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Artykuły zamieszczone w niniejszym, piętnastym zeszycie „Gospodarki Przestrzennej”, przygotowanym w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomii,
Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, poświęcone
są wybranym problemom planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie publikowane teksty odzwierciedlają aktualne problemy badawcze Autorów
z rozmaitych dziedzin gospodarki przestrzennej. W zeszycie zaprezentowano wyniki badań naukowych dotyczących takich obszarów gospodarki przestrzennej, jak:
kurczące się małe miasta, obszary metropolitalne, efektywność projektów innowacyjnych, turystyka uzdrowiskowa, wartość rekreacyjna zbiorników wodnych, wydajność pracy w samorządzie terytorialnym, klastry, potencjał rozwojowy obszarów
problemowych, zarządzanie krajobrazem kulturowym na obszarach wiejskich, czynniki i przejawy suburbanizacji postindustrialnej, inwestycje na obszarach oddziaływania dużych miast, funkcja turystyczna obiektów podziemnych, transport zrównoważony w miastach i inne. Treści zawarte w artykułach stanowią osobiste poglądy
Autorów na przedstawione w nich problemy. Każdy artykuł podlegał recenzowaniu
przez dwóch recenzentów z wiodących ośrodków naukowych w kraju.
Wyrażamy przekonanie, że publikacja ta będzie stanowiła istotny wkład w rozwój gospodarki przestrzennej jako interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, będzie
także inspiracją do dalszych badań i analiz porównawczych. Większość artykułów,
oprócz wartości czysto naukowej, ma także walor aplikacyjny. Pozwala to z optymizmem spoglądać w przyszłość tej szybko rozwijającej się dziedziny naukowej, jaką
jest gospodarka przestrzenna.
W imieniu Komitetu Redakcyjnego
Jacek Potocki, Jerzy Ładysz
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WPŁYW WYBRANYCH ASPEKTÓW
PRZESTRZENNYCH NA ROZWÓJ
SPOŁECZNO-GOSPODARCZY SAMORZĄDÓW
GMINNYCH – NA PRZYKŁADZIE
GMIN NADMORSKICH WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
THE INFLUENCE OF CHOSEN SPATIAL ASPECTS
ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
OF LOCAL SELF-GOVERNMENTS –
THE EXAMPLE OF MARITIME COMMUNES
OF THE WEST POMERANIAN VOIVODESHIP
DOI: 10.15611/pn.2016.418.34
JEL Classification: R5, R510, R580
Streszczenie: Celem badawczym pracy jest próba określenia wpływu wybranych elementów
polityki przestrzennej na rozwój społeczno-gospodarczy samorządów gminnych. Realizacji
wyznaczonego celu posłużyły m.in.: analiza przyjętych wskaźników rozwoju w sferze społeczno-gospodarczej i przestrzennej na przykładzie gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego, a także wyznaczenie za pomocą miary rozwoju Hellwiga miernika syntetycznego w postaci „gminy wzorcowej” w wymiarze przestrzennym i społeczno-gospodarczym.
W toku prac badawczych wykorzystano takie metody i techniki eksploracji, jak: analiza desk
research, krytyczna analiza literatury przedmiotu, metody analizy ekonomicznej, metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Uzyskane wyniki nie potwierdziły istotnego znaczenia
wybranych komponentów polityki przestrzennej w procesie rozwoju badanych jednostek.
Słowa kluczowe: lokalna polityka przestrzenna, gmina, rozwój społeczno-gospodarczy.
Summary: Local spatial policy includes any policy designed to influence locational and landuse decisions, or the distribution of activities. It provides a framework for consensual spatial
development and evaluation of the commune territory. Nevertheless, the example of maritime
communes of the West Pomeranian Voivodeship (especially the analysis of chosen socio-economic and spatial development indicators) does not confirm the substantial role of spatial
policy in the local socio-economic development process.
Keywords: local spatial policy, commune, socio-economic development.
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1. Wstęp
Szeroko rozumiany rozwój stanowi przedmiot zainteresowań badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki. Rozpatrywany między innymi z perspektywy przemian
zachodzących na terenie jednostki samorządowej pozwala na wyszczególnienie różnych płaszczyzn występowania (np. społecznej, gospodarczej, przestrzennej, kulturowej etc.). Ze względu na ograniczoną objętość pracy szczególną uwagę skoncentrowano na problematyce rozwoju lokalnego w sferze społecznej i gospodarczej
w kontekście wpływu wybranych aspektów przestrzennych. Zasadniczym celem
pracy jest próba weryfikacji zależności występującej pomiędzy wyszczególnionymi
elementami polityki przestrzennej realizowanej w gminach a ich rozwojem w sferze
społeczno-gospodarczej. Za podmiot badań obrano gminy nadmorskie województwa zachodniopomorskiego1.

2. Rozwój społeczno-gospodarczy gminy – istota zagadnienia
Do zasadniczych elementów składowych pojęcia rozwoju lokalnego należy zaliczyć: obszar gminy oraz wszelkie zachodzące na nim zmiany dotyczące lokalnych
podmiotów (tj. mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli lokalnej władzy,
przedstawicieli związków wyznaniowych, organizacji non-profit etc.), zachodzących między nimi relacji, sposobu wymiany informacji, stylu zarządzania gminą,
w tym charakteru partycypacji lokalnych struktur społecznych w procesie transformacji lokalnej przestrzeni.
Rozwój społeczny w tym kontekście może być rozumiany jako „zmiana układu stosunków społecznych, struktury społeczeństwa, jego preferencji, społecznych
kryteriów i zasad działalności, wzorców zachowań, postaw i świadomości służących doskonaleniu współżycia i współpracy ludzi i odpowiedniemu ich udziałowi
w efektach rozwoju gospodarczego” [Marciniak (red.) 2005]. Czynnikiem sprawczym rozwoju społecznego jest rozwój gospodarczy2, który „przybiera postać zmian
ilościowych, tj. wzrost funkcjonującego kapitału, inwestycji, produkcji, zatrudnienia, dochodów i spożycia, a także zmian jakościowych – konkurencyjność gospodarki i unowocześnienie jej struktury, postęp techniczny i technologiczny (innowacyjność) oraz podniesienie kwalifikacji siły roboczej” [Noworól 2006].
Głównym celem działań (o charakterze społecznym i gospodarczym) podejmowanych na terenie gminy jest wzrost ogólnego dobrobytu mieszkańców, popra1
Zaprezentowane wyniki dotyczą 14 gmin nadmorskich – 3 gmin miejskich (Świnoujście,
Darłowo i Kołobrzeg), 4 gmin miejsko-wiejskich (Dziwnów, Międzyzdroje, Trzebiatów, Wolin) oraz
7 gmin wiejskich (Będzino, Darłowo, Kołobrzeg, Mielno, Postomino, Rewal, Ustronie Morskie).
2
W literaturze przedmiotu termin ,,rozwój gospodarczy” jest używany zamiennie z terminem
,,rozwój ekonomiczny”. Podobnie jest w przypadku pojęć: ,,polityka gospodarcza” i ,,polityka ekonomiczna” [za: Winiarski (red.) 2004, s. 16].

342

Marta Szaja

wa poziomu i jakości ich życia. Jego realizacja następuje przede wszystkim dzięki
wyposażeniu lub poprawie istniejących w gminie elementów infrastruktury technicznej i społecznej, rozwojowi budownictwa mieszkaniowego, dbałości o środowisko przyrodnicze, pozyskiwaniu nowych inwestorów, stwarzaniu możliwości do
aktywnego współudziału lokalnej społeczności w procesie przemian zachodzących
w samorządzie etc. Właściwe i konsekwentne urzeczywistnianie przyjętych założeń powinno skutkować wzmocnieniem pozycji jednostki terytorialnej [Bański,
Czapiewski 2008]. Elementem umożliwiającym osiągnięcie pożądanego stanu jest
dobór stosownych instrumentów poszczególnych polityk cząstkowych polityki rozwoju realizowanej na terenie gminy.

3. Znaczenie polityki przestrzennej jako zasadniczego elementu
lokalnej polityki rozwoju
Stwarzanie odpowiednich warunków umożliwiających kompleksowy rozwój samorządu gminnego stoi u podstaw działań podejmowanych przez lokalne władze, które
zobligowane są w ten sposób do konsekwentnej implementacji przyjętych przez siebie założeń lokalnej polityki rozwoju. Najważniejsze elementy zespolonej polityki
rozwoju gminy zaprezentowano na rysunku 1.
POLITYKA BUDŻETOWA

POLITYKA PRZESTRZENNA

POLITYKA SPOŁECZNA
ZINTEGROWANA
POLITYKA
ROZWOJU LOKALNEGO

POLITYKA GOSPODARCZA

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA

Rys. 1. Zasadnicze komponenty polityki rozwoju samorządu gminnego
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Feltynowski 2009, s. 9].

Polityka przestrzenna, stanowiąc jedną z głównych składowych lokalnej polityki rozwoju, pełni funkcję regulatora w systemie gospodarki przestrzennej i polega
na sformułowaniu przez określone podmioty celów i instrumentarium do kształtowania, zagospodarowania i użytkowania gminnej przestrzeni [Miszczuk, Miszczuk,
Żuk 2007]. Zasadniczym celem gminnej polityki przestrzennej jest osiągnięcie ładu
przestrzennego, postrzeganego jako integralny element procesu zapewniającego
możliwość kreowania stabilnego rozwoju jednostki. W sytuacji, gdy dochodzi do
coraz silniejszego i zintensyfikowanego przekształcania gminnej przestrzeni, konieczne jest podjęcie przez lokalne władze bardziej stanowczych kroków, w któ-
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rych efekcie nastąpi „niwelowanie dysproporcji pomiędzy różnymi układami przestrzenno-społecznymi, zrównoważenie rozwoju struktur przestrzennych, stworzenie
układów zapewniających wysoką jakość warunków życia i możliwości efektywnego
gospodarowania” [Kołodziejski 1991].
U podstaw realizacji przyjętych w lokalnej polityce przestrzennej założeń powinny zatem leżeć – uwzględnione w dokumentach planistycznych – kluczowe dla
stabilnego rozwoju gminy elementy, tj. istniejące uwarunkowania i potrzeby, których zaspokojenie stanowi niezbędny warunek do osiągnięcia oczekiwanego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Dlatego też, bazując na analizie wybranych
parametrów rozwoju lokalnego, starano się zweryfikować zależność między wybranymi elementami lokalnej polityki przestrzennej a rozwojem badanych gmin w sferze społeczno-gospodarczej.

4. Współzależność rozwoju lokalnego i wybranych aspektów
gminnej polityki przestrzennej
Warunkiem określenia poziomu rozwoju gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego był staranny dobór odpowiednich cech diagnostycznych (mierników). Dobór właściwych mierników rozwoju lokalnego uwzględniał zakres
przestrzenny, czasowy i merytoryczny oraz cel oceny [szerzej: Strahl (red.) 2006,
s. 26-27]. Do analizy procesu rozwojowego, zachodzącego w poszczególnych gminach (w obszarze przestrzennym i społeczno-gospodarczym), wykorzystano metody
porządkowania liniowego, które pozwoliły na ich uszeregowanie względem każdej
z „gmin wzorcowych” w latach 2004-2014.
W pracy dokonano doboru i podziału cech diagnostycznych (zmiennych) na kategorie: przestrzenną oraz społeczno-gospodarczą. Liczbę oraz rodzaj zmiennych
(mierników) dobrano po zapoznaniu się z wynikami badań nad efektywnością metod
konstrukcji mierników3. Przyjmując, że każda z cech diagnostycznych (zmiennych)
ma jednakowy wpływ na rozwój, zaproponowano 23 mierniki, których zadaniem
było dostarczenie, w sposób zrozumiały i niebudzący wątpliwości, informacji o skali, problemach i kierunkach przemian w sferze lokalnej4.
W kolejnym etapie prac badawczych (na zgromadzonych zmiennych wyjściowych) przeprowadzono procedurę normalizacji, która pozwoliła na wyznaczenie
miernika syntetycznego („gminy wzorcowej”). Zgromadzone zmienne wyjściowe
W pracy cechami diagnostycznymi (zmiennymi) określa się przyjęte wskaźniki (miary) rozwoju
lokalnego. Stymulatory oznaczono jako „S”; to zmienne, których rosnące wartości świadczą o wzroście
poziomu badanego zjawiska [szerzej: Kunasz 2006, s. 131-139].
4
W pracy przyjęto, że wszystkie zmienne posiadają jednakową wagę i znaczenie dla przedmiotu
badań. Wskaźniki rozwoju obliczono, wykorzystując dane wtórne z Banku Danych Lokalnych GUS
(http://stat.gov.pl), a także dane ze sprawozdań Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego (http://www. szczecin.rio.
gov.pl).
3
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Tabela 1. Wskaźniki rozwoju lokalnego przyjęte do analizy

ASPEKT PRZESTRZENNY

ANALIZOWANE WSKAŹNIKI
Xp1 – Stopień pokrycia obszaru gminy dokumentami planistycznymi (w %)

S

Xp2 – Udział wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w ogóle
wydatków (Dział 900)

S

Xp3 – Udział wydatków na gospodarkę mieszkaniową w ogóle wydatków (wydatki
ponoszone na zakłady gospodarki mieszkaniowej oraz wydatki na gospodarkę gruntami
i nieruchomościami)

S

Xp4 – Liczba nowych mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 osób faktycznie
zamieszkałych

S

Xp5 – Udział powierzchni gminnego zasobu nieruchomości w powierzchni gminy
ogółem

S

Xp6 – Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej (w % ogółu ludności)

S

Xp7 – Ludność korzystająca z instalacji kanalizacyjnej (w % ogółu ludności)

S

Xp8 – Lesistość gminy (w %) (udział lasów ogółem w całkowitej powierzchni gminy)

S

Xp9 – Udział obszarów chronionych w całkowitej powierzchni gminy

S

X1 – Gęstość zaludnienia na 1 km

S

X2 – Przyrost naturalny na 1000 osób faktycznie zamieszkałych

S

X3 – Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym

S

X4 – Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 osób
faktycznie zamieszkałych

S

X5 – Udział wydatków na opiekę społeczną w wydatkach ogółem (Dział 852 i 853)

S

X6 – Udział wydatków na oświatę i wychowanie w wydatkach ogółem (Dział 801)

S

X7 – Udział wydatków na ochronę zdrowia w ogóle wydatków (Dział 851)

S

X8 – Udział pracujących w liczbie osób w wieku produkcyjnym

S

X9 – Dochody własne gminy (w tys. zł) w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

S

X10 – Wydatki ogółem gminy (w tys. zł) w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

S

X11 – Udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w ogóle wydatków budżetu
gminy

S

X12 – Udział wydatków na transport i łączność w ogóle wydatków (Dział 600)

S

X13 – Jednostki wpisane do rejestru REGON w przeliczeniu na 1000 osób faktycznie
zamieszkałych

S

X14 – Udział podmiotów sektora prywatnego w stosunku do ogółu podmiotów
zarejestrowanych w systemie REGON

S

2

ASPEKT SPOŁECZNO-GOSPODARCZY

Rodzaj

* S – stymulanta.
Źródło: opracowanie własne.

(wskaźniki rozwoju) były bowiem wyrażone w różnych jednostkach miary, miały
również różne obszary zmienności, nie było zatem możliwe bezpośrednie wykonywanie na nich operacji arytmetycznych ani też ich porównywanie. Przeprowadzenie
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operacji normalizacji zmiennych zapewniło eliminację wymienionych ograniczeń
formalnych i trudności interpretacyjnych [Borys 1978]. Zastosowano w tym celu
procedurę standaryzacji, unitaryzacji i przekształceń ilorazowych [Pluta 1986; Bąk
1999; Bijak, Smętek 2002].
Miernik syntetyczny wyznaczono za pomocą miary rozwoju Hellwiga, zakładając, że „gmina wzorcowa” reprezentuje najlepsze (maksymalne) wartości każdej
zmiennej: =
z0  z01 + z02 ...z0 j ... z0 m  , gdzie:

 max. zij , gdy zmienna Z j jest stymulantą
z0 j = 

 min. zij , gdy zmienna Z j jest destymulantą

Do wyznaczenia odległości poszczególnych gmin nadmorskich od „gminy wzorcowej” (di0), a następnie ustalenia ich hierarchii wykorzystano metodę wzorca opartą
na odległości euklidesowej. Wchodzi ona w skład metod porządkowania liniowego
i jest zdefiniowana w następujący sposób [Pociecha i in. 1988]:

d i0 =

m

∑ (z
j =1

ij

− z0 j )

2

(i = 1,2,…, m; j = 1, 2,…, k),

gdzie:

Zij = x ij

−xj

S

(i = 1, 2, 3, …., m; j = 1, 2, 3, …, k)

j

xj=

1 m
∑
m i =1 x ij

1 m
Sj =  ∑
 m i =1

(x

)

2
−
x j 
ij

di0 – odległość i-tej gminy od „gminy wzorcowej”,
m – liczba obiektów (gmin nadmorskich),
k – liczba cech diagnostycznych (mierników rozwoju),
zij – standaryzowana wartość j-tej zmiennej w i-tej jednostce,
xij – wartość j-tej zmiennej w i-tej jednostce,
xj – średnia arytmetyczna j-tej zmiennej,
Sj – odchylenie standardowe j-tej zmiennej.
Badane gminy uporządkowano od „najlepszej” do „najgorszej” zgodnie z zasadą: im większe różnice od „wzorca”, tym rozwój gminy w danym aspekcie jest
słabszy. Na rysunkach 2 i 3 zilustrowano w sposób graficzny odległości badanych

346

Marta Szaja

gmin od „wzorca” odpowiednio: w aspekcie przestrzennym i społeczno-gospodarczym w latach 2004-2014.
Klasyfikacja zaprezentowana na rysunku 2 pozwala skonstatować, że najbardziej zbliżone do „gminy wzorcowej” wartości zmiennych diagnostycznych prezentowała w analizowanym okresie gmina Rewal, która w latach 2005-2011 zajmowała
pierwszą pozycję w rankingu, następnie miasto Kołobrzeg, które na przestrzeni jedenastu lat trzykrotnie uplasowało się na pierwszym (rok 2004, 2012-2013) i pięciokrotnie na drugim miejscu (rok 2006, 2008-2010 i 2014), oraz gmina Międzyzdroje,
która w latach 2006-2008, 2010 i 2014 zajmowała trzecią pozycję w hierarchii gmin
nadmorskich. Z kolei najsłabszym, spośród badanych gmin, poziomem rozwoju
w sferze przestrzennej odznaczały się w analizowanym okresie gminy: Wolin, Trzebiatów, Będzino i Postomino.

* (m) – gmina miejska, (w) – gmina wiejska
Rys. 2. Hierarchia gmin nadmorskich pod względem poziomu rozwoju przestrzennego
Źródło: opracowanie własne.

Przyczyn utraty przez gminę Rewal pierwszej pozycji w rankingu w 2012 r.
można upatrywać między innymi w znaczącym ograniczeniu udziału wydatków na
gospodarkę mieszkaniową w gminie, co miało niewątpliwie swoje przełożenie na
liczbę mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.
Istotny wpływ na ten fakt mógł mieć także wzrost liczby mieszkań oddanych w tym
samym roku do użytkowania w pozostałych gminach uwzględnionych w badaniu.
Najwyższy – spośród gmin miejskich – poziom rozwoju w aspekcie przestrzennym prezentowało w analizowanym okresie miasto Kołobrzeg. Względna stabilność
pozycji rankingowej wynikała ze stosunkowo wysokich wartości wskaźników osiąganych przez jednostkę. Wzrost pozycji w klasyfikacji gmin nadmorskich w 2006,
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2008 i 2012 roku tłumaczyć można między innymi wzrostem stopnia pokrycia obszaru gminy dokumentami planistycznymi, a także znaczącym wzrostem wydatków
na gospodarkę mieszkaniową.
Z kolei gmina Międzyzdroje po uzyskaniu w 2006 r. najbardziej (spośród gmin
miejsko-wiejskich) zbliżonych do „wzorca” wartości parametrów zajęła trzecie
miejsce w klasyfikacji gmin nadmorskich. Wzrost z siódmej pozycji w 2004 r. należy identyfikować przede wszystkim ze stałym wzrostem udziału wydatków na
gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, a także z istotnym wzrostem liczby
mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.
Na dominację gminy Rewal wśród badanych jednostek wskazywał również
rozkład gmin nadmorskich określający ich odległość od „wzorca” pod względem
poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. W tym aspekcie na drugiej pozycji
czterokrotnie plasowała się gmina Mielno (lata 2004-2005, 2007 i 2009). Z kolei
trzecią lokatę aż sześciokrotnie zajmowała gmina Będzino (lata 2006-2007, 2010,
2012-2014). Najsłabszym natomiast poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego
(w oparciu o przyjęte wskaźniki) odznaczały się: Świnoujście, miasto Kołobrzeg
i gmina wiejska Kołobrzeg.

* (m) – gmina miejska, (w) – gmina wiejska.
Rys. 3. Hierarchia gmin nadmorskich pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
Źródło: opracowanie własne.

Uzasadnienia otrzymanych wyników można upatrywać między innymi w dodatniej w tym czasie (w trzech gminach najbliższych „wzorca”) wartości wskaźnika
przyrostu naturalnego, stosunkowo wysokiej średniej wielkości udziału wydatków
na oświatę i wychowanie, jednej z wyższych wartości wskaźnika udziału ludności
w wieku przedprodukcyjnym w ogóle mieszkańców, zauważalnego (szczególnie
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pod koniec analizowanego okresu) dodatniego salda migracji na pobyt stały, a także
w wielkości i strukturze wydatków budżetowych. Szczególnie wyraźnie widoczny
był w analizowanym okresie sukcesywny wzrost zarówno poziomu wydatków ogółem w przeliczeniu na mieszkańca, jak i wysokości udziału wydatków majątkowych
inwestycyjnych w ogóle wydatków dokonywanych w gminie Rewal.
Można domniemywać, że wskaźniki opisujące finansowe aspekty funkcjonowania samorządów w znaczącym stopniu determinowały odległość gminy Rewal od
„wzorca” i przyczyniły się do zajęcia przez tę gminę pierwszej pozycji w rankingu
gmin analizowanych pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
w latach 2004-2014.

5. Zakończenie
Uzyskane wyniki nie potwierdziły istotnego wpływu wybranych aspektów polityki
przestrzennej na rozwój badanych samorządów w sferze społeczno-gospodarczej.
Gmina Rewal, z uwagi na swą dominującą pozycję w klasyfikacji (pod względem
zarówno rozwoju społeczno-gospodarczego, jak i przestrzennego), zdawała się
stanowić wyjątek w tej materii. Jednakże analiza szerszego spektrum parametrów
(dotyczących głównie polityki budżetowej gminy) oraz treści wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie pozwoliła wnioskować, że
ekstensywna polityka wydatkowa prowadzona przez gminę Rewal (również w okresie przyjętym do analizy) w znaczącym stopniu determinowała wartości przyjętych
zmiennych.
Mając na uwadze powyższe argumenty oraz prowadzone w przyszłości badania,
do weryfikacji współzależności gminnej polityki przestrzennej i społeczno-gospodarczej należy przyjąć znacznie szerszy wachlarz cech diagnostycznych.
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