko∏o
650 mieszkaƒców. W przypadku warsztatów samochodowych tak du˝a ich liczba
wynika z wysokiego poziomu motoryzacji zarówno firm, jak i mieszkaƒców Po-
znania. Bardzo dobrà dost´pnoÊç posiadajà w mieÊcie salony fryzjerskie i kosme-
tyczne. Jedna placówka tej bran˝y obs∏uguje w mieÊcie Êrednio oko∏o 650 osób.
Tego typu dane mo˝na uznaç za próg rentownoÊci danej us∏ugi, oraz granic´ mak-
symalnej dost´pnoÊci us∏ug. 
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Ryc. 4. Rozmieszczenie lokali gastronomicznych w jednostkach urbanistycznych Poznania.
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Wy˝szy próg dost´pnoÊci a zarazem szerszy Êrednio rzecz bioràc kràg konsu-
mentów w mieÊcie (na poziomie 2 tys.) majà np. us∏ugi fotograficzne, pranie
i czyszczenie odzie˝y, placówki bankowe i bankomaty. Ârednio w Poznaniu przy-
pada 1750 osób na 1 plac zabaw dla dzieci (dok∏adniej oko∏o 350 dzieci do 15 ro-
ku ˝ycia na 1 plac zabaw). Najlepsza sytuacja pod tym wzgl´dem wyst´puje na du-
˝ych osiedlach mieszkaniowych Winograd i Piàtkowa, gdzie zorganizowany plac
zabaw przypada Êrednio na 700–800 mieszkaƒców. Wzgl´dnie dobra jest tak˝e sy-
tuacja na Ratajach i Chartowie (1100 osób na 1 plac), bardzo s∏aba zaÊ w dzielni-
cach centralnych, w ÂródmieÊciu (8,5 tys. osób), na ¸azarzu (11 tys.), Je˝ycach (6
tys.) i na Wildzie (26 tys. mieszkaƒców na 1 plac zabaw). Sytuacj´ przestrzeni pu-
blicznych dla dzieci ratujà w tych dzielnicach nieliczne skwery zieleni i parki. Po-
dobna sytuacja ma miejsce w przypadku dost´pnoÊci otwartych boisk sportowych. 

Stosunkowo dobrze rozwini´ta jest w mieÊcie sieç punktów totolotka. Tutaj próg
rentownoÊci wynosi ok. 3 tys. osób a zró˝nicowanie dost´pnoÊci tej placówki na-
le˝y do najmniejszych spoÊród wszystkich placówek us∏ug komercyjnych w mie-
Êcie. Jedna placówka pocztowa w Poznaniu obs∏uguje Êrednio ok. 5 tys. osób,
kawiarenka internetowa 12 tys. a weterynarz ok. 15 tys. osób. Stosunkowo s∏aba
dost´pnoÊç, jak na cz´stoÊç u˝ytkowania, charakteryzuje bankomaty, których
w Poznaniu zewidencjonowano ponad 200 (2500 mieszkaƒców na 1 urzàdzenie).
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Ryc. 5. Dost´pnoÊç us∏ug naprawczych.
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Sà one zlokalizowane g∏ównie przy siedzibach banków, a tak˝e w centrum miasta
i w du˝ych obiektach handlowych. Dobra dost´pnoÊç bankomatów wyst´puje na
Wildzie, Je˝ycach, ¸azarzu, s∏aba natomiast na osiedlach Winiar, Piàtkowa i Rataj
(Êrednio na 1 bankomat przypada tam 8 tys. mieszkaƒców). 

Efektem zró˝nicowania rozmieszczenia placówek us∏ugowych wzgl´dem roz-
mieszczenia ludnoÊci (ryc. 6) jest ró˝na wartoÊç ilorazu lokalizacji wszystkich
bran˝ us∏ugowych w jednostkach urbanistycznych miasta (ryc. 7). Iloraz lokaliza-
cji przedstawia udzia∏ jednostek w potencjale us∏ugowym miasta do udzia∏u jedno-
stek w zaludnieniu ogó∏em (potencja∏ us∏ugowy mierzony liczbà placówek,
w przypadku gastronomii miejsc konsumenckich). WartoÊç wskaênika > 1 – nad-
wy˝ka znaczenia, wskaênik < 1 niedobór znaczenia danej us∏ugi w stosunku do
Êredniej ogólnomiejskiej. 

Wskaênik na poziomie 1, a wi´c sytuacja zbli˝ona do Êredniej ogólnomiejskiej
charakteryzuje w Poznaniu takie jednostki, jak: Je˝yce, ¸azarz, Komandoria, So-
∏acz, a tak˝e niektóre peryferyjne osiedla mieszkaniowe, np. Marlewo, Minikowo,
Ró˝any Potok, Wola, Podolany, Szczepankowo, Osiedle Warszawskie, Kiekrz,
Morasko. Osiedla te sà obs∏ugiwane przez placówki na poziomie ogólonomiej-
skim, z uwagi na du˝e zaludnienie i peryferyjne po∏o˝enie wykazujà dostatecznà
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Ryc. 6. Rozmieszczenie ludnoÊci w jednostkach urbanistycznych Poznania.
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rentownoÊç us∏ug nie tylko podstawowych (jak sklepy, punkty naprawcze, salony
fryzjerskie), ale i bardziej wyspecjalizowanych (agendy bankowe, placówki pocz-
towe, punkty totolotka, us∏ugi pralnicze, praktyki lekarskie, us∏ugi fotograficzne,
gastronomiczne itd.). Tego typu osiedla przed transformacjà stanowi∏y „pustynie
us∏ugowe”. Obecnie wyposa˝one sà na dobrym poziomie, co nie obni˝a warunków
˝ycia mieszkaƒców decydujàcych si´ na zamieszkanie z dala od centrum. 

Mapa ilorazu lokalizacji us∏ug ujawnia deficyty w dost´pnoÊci us∏ug konsu-
menckich na du˝ych osiedlach mieszkaniowych m.in. na D´bcu (iloraz lokaliza-
cji 0,4) oraz na osiedlach: Rataj, Winograd i Piàtkowa. W wi´kszoÊci jednostek
urbanistycznych tych dzielnic, iloraz lokalizacji jest tak samo niski i wynosi 0,6
(np. Chartowo, ˚egrze, Piàtkowo Wschód, Piàtkowo Zachód, Osiedle Zwyci´-
stwa, Osiedle Przyjaêni). Sà to obszary deficytów us∏ugowych (cz´sto z przy-
czyn lokalowych), w tym gastronomicznych, gdzie dost´pnoÊç placówek us∏ugo-
wych jest s∏aba a warunki ˝ycia z tego tytu∏u gorsze ni˝ w innych dzielnicach.
Byç mo˝e status dzielnic „sypialni” usprawiedliwia t´ sytuacj´, przynajmniej
w oczach samych mieszkaƒców, którzy ˝yjàc w tych warunkach wiele lat nie od-
czuwajà cz´sto dyskomfortu p∏ynàcego z braku lub zbyt ma∏ej liczby placówek
us∏ugowych. 

91Us∏ugi komercyjne w Poznaniu...

Ryc. 7. Iloraz lokalizacji us∏ug.
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Dost´pnoÊç us∏ug w skali ca∏ego miasta jest najs∏absza na obszarach wielkop∏y-
towych osiedli z lat 70. i 80. (Winogrady, Rataje, Piàtkowo), jak i w starych osie-
dlach robotniczych (D´biec). Korzystnie na tym tle wyglàda dost´pnoÊç us∏ug na
osiedlach mieszkaniowych powsta∏ych w latach 90. 

Jak ju˝ wielokrotnie podkreÊlano funkcje centrum us∏ugowego miasta pe∏ni
ÂródmieÊcie (iloraz lokalizacji dla wszystkich bran˝ ∏àcznie 2,6, dla przyk∏adu dla
gastronomii blisko 8). ÂródmieÊcie pe∏ni dla wielu us∏ug rol´ oÊrodka ogólnomiej-
skiego i metropolitalnego, b´dàc jednoczeÊnie miejscem realizacji us∏ug w stosun-
ku do turystów i przyjezdnych. Taka rola ÂródmieÊcia b´dzie si´ z pewnoÊcià jesz-
cze d∏ugo utrzymywaç. 

Z punktu widzenia zmieniajàcego si´ modelu konsumpcji i zaspokajania potrzeb
mieszkaƒców w du˝ym mieÊcie, takim jak Poznaƒ, mo˝e byç z powodzeniem re-
alizowany wielooÊrodkowy model rozwoju us∏ug. Powinien on byç szczególnie
wdra˝any w odniesieniu do us∏ug kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych
i gastronomicznych, których deficyt jest zauwa˝alny na du˝ych osiedlach miesz-
kaniowych (Piàtkowo, Rataje). Poznaƒ wchodzi w okres rozwoju centrów us∏ugo-
wo-handlowych nowego typu (malle). Centra takie wype∏niajà wieloletnie deficy-
ty us∏ug, lokalizujàc si´ w pobli˝u najwi´kszych osiedli poznaƒskich. Z czasem
b´dà one os∏abiaç pozycj´ centrum miasta jako miejsca sp´dzania wolnego czasu
oraz korzystania z us∏ug. Pozycja ÂródmieÊcia a zw∏aszcza Starego Rynku i oko-
lic, z racji ogólnomiejskich i turystycznych funkcji, wydaje si´ byç na wiele lat
niepodwa˝alna. Nowe centra sprzyjajà koncentracji us∏ug, i realizacji planowa-
nych przed laty us∏ugowych oÊrodków o randze osiedlowej a nawet dzielnicowej.
Nowe inwestycje z pewnoÊcià konsolidujà rozproszonà dotàd sieç us∏ug, podnoszà
ich standard i zró˝nicowanie oferty konsumenckiej, a w konsekwencji kreujà no-
woczesne, europejskie oblicze Poznania. 
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Summary

SPATIAL STRUCTURE OF COMMERCIAL SERVICES IN POZNA¡

The paper presents the location and sectoral structure of commercial services in
Poznaƒ as established by the author for 89 city-planning units. Its basic aim is to
analyse the spatial-functional structure of the network of service establishments in
Poznaƒ and to assess its level of satisfaction of consumer needs. The chief method
of data acquisition was making an inventory of service establishments. It embraced
7,316 entities representing 23 sectors of service establishments and equipment, in
accordance with the Polish Classification of Economic Activities. Poznaƒ
experiences a never-ending succession of service establishments and changes in
their location. One can observe here the processes of both, concentration and
deconcentration of services. The diffusion of services to areas outside the
traditional downtown location is the result of the emigration of the population and
economic entities to city peripheries and an increase in the accessibility of services
brought about by advances in motorisation and telecommunication. Service
providers (e.g. groceries, hairdressers, dry-cleaners, etc.) appear on new housing
estates. One can also observe the ‘flight’ to the peripheries or areas outside city
limits of consumer services seeking economies of scale. Service establishments
accompany hypermarkets. Also constructed are recreational, entertainment and
cultural complexes (e.g. multiplex cinemas) designed as an alternative to the
service offer and public spaces of the Poznaƒ centre. In turn, for advisory, legal,
banking, tourist and other services of this type, important considerations are the
location in the city centre, nearness of co-operating partners, suitable architectural
and social milieu, etc. This boosts the rent for premises, which eliminates
providers of the most popular services, small and economically weak, from the
market. In the downtown area small establishments often lose the fight for space
to big firms and chains, increasingly associated with foreign and international
capital. In the distribution of services in Poznaƒ, readily visible are differences in
the location orientation of the individual sectors. They can be divided into services
with a distinct consumer orientation, whose distribution is closely connected with
that of the population, and freely oriented (non-consumer) sectors.
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