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O PEWNYM ZADANIU REGIONALIZACJI 

W pracy zaproponowano heurystyczny algorytm podziału 
obszaru na "równoważne " regiony o zadanych "stolicach". Algo
rytm może służyć przede wszystkim jako narzędzie 
weryfikujące. Przytoczone wyniki obliczeniowe dla 
przykładowego zadania ilustrują zależność rozrzutu cech re
gionów, a więc ich nierównoważności, od liczby tych regionów. 
Zależność ta może być wykorzystana wstępnie w fazie wyboru 
"stolic ". 

1 . WSTĘP 

Pojęcie regionalizacji jest wieloznaczne (patrz klasyfi
kacja Z . Zioła na konferencji KPZK PAN p.t. "Regionalizacja w 
Polsce " [11). W niniejszej pracy będziemy je rozumieć jako 
dokonywanie podziału • obszaru na spójne części . 

Zadanie podziału obszaru może mieć zastosowanie przy 
ustalaniu nowej administracji państwowej (nowe województwa, 
powiaty, gminy), przy tworzeniu pośrednich szczebli regional
nych w ramach decentralizacji władzy państwowej, ale też przy 
tworzeniu struktury hierarchicznego zarządzania innych orga
nizacji (np. sieci banków, służby zdrowia), czy też pokrywa
niu obszaru usługami dla ludności, zakładami produkcyjnymi, 
itp. W takim zadaniu zwykle dane są: 

- spójny obszar podlegający regionalizacji, 
- wstępny, pomocniczy podział tego obszaru na drobne 
cząstki, z których tworzy się regiony, 

- cecha lub cechy opisujące te drobne cząstki . 

Zamiast wytyczania linii granicznych podziału, regiony 
buduje się z cząstek obszaru, dobierając je według opisującej 
cechy (czy wielu opisujących cech) i przyjętego kryterium. 
Doboru dokonuje się sprawdzając jednocześnie spójność powsta
jących regionów. 
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Należy tu podkreślić, że według wspomnianej wyżej klasy
fikacji [l], pojęcie "region " nie jest w tym ujęciu "przed
miotem . samookreślanym przez naturę", lecz raczej " pojęciem 

intelektualnym, bytem stworzonym przez wybór pewnych cech 
istotnych • • . przy pominięciu cech uznanych za ni eistotne". Ż 

tego powodu implementacja rozwiązań tak postawionego zadania 
regionalizacji może okazać się nierealna i powinna być przyj
mowana szczególnie krytycznie . 

Ogólne, matematrczne sformułowanie zadania regionaliza
cji jest trudne: gdyby sprowadzić je do optymalizacji 
przyjętego kryterium, tzn. funkcji określonej tylko na zbio
rze wartości cech, to nie daje się zapisać analitycznie ogra
niczenia na spójność regionów. Jednocześnie ze względu na 
zbyt wielką liczbę możliwych podziałów na regiony, zwykle 

wyklucza się ich pełny przegląd. 
W literaturze opisano zadania podziału . na regiony, które 

efektywnie redukują liczbę przeglądanych podziałów [2],[3]. 
Zadania te mają na celu stworzenie regionów "jednorodnych" -
tzn. z cząsteczek o podobnych wartościach cechy opisującej. 
Miałyby one wielką wartość użytkową, gdyby za cechy przyjąć 
współrzędne geograficzne. W takim przypadku tylko cząsteczki 
blisko położone są łączone w regiony i ograniczenie na 
spójność regionów spełnione jest automatycznie. 

Gdy celem zadania regionalizacji jest zbudowanie hierar
chicznej struktury zarządzania, najczęściej ważne jest stwo
rzenie regionów nie "jednorodnych" lecz " równoważnych". Cho
dzi zatem o połączenie cząsteczek o różnych wartościach cech, 
aby zbudowane w ten sposób regiony były możliwie podobne do 
siebie i w większym stopniu autonomiczne. Np.przy podziale na 
województwa, lub powiaty stosuje się połączenie cząsteczek 

obszaru bardziej rozwiniętych gospodarczo z tymi mniej rozwi
niętymi. Można się spodziewać, że przy założonej strukturze 
zarządzania, będzie ono najefektywniejsze dla regionów 
"równoważnych". Często pierwszym etapem zadania jest wybór 
"stolic", lub inaczej "węzłów" - tzn. cząsteczek obszaru w 
których koncentrowałby się szczebel pośredni zarządzania i 

wokół których należy budować regiony. Niniejsza praca 
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poświęcona jest właśnie takiemu zadaniu. 
w końcu 1992 roku bank PKO BP zwrócił się do Instytutu 

Badań Systemowych z prośbą o pomoc w opracowaniu nowej struk
tury zarządzania siecią oddziałów tego banku, struktury hie
rarchicznej w miejsce dotychczasowej - zcentralizowanej. Pro
szono o wybór oddziałów wiodących, które byłyby bardziej 

. . 
autonomiczne. Zadanie to zostało rozwiązane, przez grupę pra-
cowników Instytutu Badań Systemowych pod kierownictwem -
prof.A.Straszaka, metodą rankingową. Najpierw zebrano infor
macje (zarówno w banku PKO BP jak i w GUS-ie) o każdym z ok. 
300-stu oddziałów, Każdy oddział został opisany 19-stoma ce
chami. Nie było jednak wiadomo, jak uporządkować cechy według 
ważności. Uznano jedynie, że pewien podzbiór cech zawiera 
cechy ważniejsze od pozostałych. Utworzono listy rankingowe 
dla cech bez wag, a następnie dla cech z wagami. Wybrano trzy 
warianty liczby wybranych "wiodących oddziałów" - 9, 14 i 19. 
Były to takie liczby, żeby wybrane oddziały miały wyraźną 

przewagę nad pozostałymi na obu listach rankingowych. 

Następnie wybór potwierdzano przez rozwiązania zadań optyma
lizacji całkowitoliczbowej: wybór 9, lub 14, lub 19 oddziałów 
przez maksymalizację wartości którejś z ważniejszych cech 
przy ograniczeniach na inne ważne cechy. Po analizie wielu 
rozwiązań takich zadań i porównaniu ich z listami rankingowy
mi zaproponowano 14 wiodących oddziałów. Ze względu na krótki 
termin pracy, podziału obszaru Polski na regiony dokonano "na 
oko", starając się rozsądnie budować regiony z wojewodztw 
położonych w pobliżu wybranych oddziałów wiodących. Bank nie
co zmodyfikował tę propozycję - przyjął tylko wybór pierw
szych 13 oddziałów i 14-sty •-fegion rozparcelował między 

sąsiednie. 

Uznając wybór wiodących oddziałów za prawidłowy przy tak 
niejednoznacznym określeniu preferencji przez bank, (a należy 
się spodziewać, że ,właśnie takie niejednoznaczne problemy 
najczęściej generuje rzeczywistość), powstaje pytanie: jak 
powinno się sprawdzić, czy ów zdrowo-rozsądkowy podział na 9, 
lub 13, lub 14, lub 19 regionów jest najlepszy, czy można go 
poprawić i w jaki sposób. Pytanie jest ważne ze względu na 
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powszechność zadania tworzenia struktur hierarchicznych. 

Przyjrzyjmy się ponownie zadaniu: 

1/ Trzeba zbudować regiony z województw, przy czym pewne 

województwa - te w których leżą wybrane oddziały wiodące - są 

stolicami regionów zarządzanymi przez dany oddział wiodący. 

2/ Cechy opisujące oddziały banku PKO BP są addytywne w 

tym sensie, że sumy wartości tych cech dla oddziałów 

położonych w dowolnym podobszarze charakteryzują ten 

podobszar - województwo czy region. 

3/ Dobry ze względu na zarządzanie podział na regiony - to 

podział na regiony możliwie podobne, tzn. , o możliwie 

podobnych wartościach tych samych cech. Inaczej mówiąc 

wartości te powinny być możliwie bliskie średnim 

arytmetycznym dla wszystkich regionów. Wskaźnik optymalizacji 

podziałów na regiony może mieć postać: 
N 

min r I (cl -c.i I 
lz1 

/1/ 

gdzie: P - zbiór możliwych podziałów na regiony 

c 1 - wartość cechy w i-tym regionie 

N - liczba regionów 

1 N 
c.r=Nrcl 

1=1 
/2/ 

lub dla wielu cech: 

J N 

min r r I ( C IJ - C •r J) I 
J=1 1=1 

/3/ 

gdzie: 
c 1J wartość j-tej cechy w i- tym regionie 

J - liczba cech 

C 
•rJ 

4/ We 

podziałach, 

województwo 

regionie: 
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1 N 
= ii r c!J 

1=1 

wszystkich 

nawet dla 

przyjmuje 

proponowanych 

malej liczby 

jedną z trzech 

- stolicy regionu, 

/4/ 

"zdroworozsądkowych" 

(9-ciu) regionów, 

pozycji w swoim 



- województwa sąsiadującego, przylegającego 
do stolicy regionu (sąsiedztwo I-go stopnia) 

- województwa sąsiadującego z przylegającym do 
stolicy regionu (sąsiedztwo II-go stopnia). 

Przyjęcie takiego ograniczenia w założeniach zadania 
jest olbrzymim ułatwieniem dla sprawdzania spójności 

generowanych podziałów. Sprawdzenie spójności może być ·wtedy 
dokonywane w trakcie poszukiwania rozwiązania - a nie po jego 
wygenerowaniu. Czasami ogranicznie sąsiedztwa do najwyżej 

"drugiego stopnia" może wynikać z treści zadania, a zatem nie 
wyklucza dopuszczalnych rozwiązań. 

W niniejszej pracy proponuję pewien heurystyczny algo
rytm podziału na regiony dla wyżej opisanego zadania. W zada
niu tym przyjęto następujący wskaźnik nierównomierności re
gionów: 

/5/ 

gdzie: 

Algorytm jest zrealizowany i badany w języku dbase IV. Prog
ram realizujący algorytm wyposażony jest w system menu pozwa
lający zmieniać cechę optymalizowaną, oraz wybierać liczbę 

regionów (przez wybór właściwej macierzy połączeń - badano 
macierze dla 9, 13, 14 i 19-stu regionów). Ponieważ ten heu
rystyczny algorytm generuje rozwiązania niestety zależne od 

podziału zadanego na początku, tzn. od podziału startowego, w 

programie zawarty jest także algorytm generacji podziałów na 
nierówne regiony: algorytm ten powiększa maksymalnie jeden 
region wybrany, a zmniejsza drugi region wybrany. Menu prog
ramu pozwala na dowolny wybór powiększanego i zmniejszanego 
regionu dostarczając tym samym bardzo różniące się podziały 
startowe. W następnych paragrafach opisane są oba algorytmy i 
,mówione podstawowe wyniki obliczeń. 
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2. BUDOWA MACIERZY POŁĄCZEŃ 

Przyjmijmy numerację naszych cząstek obszaru - województw 
- np. zgodną z kodami administracyjnymi (liczby nieparzyste 
od 01 do 97 - rys.1). Regiony niech przyjmą numerację od swo
ich województw -"stolic" (w których leaą wybrane wcześniej 

oddziały wiodące banku PKO BP). 
Załóamy, ae dopuszczalne połączenia województw w regiony 

określone są przez dwuwymiarową macierz Mo wymiarach N na K 

(N=9, lub 13, lub 14, lub 19, K=49). W zaleaności od moaliwej 
pozycji danego województwa w regionie, wartości wyrazów ma
cierzy są następujące: 
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M[i,k]=lOO gdy i=k tzn. województwo jest "stolicą" i-tego 
regionu, lub gdy województwo k sąsiaduje z 
województwem i (tzn. województwo k-te jest 
sąsiadem I-szego stopnia "stolicy" rgionu), 

Rys.1. Podział obszaru na cz~stki składowe. 
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Rys.2. Lewy, górny róg przykładowej macierzy pol~czeń. 

M[i,k]=l<lOO oraz l>O gdy województwo k nie 

M[i,k]=O 

gdzie: 

sąsiaduje z województwem i, lecz województwa te 
posiadają wspólnego sąsiada . - województwo o 
n.umerze 1 ( sąsiedztwo II-go stopnia-) • Zaló2my 
nar.azie, 2e jest to jedyny wspólny sąsiad, 

gdy województwa i oraz k nie są sąsiadami i 
~ie posiadają wspólnego sąsiada, 

l,k - numery województw, 

i - numer regionu ( i województwa 
będącego jego stolicą). 

Lewy górny róg takiej macierzy pokazany jest na rys.2. 
Łatwo zauwa2yć, · 2e gdy do spójnego regionu o numerze i 

dołączamy województwo o numerze k, które jest sąsiadem I-
' . szago stopnia względem ~stolicy• (tzn. K[i,k]=lOO), to region 
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pozostaje spójny. Jeśli jednak do spójnego regionu i-tego 

dołączamy województwo k-te, które jest sąsiadem II-go stopnia 

względem "stolicy" (tzn. M[i,k]=l) - spójność nie będzie za

chowana, gdy do regionu nie należy ich wspólny sąsiad - woje

wództwo 1-te. Dlatego, w trakcie algorytmu, przy każdej 

próbie dołączenia województwa do regionu bada się wartość 

M[i,k]. Gdy M[i,k]=0, lub gdy M[i,k]=l i województwo o nume

rze l nie należy do i-tego regionu - algorytm rezygnuje z 

przyłączenia k-tego województwa do i-tego regionu. I odwrot

nie. Gdy od spójnego regionu i-tego chcemy odłączyć k-te wo

jewództwo - to badamy także wartość M[i,k]. Gdy M[i,k]=l<l00 

i l>0 to oznacza, że odłączany jest sąsiad II-go stopnia i 

region pozostanie d~lej spójny. Jeśli jednak M[i,k]=l00 to 

odłączone województwo jest sąsiadem I-szego stopnia względem 

"stolicy" i jego odłączenie może zniszczyć spójność i-tego 

regionu. Algorytm wtedy sprawdza wartości M[i,l] dla ws~yst

kich pozostałych wojewodztw wchodzących w skład regionu -

(oczywiście sprawdza tylko dla l<>i). Jeśli istnieje takiel, 

że M[i,l]=k to algorytm odstępuje od odłączenia k-tego wo

jewództa od i-tego regionu. 

3. OPIS ALGORYTMU PODZIAŁU NA RÓWNE REGIONY 

Zasadnicza idea algorytmu przedstawiona jest na rys. 3. 

Algorytm startuje z zadanego podziału P 0 i według wartości 

optymalizowanej cechy c 1 ( występującej we wskaźniku optymali

zacji podziału /5/) porządkuje regiony. Następnie algorytm 

wybiera region (Regl) o największej wartości c 1 : 

i = {i:c = max c } 
-x l l l 

Dalej algorytm porządkuje województwa wybranego regionu 

według wartości cechy ck i sprawdza (patrz rozdz.2) czy mozna 

je odłączyć od regionu i bez naruszenia spójności, oraz 
~ 

czy po ewentualnym odłączeniu cecha regionu nie spadnie 

poniżej średniej wartości /2/. Gdy któryś z warunków jest nie 

spełniony - algorytm sprawdza te same warunki dla kolejnego 

(wg wartości cechy ck) województwa z regionu Regl. Gdy 
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warunki są spełnione algorytm bada możliwość (patrz rozdz.2) 

ALGORYTM PODZIAŁU NA "R0WNE'' REGIONY 

-nnóU•DIIIJDIIY .. ,., ........... 
uaa.,.... .. -

Rys,3, Schemat blokowy algorytmu 

dołączenia wybranego województwa do regionów o ·malej wartości 

ck - poczynając od regionu o najniższej wartości cechy c 1 • 

Gdy wartość cechy regionu zmniejszanego nie może być już 

dalej zmniejszana - algorytm powtarza opisaną procedurę z 

następnym z kolei regionem o dużej wartości cechy c 1 • Po 

wyczerpaniu listy regionów badany jest nowy podział. Jeśli 

nastąpiła zmiana podziału - cala procedura, począwszy od 

uszeregowania nowych regionów według wartośc~ cechy 

powtarza się. Algorytm przerywa działanie gdy opisana 

procedura nie zmieniła podziału. Na rysunku 4 pokazano jeden 
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z uzyskanych wyników. 

Rys.ł. Podział na 9 regionów równowatnych 
Algorytm jest heurystyczny. Zmiana podziału startowego, 

zmiana kolejności odłączania województw oraz zmiana regionów 
do których przyłącza się województwa wpływają bardzo istotnie 
na uzyskane rozwiązania. Z tego powodu wskazane jest powta
rzanie obliczeń dla różnych podziałów startowych. Ponadto, 
gdy chodzi nam o wyrównanie regionów także ze względu na inne 
cechy - należy przeprowadzić obliczenia i dla różnych cech i 
dla różnych podziałów startowych. Oczywiście podziały starto
we powinny różnić się moi'iiwie dużo od siebie. W następnym 
rozdziale opisany jest proponowany algorytm generowania po

działów startowych. 

4. OPIS ALGORYTMU PODZIAŁU NA ~NIERÓWNE" REGIONY. 

Jako podziały startowe proponuje się takie podziały w 
których dla wszystkich wybranych par regionów region pierwszy 



Regl = i 1 

jest maksymalny, a jednocześnie region drugi 

Reg2 = i 2 . 

jest minimalny, zgodnie z macierzą możliwych · 

połączeń M[i,k]. 

Algorytm ten jest bardzo prosty. Dla każdej pary Regli Reg2, 

przyłącza się do regionu Regl wszystkie województwa, które 

mogą do niego należeć według macierzy M[i,k], oraz odłącza 

się województwa od regionu Reg2 i dołącza do innych regionów 

,zgodnie z macierzą połączeń M[i,k]. 

Zauważmy, że zbiór N*(N-1) podziałów otrzymanych dla 

różnych par regionów Regl i Reg2 zawiera w sobie zbiór 

podziałów maksymalizujących Vze wzoru /6/ dla wszystkich J 

cech. Jednakże i w tym przypadku algorytm jest heurystyczny -

wyniki zależą od podziałów startowych. Jedynie wynikowe 

regiony Regli Reg2 będą miały identyczną budowę. Na rysunku 

5 pokazano taki podział dla Regl = Ol (region warszaws~i) i 

Reg2 = 47 (region łódzki). 

Rys.5. Podział na 9 regionów nierównoważnych. 
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5. WYNIKI OBLICZEŃ. 

Jak było już wspomniane, nawet dla pojedyńczej cechy 

algorytm podziału na "równe" regiony powinien być wykonany 

dla wielu początkowych podziałów - proponuje się N*(N-1) 

różnych podziałów - po to, aby z otrzymanych wyników wybrać 

podział o najmniejszym rozrzucie cech opisujących regiony. 

Gdy chcemy, aby regiony miały mały rozrzut kilku cech, możemy 

z powyższych wyników wybrać według kryterium: 

gdzie: 

min v 
p 

J 

V = E VJ 
J=l 

(Podobnie, z pośród .wyników obliczeń generujących "nierówne " 

podziały, możemy wybrać według kryterium uwzględniającego 

kilka cech). 

Gdy nie jest spełnione przyjęte w rozdz.2 założenie, że 

istnieje co najwyżej jeden wspólny sąsiad dla każdej z par 

~jewództw niesąsiadujących ze sobą - każdemu miejscu w ma

cierzy M[i,k] trzeba przyporządkować wektor o odpowiedniej 

długości. W niewielkim stopniu komplikuje .to algorytm. 

Rozwiązania generowane przez opisane algorytmy powinny 

być przyjmowane bardzo krytycznie. Np. obliczenia dla N= 9, 

13 i 14 dały gorsze wyniki dla wskaźnika globalnego (dla -

wszystkich cech), niż przyjęty podział "na oko", natomiast 

dla N=l9 rozwiązanie obliczone dało wynik nieco lepszy. Ozna

cza to, że rola obliczeń może być tylko kontrolna 

porównawcza z rozwiązaniami otrzymanymi inną drogą. 

Na uwagę zasługują wykreślone zależności procentowego 

rozrzutu cech regionalnych w funkcji liczby regionów N: 

gdzie 
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Rys,6, Rozrzut procentowy pojedyńczych cech dla 
regionów równoważnych w funkcji liczby 

regionów 
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Rys,7, Rozrzut procentowy pojedyńczych cech dla regionów 
nierównoważnych w funkcji liczby regionów, 

Dla podziałów na regiony równoważne otrzymane wykresy są bli

skie liniowo-rosnącym (rys.6). Zależność dla sumy rozrzutów 
procentowych wszystkich 19-stu cech (rys.8) 

J 

I: \V = f'(N) 
J=l J 
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jest dokladn_ie liniowa, gdyż działa tu już statystyka oraz 

proporcjonalny wzrost rozrzutu cech ze wzrostem stosunku 

średniego województwa do średniego regionu. Srednie 

województwo stanowi jakby kwant o który możemy powiększać lub 

zmniejszać regiony. Dla N= 49 kwant ten równy jest średniemu 

regionowi i rozrzut regionów równy jest rozrzutowi 

województw. Dla podziałów na "nierówne " regiony ta linowość 

jest bardziej zakłócona (rys. 7 i 8) . Jeżeli rozrzut cech w 

regionach związany jest z kosztami - np. z inwestycjami 

wyrównującymi regiony to wcześniej wyliczone analizy 

zależności z rys. 6 i 8 mogą być podstawą do wyboru liczby 

regionów. Jeśli dysponujemy ograniczonymi nakładami 

inwestycyjnymi - lepiej pozostać przy malej liczbie regionów 

większych, ale bardziej wyrównanych. W takim przypadku celowe 

jest wykorzystanie a priori opisanych wyżej algorytmu dla 

różnych wariantów liczby i położenia "stolic" regionów. 
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Rys.a. Suma rozrzutów wszystkich 19-stu cech w ftm

kcji liczby regionów dla podziału równomiernego (R) i 

nierównomiernego (NR) 
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