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Istotność dostępności

stat.gov.pl

• Procesy aglomeracyjne vs. suburbanizacja

• Racjonalne gospodarowanie infrastrukturą

• Zarządzanie usługami publicznymi

• Rachunek ekonomiczny - transport

• Czynnik lokalizacji – renta gruntowa

• Kryterium jakość życia mieszkańców
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Seniorzy jako usługobiorcy

• Rosnąca grupa usługobiorców

• Specyficzne potrzeby

• Specyficzna infrastruktura

• Nisze konkurencyjne

• Nowe podejście – innowacje społeczne

stat.gov.pl
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Rozmieszczenie ludności w 2016 r.

stat.gov.pl
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Seniorzy w Krakowie w 2016 r.

stat.gov.pl



6

Seniorzy w Poznaniu w 2016 r.

stat.gov.pl
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Seniorzy w Gdańsku w 2016 r.

stat.gov.pl
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Seniorzy w Warszawie w 2016 r.

stat.gov.pl
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Seniorzy w Radomiu w 2016 r.

stat.gov.pl
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Cel badania

Dostarczenie informacji na temat średniego dystansu 
w gminie wyrażonego miarami odległości i czasu 
dzielącego miejsce zamieszkania od najbliższej 
lokalizacji wybranego obiektu użyteczności publicznej 
świadczącego określone usługi publiczne.

stat.gov.pl
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Założenia ogólne

• Zakres prac - usługi publiczne świadczone dla ludności 
powyżej 65 roku życia. 

• Okres referencyjny - 31 grudnia 2016 roku
• Wskaźniki dostępności mieszkańców Polski do 

wybranych usług publicznych
(dostępność przestrzenna, czasowa)

• Źródło danych – rejestry administracyjne i dane 
otwarte

stat.gov.pl
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Metoda pomiaru

stat.gov.pl

Miejsce 
zamieszkania

Lokalizacja obiektu 
użyteczności 

publicznej

droga

Adres Adres

Liczba osób
Wiek 

mieszkańców Rodzaj obiektu

Operat osób Operat obiektówSieć drogowa

Współrzędne geograficzne
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Seniorzy

• Wytypowanie obiektów użyteczności publicznej
· Biblioteki
· Domy kultury
· Przychodnie zdrowia (POZ)
· Szpitalne oddziały ratunkowe (SOR)
· Pogotowie ratunkowe
· Jednostki Policji

stat.gov.pl



15

Rozmieszczenie usług

stat.gov.pl

Biblioteki

Domy kultury

Przychodnie

SOR Policja

Pogotowie
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Dostępność do kultury

stat.gov.pl

Biblioteki Domy kultury
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Dostępność do kultury

stat.gov.pl

Biblioteki

Domy kultury
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Dostępność do służby zdrowia

stat.gov.pl

Przychodnie POZ Szpitalne oddziały ratunkowe
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Dostępność do służby zdrowia

stat.gov.pl

Przychodnie 
POZ

Szpitalne 
oddziały 

ratunkowe
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Dostępność do pogotowia i Policji

stat.gov.pl

Pogotowie ratunkowe Jednostki Policji
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Dostępność do pogotowia i Policji

stat.gov.pl

Pogotowie 
ratunkowe

Jednostki 
Policji
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Wnioski

Badanie dostępności jako narzędzie do zarządzania 
w skali lokalnej, regionalnej i krajowej
Wskazanie obszarów defaworyzowanych

Miasta vs. obszary wiejskie
Brak szczególnych różnic miedzy grupami wiekowymi

Zróżnicowana mobilność

stat.gov.pl
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Raport z badania dostępny na:
http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-
spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2016-
2018/badania/pozostale/

W imieniu zespołu badawczego:
Tomasz Zegar 


