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 Celem analizy jest  określenie, z zastosowaniem taksonomicz-

nych miar rozwoju,  zróżnicowania stopnia rozwoju społeczno-

gospodarczego powiatów województwa dolnośląskiego, przy 

identyfikacji jednostek zajmujących w rankingu: 

•  najlepsze pozycje − relatywnie lepiej rozwinięte powiaty 

−  potencjalne obszary wzrostu,  

• najsłabsze pozycje − jednostki peryferyjne – potencjalne 

obszary problemowe, 

WROCŁAW 

WPROWADZENIE 

 wskazanie dla danej jednostki terytorialnej – powiatu mocnych  

i słabych stron (potencjałów rozwojowych i barier wzrostu) – w ramach każdego 

wyróżnionego zakresu tematycznego na bazie obliczonych dla zakresu tematycznego 

syntetycznych mierników rozwoju, 

 wyróżnienia skupisk jednorodnych grup jednostek terytorialnych (powiatów) –  

– borykających się z określonymi trudnościami i barierami rozwojowymi, a także 

identyfikacja i  delimitacja  poszczególnych obszarów wzrostu tj. wyróżnienia skupisk 

jednorodnych grup jednostek terytorialnych – powiatów – wyróżniających się 

pozytywnie na tle pozostałych ze względu na swoją specyfikę. 



METODOLOGIA BADANIA 

Przez obszary wzrostu i obszary problemowe rozumie się wydzielone przestrzennie obszary 

administracyjne lub funkcjonalne, które cechują się specyficznym zestawem uwarunkowań i cech 

społecznych, gospodarczych lub środowiskowych, decydujących o występowaniu na ich terenie 

strukturalnych barier rozwoju lub trwałych (możliwych do aktywowania) endogenicznych 

potencjałów rozwojowych, do których może być adresowana odpowiednia interwencja publiczna. 

Koncepcja obszarów wzrostu i obszarów problemowych opiera się na powiązaniu ze sobą dwóch 

podstawowych elementów: 1. występowanie określonych barier i/lub potencjałów rozwojowych;  

2. lokalizacja w przestrzeni.  

Badaniem objęto następujące zakresy tematyczne:  

 potencjał demograficzny/ zagrożenia demograficzne,  

 środowisko naturalne/ochrona środowiska, 

 potencjał infrastruktury technicznej,  

 potencjał gospodarczy/struktura gospodarki, 

 innowacyjność i efektywność przedsiębiorstw, 

 rynek pracy/ adaptacyjność zasobów pracy, 

 kapitał intelektualny i społeczny, 

 spójność społeczna/ problemy społeczne. 



METODOLOGIA  BADANIA. ZAKRESY I ASPEKTY TEMATYCZNE 

Potencjał demograficzny/zagrożenia demograficzne 

Stan i rozmieszczenie ludności 

Struktura ludności 

Ruch naturalny 

Ruch wędrówkowy 

Środowisko naturalne/ochrona środowiska 

Zanieczyszczenia powietrza  

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gleb 

Odpady uciążliwe dla środowiska 

Walory środowiska przyrodniczego 

Potencjał infrastruktury technicznej  

Infrastruktura wodociągowa 

Infrastruktura kanalizacyjna 

Infrastruktura gazowa 

Infrastruktura drogowa 

Infrastruktura kolejowa 

Potencjał gospodarczy/struktura gospodarki   

Produkcja przemysłowa/produktywność pracy 

Budownictwo 

Nakłady inwestycyjne 

Kapitał zagraniczny  

Rolnictwo  

Sektor usług  

Turystyka  

Finanse jednostek samorządu terytorialnego 

Innowacyjność i efektywność przedsiębiorstw  

Przedsiębiorstwa innowacyjne w przemyśle 

Efektywność przedsiębiorstw (niefinansowych) 

Rynek pracy/adaptacyjność zasobów pracy  

Rynek pracy - zatrudnienie 

Praca w warunkach zagrożenia 

Rynek pracy – zasoby rejestrowanego bezrobocia 

Płynność rynku pracy 

Efektywność  systemu pośrednictwa pracy i aktywizacji 

zawodowej 

Wynagrodzenia 

Kapitał intelektualny i społeczny  

Kwalifikacje siły roboczej 

Efektywność kształcenia  

Nauka języków obcych  

Kapitał społeczny– społeczeństwo obywatelskie 

Kondycja zdrowotna społeczeństwa 

Spójność społeczna/problemy społeczne 

Osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy 

Trudne warunki mieszkaniowe 

Zagrożenie ubóstwem materialnym 

Bezpieczeństwo publiczne 

Alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie 

Dostęp do usług publicznych 

Niepełnosprawność 



METODOLOGIA BADANIA 

Wymienione zakresy tematyczne  opisywane  są za pomocą cech, których wartości liczbowe mają 

postać wskaźników, co umożliwia porównanie jednostek terytorialnych różnej wielkości.  

 

Wartości wskaźników dotyczą w zasadzie 2010 r., a  jedynie w przypadku braku danych za 2010 r. 

– najbardziej aktualnych. 

 

Podmiotem niniejszego badania są powiaty województwa dolnośląskiego (czwarty poziom 

Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych NTS-4). zgodnie z podziałem 

terytorialnym określonym w ustawie z dnia 24 VII 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego 

trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. nr 96, poz. 603).  

Według stanu w dniu 31 XII 2010 r. w województwie dolnośląskim było 26 powiatów ziemskich 

oraz 3 powiaty grodzkie, tj. miasta na prawach powiatu: Jelenia Góra, Legnica i Wrocław.  

Źródłem danych empirycznych są informacje gromadzone przez resort statystyki publicznej,  

a także z rejestrów pozastatycznych - dane Wydziału  Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, Oddziału Generalnej 

Dyrekcji  Dróg  Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, 

Zakładów Linii Kolejowych we Wrocławiu, Opolu i Wałbrzychu, Komendy Wojewódzkiej 

Policji we Wrocławiu. 



METODOLOGIA BADANIA. ETAPY  ANALIZY DANYCH 

II Etap – dobór zmiennych – eliminacja cech charakteryzujących 

się:  1. niskim zróżnicowaniem (współczynnik zmienności mniej-

szy od 10%), 2. znaczącym skorelowaniem (współczynnik korelacji 

Pearsona większy od  0,7); utworzenie finalnego  zestawu 

potencjalnych wskaźników diagnostycznych,  

 I Etap – określenie zestawu cech opisujących, wyróżnione 

zakresy tematyczne i aspekty  potencjału rozwojowego   

powiatów  - utworzenie wstępnego zestaw potencjalnych 

wskaźników diagnostycznych, 

III Etap – konstrukcja miernika syntetycznego: 1. Określenie charakteru 

cech diagnostycznych  (podział cech na stymulanty oraz destymulanty),  

2.Normalizacja cech, 3. Przypisanie unormowanym wskaźnikom diagno-

stycznym wag; 4.Obliczenie miernika syntetycznego, 5. Podział powiatów  na 

4 grupy wg poziomu wartości miernika (metoda trzech średnich) 
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IV Etap – Delimitacja - wyznaczenie skupisk jednorodnych powiatów, charak-

teryzujących się zbliżonym poziomem wskaźników diagnostycznych pod 

względem analizowanych zakresów tematycznych – analiza skupień (metoda 

K-średnich).; podstawą zgrupowania powiatów w skupienia -obliczone dla 

każdego aspektu w ramach zakresów tematycznego cząstkowe mierniki 

syntetyczne  (unormowane) 



POWIATY WEDŁUG WARTOŚCI MIERNIKÓW SYNTETYCZNYCH 

W RAMACH WYRÓŻNIONYCH ZAKRESÓW TEMATYCZNYCH 

-jednostki plasujące się w rankingu na pierwszych trzech miejscach (w grupie I) –  obszary wzrostu  

- jednostki zajmujące ostatnie 3 miejsca (w grupie IV) –  obszary problemowe  



POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY/ ZAGROŻENIA DEMOGRAFICZNE 

Do obszarów problemowych 

zaklasyfikowano :  

  m. Jelenią Górę,  powiaty wał-

brzyski i kłodzki.  

Cechą charakterystyczną wyodręb-

nionego obszaru jest: 

•ubytek liczby ludności, spowodo-

wany ujemnym przyrostem  natu-

ralnym, ujemnym saldem ruchów 

migracyjnych  

•niekorzystna struktura wiekowa 

świadcząca o postępującym 

starzeniu się mieszkańców 

Obszary wzrostu obejmują powiaty: wrocławski i oławski oraz  głogowski 

Mocną stroną tych powiatów (potencjałami rozwojowymi  w sferze uwarunkowań demograficznych) jest: 

• dodatni przyrost naturalny (relatywnie na tle pozostałych powiatów niskie natężenie umieralności), 

• dodatnie saldo ruchów migracyjnych, w tym duży napływ migracyjny,  

• korzystna struktura wiekowa świadcząca o młodości społeczeństwa (mająca wpływ na przyszłościowy 

potencjał ludnościowy) 



POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY/ ZAGROŻENIA DEMOGRAFICZNE. 

RUCH NATURALNY 

Dystans powiatów do jednostki wzorcowej 

 w aspekcie ruchu naturalnego ludności  

Powiaty według grup poziomu wartości miernika  z wyróżnieniem obszarów problemowych i obszarów wzrostu 

Obszary problemowe, zgodnie z przyjętą metodologią, 

to powiaty: wałbrzyski, jeleniogórski  

i kłodzki (znaczny poziom umieralności  oraz ujemny 

przyrost naturalny). 

 Potencjalne obszary wzrostu  to powiaty:  

głogowski, wrocławski i m. Wrocław. 

(relatywnie niskie natężenie umieralności  oraz dodatni 

przyrost naturalny ) 



ŚRODOWISKO NATURALNE/OCHRONA ŚRODOWISKA 

Powiaty według grup poziomu wartości miernika  z wyróżnieniem obszarów problemowych i obszarów wzrostu 

Miernik  syntetyczny w zakresie 

środowiska naturalnego/ochrony 

środowiska 

 

 

 

Miernik  cząstkowy w aspekcie 

odpadów uciążliwych dla 

środowiska 

Do obszarów problemowych 

zaklasyfikowano : polkowicki,  

m. Legnice i powiat lubiński. 

Do obszarów problemowych 

zaklasyfikowano :   m. Jelenią Górę,  

powiaty wałbrzyski i kłodzki.  



POTENCJAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

Powiaty według grup poziomu wartości miernika  z wyróżnieniem obszarów problemowych i obszarów wzrostu 

Do obszarów problemowych, zgodnie z przyjętą metodologią, w zakresie 

potencjału infrastruktury technicznej zaliczono powiaty:  

           milicki, górowski i wołowski. 

Powiaty te charakteryzowały się: 

• bardzo słabo rozwiniętą infrastrukturę drogową i kolejową, 

• niskim wskaźnikiem gęstości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, z wy-

jątkiem powiatu wołowskiego, w którym sytuacja była nieco korzystniej-

sza w aspekcie infrastruktury kanalizacyjnej, 

• niskim wskaźnikiem infrastruktury gazowej 

Potencjalne obszary wzros- 

tu w zakresie potencjału 

infrastruktury technicznej 

tworzą  miasta:  

Wrocław i Legnica oraz 

Jelenia Góra.  



POTENCJAŁ GOSPODARCZY/STRUKTURA GOSPODARKI 

Do obszarów problemowych  

zgodnie z przyjętą  metodolo-

gią, zakwalifikowano powiaty: 

górowski, lwówecki 

 i kamiennogórski.  

Cechą charakterystyczną wyo-

drębnionych obszarów jest: 

•  niska wartość produkcji prze-

mysłowej i budowlano-mon-

tażowej na 1 mieszkańca, 

•niskie nakłady inwestycyjne  

w przedsiębiorstwach na  

1 mieszkańca, 

•słabo rozwinięty sektor usług 

– mała liczba zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych, 

•słaby potencjał dochodowy  

z tytułu udziału w podatkach od 

osób prawnych i fizycznych, 

•mała część wydatków z budżet-

u przeznaczonych na 

inwestycje. 



POTENCJAŁ GOSPODARCZY/STRUKTURA GOSPODARKI 

Powiaty uporządkowane według miernika w zakresie potencjału gospodarczego /struktury gospodarki 



POTENCJAŁ GOSPODARCZY/STRUKTURA GOSPODARKI 

Miernik  cząstkowy w aspekcie 

nakładów inwestycyjnych 

 

Obszar problemowy objął powiaty: 

lwówecki  jaworski  górowski. 

Miernik  cząstkowy w aspekcie 

kapitału zagranicznego 

Do obszarów problemowych 

zaklasyfikowano powiaty: ząbkowicki 

lubiński  i górowski 



INNOWACYJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 

Dystans powiatów do 

jednostki wzorcowej 

w aspekcie efektyw-

ność przedsiębiorstw 

Miernik  cząstkowy w aspekcie 

innowacyjności 

Miernik  cząstkowy w aspekcie 

efektywności działalności 

przedsiębiorstw 



RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY 

Miernik  syntetyczny w aspekcie 

rynku pracy/adaptacyjności 

zasobów pracy 

Miernik  cząstkowy w aspekcie 

płynności rynku pracy Dystans powiatów do 

jednostki wzorcowej 

w aspekcie płynności 

rynku pracy  



RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY 

Zróżnicowanie powiatów według wartości miernika syntetycznego w zakresie rynku pracy / adaptacyjności 

zasobów pracy oraz cząstkowych mierników dla badanych aspektów 



KAPITAŁ INTELEKTUALNY I SPOŁECZNY 

Obszarem problemowym w zakresie 

kapitału intelektualnego i społecznego 

można określić powiat oleśnicki oraz 

lubański i wałbrzyski.  

Do słabych stron powiatów można 

zaliczyć:  

 niskie kwalifikacje siły roboczej  

(z wyjątkiem powiatu  wałbrzyskiego), 

 mało powszechną naukę języków 

obcych w szkołach, głównie w gim-

nazjalnych, 

 bardzo małą liczbę zarejestrowanych 

fundacji stowarzyszeń i organizacji 

społecznych w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców, 

 nienajlepszą kondycję zdrowotną lud-

ności (relatywnie słaby stan zdrowia 

dzieci i młodzieży oraz wysoka 

umieralność z powodu chorób układu 

krążenia) 



SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA/ PROBLEMY SPOŁECZNE 

Do obszarów problemowych zakla-

syfikowano grupę powiatów:  złoto-

ryjski, wałbrzyski i górowski. Do 

niekorzystnych problemów społecz-

nych należą tu m.in.:  

znaczący poziom bezrobocia, w tym 

długi czas pozostania w zasobach 

bezrobotnych, wysokie natężenie 

bezrobocia wśród młodzieży, 

znaczący poziom natężenia patologi-

cznych zjawisk jak alkoholizm, nar-

komania, przemoc  w rodzinie,  

relatywnie duże natężenie ubóstwa 

materialnego wśród mieszkańców , 

relatywnie problemowa sytuacja pod 

względem osób niepełnosprawnych 

Obszary problemowe w aspekcie – dostęp do 

usług publicznych to powiaty: wrocławski, 

legnicki i kamiennogórski; ponadto zbliżo-

ne wartości cząstkowego miernika rozwoju 

ma powiat trzebnicki.  Powiaty te charaktery- 

zują się w relacji do liczby mieszkańców nis-ką 

liczbą lekarzy specjalistów, żłobków, kin.. 

Miernik cząstkowy-  

dostęp do usług 

 publicznych  

Miernik syntetyczny – 

w zakresie spójności 

społecznej  



TYPOLOGIA  DOLNOŚLĄSKICH  POWIATÓW  



WNIOSKI KOŃCOWE 

Przeprowadzona międzypowiatowa  analiza porównawcza wykazała, iż : 

zróżnicowanie powiatów województwa dolnośląskiego pod względem mierników rozwoju, liczonych 

dla każdego z ośmiu zakresów tematycznych, a także pod względem cząstkowych mierników liczo-

nych w ramach każdego aspektu kształtowało się odmiennie;różne też były również grupy poziomu 

wartości miernika; nie było jednostki, dla której wyznaczone mierniki sytuowałyby ją na jednakowej 

pozycji.  

zarówno wyznaczone potencjalne obszary wzrostu (relatywnie lepiej rozwinięte powiaty, liderzy) jak 

i potencjalne obszary problemowe – jednostki peryferyjne) nie były identyczne  w poszczególnych  

zakresach tematycznych oraz w poszczególnych  wyróżnionych aspektach.  

największe  dysproporcje między powiatami wystąpiły pod względem wartości miernika 

syntezującego wskaźniki infrastruktury technicznej; stosunkowo znaczny dystans między skrajnymi 

powiatami wystąpił także pod względem mierników w zakresie innowacyjności i efektywności 

działalności przedsiębiorstw (oraz w zakresie potencjału demograficznego/zagrożeń demograficznych 

; relatywnie niska wartość współczynnika zmienności wystąpiła w zakresie spójności 

społecznej/problemów społecznych. 

w wyniku zastosowania metody k-średnich otrzymano 8 skupisk powiatów, przy czym trzy skupiska 

jednoelementowe – izolowane, odstające od pozostałych.:  Wrocław, powiat lubiński i powiat 

polkowicki; Wrocław okazał się liderem w zakresie potencjału infrastruktury technicznej, potencjału 

gospodarczego oraz kapitału intelektualnego i społecznego.  

 

Aby w pełni określić trwałe (możliwe do aktywowania) endogeniczne potencjały rozwojowe  oraz 

trwałe bariery strukturalnych należałoby monitorować cyklicznie sytuację w badanych jednostkach 

terytorialnych w odstępach 2-3-letnich 
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